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Predniki so bakreno orodje mno-
žično uporabljali, čeprav so žele-
zo že dobro poznali. A izkušnje so 

jim govorile, da obdelovanje z bakre-
nim orodjem dobro dene; baker koris-
ti zemlji, rastlinam in človeku. Ker nam 
je vse bolj mar za vse, kar je dobro za 
zdravje, se v kmetijstvu in še posebej 
v vrtičkarstvu spet vse bolj uveljavlja 
bakreno orodje.

Bakreno vrtno orodje je praviloma 
narejeno iz bronaste zlitine. V njej je 92 
odstotkov bakra, ostalo pa je kositer. Le 
ta mehki baker utrdi do jakosti, ki je pri-
merna za vrtno orodje. Takšno orodje 
traja zelo zelo dolgo.

ODPORNEJŠE RASTLINE
Uporaba bakrenega oziroma brona-

stega orodja dviguje odpornost rastlin, 
zvišuje njihov življenjski potencial, boga-

ti zemljo z redkimi elementi, preprečuje 
okužbe rastlin, odganja polže, alkalizira 
substrat, omogoča razvoj celične mem-
brane v rastlinah. Orodje iz brona se ne 
iskri in ni statično, ne rjavi, ima nizek ko-
ličnik trenja, ionizira površinsko vodo.

Uporabo bakra za delo na zemlji je 
oživljal pred drugo svetovno vojno in 
po njej avstrijski znanstvenik, naravoslo-
vec, filozof, naturopat in izumitelj Vik-
tor Schauberger. Med leti 1947 in 1950 je 
v vrsti poskusov na sedmih posevkih in 
štirinajstih poljih dokazal prednosti upo-
rabe bakra – rastline na zemlji, obdelo-
vani z bakrom, so bile močnejše in bolj 
zdrave ter v poprečju višje od kontrol-
nih posevkov. Sprva je obložil z bakrom 
standardni plug, kasneje pa je zasnoval 
Zlati plug, ki obojesučno vrtinči zemljo 
in zaradi ohranjanja mikroorganizmov 
obdeluje zemljo le v vrhnjem sloju.

Dviguje odpornost rastlin, odganja polže, se ne iskri …

Na vrt z bakrom
ZELENO KMETOVANJE

Bronasto vrtno orodje bogati prst, ki je pri nas siromašna z bakrom.
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Na vrt z bakrom

BOGATI ZEMLJO
Maja Klemen Cokan, terenska kme-

tijska svetovalka pri Kmetijsko gozdar-
skem zavodu Celje pravi, da danes v 
zemlji skoraj ni več bakra, srebra in zla-
ta – elementov, ki so ključni pri odpor-
nosti proti bolezenskim mikroorganiz-
mom, tako v presnovi človeka kot v prsti. 
Bakra je pri nas v tleh sorazmerno malo, 
komaj 10 miligramov na kilogram v mi-
neralnih tleh in 30 miligramov na kilo-
gram v organskih tleh. Tipična tla s po-
manjkanjem bakra so peščena, šotna in 
apnenčasta. Prav takšna pa je v glavnem 
slovenska zemlja. Uporaba bakrenega 
vrtnega orodja tako bogati zemljo s tem 
nujnim mikroelementom.

»Vrsta raziskav je dokazala neposred-
no povezanost bakra s pojavom rožička 
na žitih. Z uporabo bakrenega orodja se 
približujemo učinkovitemu pridelova-
nju kulturnih rastlin. Bakrovi ioni bistve-
no pripomorejo k zmanjševanju bolez-
ni in zmanjševanju suše, saj ionizirana 
voda zavzame gostejšo obliko in pre-
prečuje preveliko izhlapevanje iz rastli-
ne; gre za lažjo pretvorbo v celično vodo. 
V nasprotju s tem pa uporaba železnega 
orodja in njegove oksidne luske ustvari-
jo okolje za bolezenske organizme in po-
spešujejo izsuševanje prsti. Biološki siste-
mi uporabljajo baker za tvorbo zaplete-
nih organskih spojin, ki jih rastline nujno 
potrebujejo za razvoj in rast. Med dru-

gim za imunski sistem, tvorbo celične 
stene, izgradnjo encimov, nekaterih pro-
teinov in prenos impulzov,« pojasnjuje 
Klemen Cokanova.

ODGANJA POLŽE
Izkušnje obdelovalcev prsti izpričuje-

jo, da se zemlje, obdelovane z bakrenim 
orodjem, izogibajo tudi polži. Zanimivo 
je, da je za vezanje kisika v njihovi krvi 
zadolžen ravno baker. Podobno kot pri 
sesalcih železo, ki pa pri nas v preveli-
kem odmerku lahko povzroči čezmeren 
razvoj povzročiteljev bolezni in s tem bo-
lezen.

E. M. ]

Bakreno oziroma bronasto vrtno orodje, v celoti izdelano v Sloveniji, lahko naročite tudi v spletni trgovini Misteriji.si ali na 051/307 
777. Na voljo so bakrena lopatka, plevnica, veliki srp, vrtni nož, zeliščni srp, kopulja, troprst, plevelnica in sadilni klin.
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