Rezultat 12

Vodnik za izvedbo
modula
Učni material za
AKVAPONIKO

Didaktične usmeritve
Uvod
Voda je naša najdragocenejša surovina. Po Zemlji potuje preko mnogih poti, ki se začnejo z izhlapevanjem
vode iz oceanov v atmosfero. V sodobni družbi človek v veliki meri posega v naravo; mnogo ribogojnic in
kmetij je visoko industrializiranih in zelo pripomorejo k onesnaževanju naravnih vodnih virov. Na
kmetijskih površinah uporabljamo v boju proti škodljivcem (pesticidi, herbicidi) in za povečanje pridelka
(gnojila) veliko kemikalij. Današnji način gojenja rib (akvakultura) prav tako izpušča velike količine hranil v
okolje zaradi izločkov rib in delcev hrane, ki ostanejo v odpadni vodi iz ribogojnic.
Eden od načinom za dosego tega cilja je akvaponika, ki združuje gojenje rib (AKVAkultura) in pridelavo
rastlin brez prsti (hidroPONIKA), v sistemu s krožnim tokom vode iz ribjega bazena. Voda in hranila se na
ta način ponovno uporabijo. Odpadna voda iz ribjega bazena je speljana preko rastlinskih gred, kjer se voda
očisti s kombiniranim delovanjem rastlin in bakterij. Očiščena voda nato teče nazaj v bazen z ribami. Tako se
ribji odpadki spremenijo v koristno rastlinsko biomaso – zelenjavo, zelišča in okrasne rastline. V akvaponiki
ni potrebno menjavati vode, razen tiste, ki se izgubi na račun izhlapevanja, prav tako ni škodljive odpadne
vode, ki bi zapuščala sistem. Uporaba pesticidov v akvaponiki ni dovoljena, ker bi ti škodili ribam.
Dovoljena ni niti uporaba antibiotikov, ker bi ti škodili rastlinam. Tako je akvaponika okolju prijazen in
trajnostni način pridelave hrane.
Da bi to dosegli, je potrebno izobraziti strokovnjake na področju akvaponike. V okviru tega modula so
vključene predstavitve in delovni listi na temo uvoda v akvaponiko, v njej živečih organizmov (ribe, rastline
in bakterije) in analiz vode. Vključena je tudi dodatna predstavitev o tem, kako zasnovati preprost
akvaponični sistem. Cilj modula je zagotoviti znanje dijakom, da bodo sposobni delati z akvaponiko ali celo
pričeti z lastnim akvaponičnim sistemom. Celovito znanje (osnovno in napredno) o akvakulturi in
hidroponiki, ki je bistveno za razumevanje akvaponike, je predstavljeno v okviru AQUA-VET rezultatov
številka 6 in 10.

Slušatelji
Dijaki PIU, učitelji PIU, šole in druge institucije v PIU

Pregled
Ta paket vsebuje predstavitve za lekcije modula »Akvaponika« kot tudi nekatere delovne liste z vajami.
Spodaj najdete opis enot, ki so del lekcij. Za vsako od lekcij so določeni učni cilji in predlagane učne
metode. Vsak od opisov ima seznam dodatnim materialov, ki spadajo k določeni enoti.
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Pregled gradiv dostopnih v R12
R12: Učno gradivo za AKVAPONIKO
OSNOVNE ENOTE
Osnovna enota 1 predstavitev: Uvod v akvaponiko
delovni list 1
Izroček: Uvod v akvaponiko
Osnovna enota 2 predstavitev: Živi organizmi Akvaponika
delovni list 2
delovni list 3
delovni list 4
Osnovna enota 3 predstavitev: Vodne analize Akvaponika
delovni list 5
NAPREDNE ENOTE
Napredna enota 4 predstavitev: Načrtovanje Izgradnja Akvaponika
DODATNO GRADIVO
Dodatna predstavitev: Ravnotežja v akvaponiki (vklj. z Excel
dokumentom)
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Splošni cilji
Dijaki bodo:







poznali izrazoslovje na temo akvaponike,
pridobili in pokazali tehnološko znanje in razumevanje akvaponičnega sistema,
bili sposobni gojiti ribe in zelenjavo v akvaponiki,
ocenili vrednost akvaponike v smislu ekološke, socialne in ekonomske pomembnosti,
bili spodobni načrtovati in zgraditi preprosto akvaponično enoto.

Osnove enote and cilji
Osnovna enota 1:

Uvod v akvaponiko

Učni cilji

Dijaki bodo
 zmožni podati definicijo akvaponike
 zmnožni našteti sestavne dele akvaponičnega sistema in
razložiti njihovo funkcijo
 sposobni razložiti, kako deluje akvaponični sistem
 prepoznali prednosti in slabosti pridelave v akvaponičnem
sistemu
 prepoznali ekološko, socialno in ekonomsko vrednost
pridelave v akvaponiki
Navodila s strani učitelja, vaje, praktična naloga

Metode poučevanja
Dodatno gradivo
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Osnovna enota 2:

Živi organizmi v akvaponiki

Učni cilji

Dijaki bodo
 zmnožni navesti vrste rib in rastlin, ki jih lahko gojimo v
akvaponiki
 zmožni razlikovati med potencialnimi ribjimi in rastlinskimi
vrstami ter njihovimi prednostmi in slabostmi
 sposobni načrtovati režim krmljenja rib
 sposobni izračunati gostoto rib v bazenu
 prepoznali različne tipe rastlinskih gred, ki jih lahko
uporabimo v akvaponiki
 spodobni razložiti, kdaj dodati ribe in rastline v sistem
 spodobni razložiti procese nitrifikacije in denitrifikacije
 sposobni razložiti, kako vzpostaviti biofilter
 sposobni razložiti, kako ribe, rastline in nitrifikacijke bakteije
vplivajo drug na drugega v akvaponičnem sistemu
Navodila s strani učitelja, vaje, praktična naloga

Metode poučevanja
Dodatno gradivo

Predstavitev ‘Živi organizmi Akvaponika’
delovni list 2 do 4 o živih organizmih v akvaponiki

Osnovna enota 3:

Analize vode v akvaponiki

Učni cilji

Dijaki bodo
 poznali vodne parametre, ki so pomembni v akvaponiki in
kako vplivajo na žive organizme
 spodobni izvesti meritve vodnih parametrov
 poznali mejne vrednosti za najpomembnejše parametre
 spodobni primerno odreagirati, če bodo parametri presegli
mejne vrednosti
Navodila s strani učitelja, vaje, praktična naloga

Metode poučevanja
Dodatno gradivo

Predstavitev ‘Vodne analize Akvaponika’
delovni list 5 o vodnih analizah v akvaponiki

Napredne enote in cilji
Napredna enota 4:

Načrtovanje in izgradnja preproste akvaponike

Učni cilji

Dijaki bodo
 poznali osnovne enačbe in parametre za načrtovanje preproste
akvaponične enote
 poznali osnovno enoto za izgradnjo preproste akvaponične
enote
 sposobni razložiti funkcijo posamzenih sestavnih delov in
zakaj so ti postavljeni na določen način
 spodobni uporabiti vsaj nekatere reciklirane materiale pri
izgradnji enostavne akvaponične enote
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Metode poučevanja

poznali osnovna navodila za zagon novega akvaponičnega
sistema
Navodila s strani učitelja, vaje, praktična naloga

Dodatno gradivo

Predstavitev ‘Načrtovanje Izgradnja Akvaponika’

Osnovne enote
Učno gradivo Osnovna enota 1
Predstavitev 1 - Uvod v akvaponiko
Delovni list 1 - Uvod v akvaponiko
Izroček - Uvod v akvaponiko

Učno gradivo Osnovna enota 2
Predstavitev 2 - Živi organizmi v akvaponiki
Delovni list 2 - Živi organizmi v akvaponiki - Ribe
Delovni list 3 - Živi organizmi v akvaponiki - Rastline
Delovni list 4 - Živi organizmi v akvaponiki - Bakterije

Učno gradivo Osnovna enota 3
Predstavitev 3 - Vodne analize Akvaponika
Delovni list 5 - Vodne analize Akvaponika

Napredne enote
Učno gradivo Napredna enota 4
Predstavitev 4 – Načrtovanje Izgradnja Akvaponika

Dodatno gradivo
Dodatna predstavitev - Ravnotežja v akvaponiki (vklj. z Excel dokumentom)
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