Ime in priimek izvajalca:

Št. ank. lista:

Anketa o delu z okrasnimi rastlinami
Izvajalec:

Slovensko društvo za kulturo vrtov
in narodne zbirke rastlin
http://www.svz-si.eu/
Pripravili smo anketo, s katero želimo izvedeti nekaj o tem, kako urejate domači okrasni vrt in s kakšnimi
težavami se ob tem srečujete. Za kvalitetnejšo obravnavo rezultatov potrebujemo nekaj podatkov o vas.
Prosimo, da nam jih zaupate. Za vprašanja, mnenja in predloge smo dosegljivi na e-naslovu:
svz.si.eu@gmail.com. Na ta naslov nam tudi pišite, če želite prejemati obvestila o delovanju društva!
Če se ne morete odločiti za en odgovor, jih lahko označite več.
Današnji datum:

1. Kraj, kjer vrtnarite (samo ime kraja, mesta,...)
2. Izberite vašo pokrajino
a)
b)
c)
d)

Pomurska
Podravska
Koroška
Savinjska

e)
f)
g)
h)

Zasavska
Spodnjeposavska
Jugovzhodna Slovenija
Osrednjeslovenska

3. Vaša letnica rojstva

i)
j)
k)
l)

4. Spol:

Gorenjska
Notranjsko-kraška
Goriška
Obalno-kraška
ž

m

5. Ali imate formalno izobrazbo s področja okrasnega vrtnarstva? (ne glede na stopnjo)
da

ne

6. Ali se poklicno ukvarjate z okrasnim vrtnarstvom? (gojenje in prodaja rastlin, urejanje vrtov ...)
da

ne

7. Vaš trenutni status:
a) šolajoč
b) brezposeln

c) zaposlen
d) samozaposlen

e) kmet
f) upokojen

8. Približno koliko m2 površine je pri vas namenjene okrasnim rastlinam? Upoštevajte trato, žive meje, okrasna
drevesa in grmovnice, mešane nasade, cvetlične gredice...
9. Koliko svojega prostega časa posvečate okrasnemu vrtu?
a) skoraj ves prosti čas
b) nekajkrat na teden v sezoni

c) malo, približno enkrat tedensko
d) opravim le najnujnejše, porabim zelo malo časa

10. Katero opravilo vam skozi vse leto vzame največ časa?
a) košnja
b) obrezovanje dreves in grmovnic (brez žive meje)
c) obrezovanje žive meje

d) pletje in okopavanje nasadov
e) čiščenje tlakovanih površin
f) drugo:__________________

11. Kaj vam pri delu z okrasnimi rastlinami povzroča največ težav?
a) mah v trati
b) bolezni in škodljivci
c) plevel v nasadih in gredicah

d) prevelike rastline, prebujna rast
e) urejanje poti v vrtu in tlakovanih površin
f) drugo:______________

12. Ali se je katera od namenoma posajenih okrasnih rastlin pri vas pokazala invazivna? Katera?
da, ____________

ne

13. Ali ste v svojem vrtu kdaj opazili škodo zaradi pušpanove vešče (Cydalima perspectalis)? Opazili bi močno
objedene liste in mlade poganjke, zelene gosenice s črnimi pikami, svilene niti, številne iztrebke.
da

ne

14. Razmislite o ponudbi vrtnarskih storitev. Česa najbolj primanjkuje? Kje je šibka točka?
a) strokovnost izvedbe
b) natančnost in zanesljivost
c) poznavanje različnih okrasnih rastlin in njihovih rastnih potreb
d) pripravljenost obiskati tudi majhne stranke, npr. samo za obrezovanje dveh jablan
e) cenovna dostopnost, ugodnost
f) drugo:______________
15. Ali ste zadovoljni s ponudbo in svetovanjem v slovenskih vrtnih centrih?
a) povsem zadovoljen
b) opažam pomanjkljivosti, a sem na splošno kar zadovoljen
c) nisem zadovoljen, vendar jih vseeno občasno obiščem in kaj kupim
d) sploh nisem zadovoljen
e) ne poznam, ker vrtnih centrov ne obiskujem
16. Ali ste zadovoljni s ponudbo in svetovanjem v slovenskih drevesnicah in vrtnarijah?
a) povsem zadovoljen
b) opažam pomanjkljivosti, a sem na splošno kar zadovoljen
c) nisem zadovoljen, vendar jih vseeno občasno obiščem in kaj kupim
d) sploh nisem zadovoljen
e) ne poznam, ker drevesnic in vrtnarij ne obiskujem
17. Če imate živo mejo, iz katere rastline je?
a) kalina, liguster
b) kleki, paciprese (pogovorno "ciprese")
c) tisa
d) lovorikovec
e) pušpan

f) češmin
g) gaber
h) mešana živa meja, več kot 3 vrste
i) drugo:______________
j) nimam žive meje

18. Katera skupina okrasnih rastlin je za vas najpomembnejša, najbolj zanimiva?
a) drevesa
b) grmovnice in vzpenjalke
c) pokrovne grmovnice in trajnice

d) trajnice
e) enoletnice in dvoletnice
f) čebulnice in gomoljnice

19. Kje najpogosteje kupujete okrasne rastline?
a) v vrtnarijah in drevesnicah

b) v vrtnih centrih

c) kataloško

20. Katero dejavnost naj društvo SVZ poudarja pri svojem delovanju?
a) svetovanje o rastlinah in njihovi uporabi
b) predavanja, seminarji, delavnice o hortikulturi
c) pomoč pri urejanju in snovanju narodnih zbirk rastlin
d) drugo:______________

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje
in vam želimo še veliko uspehov in veselja pri vašem delu z okrasnimi rastlinami!

