
Pestovanie rastlín vo vyvýšených záhonoch prírodným spôsobom.

„ Ako pestovať, aby nám to bolo radosťou.“
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Zabezpečenie  základných  zdrojov  potravín  je  téma,  ktorú  v poslednom období  skloňujeme
v rôznych oblastiach.  Je pre nás veľmi dôležité, aby sme vedeli ako, prípadne kto dopestoval
zeleninu, ovocie, prípadne aj vajcia a mäso. V obchodoch sa veľká skupina kupujúcich začala
sústrediť  na  to,  odkiaľ  potraviny  pochádzajú.  Veľmi  úzko  to  súvisí  s environmentálnym
prístupom  –  ekologickou  stopou,  alebo  vzdialenosťami,  ktoré  naše  potraviny  precestovali,
pokiaľ sa dostanú na náš stôl.

Áno,  v tejto  súvislosti  môžeme  hovoriť  aj  o LOKÁLNOSTI.  Vieme  čo  jeme,  odkiaľ  jedlo
pochádza, ako bolo vypestované, pripravené.

A úplne najlepšie je, keď si jednotlivé druhy vieme dopestovať sami. Aby bola táto práca pre
nás radosťou, bude nám v tom pomáhať malý návod, taký rýchlokurz, alebo pomôcka, ktorú
držíte teraz v rukách.

Isteže  tu  nemôžu  byť  všetky  potrebné  informácie.  Pestovanie  rastlín  v sebe  skrýva  veľa
pravidiel  a odborných zákonitostí,  ale  ja  sa  budem snažiť  vybrať  tie  najpodstatnejšie  časti,
podľa ktorých sa budete o Vaše záhony a aj iné miesta na pestovanie vedieť postarať, aby Vám
priniesli úžitok.

Úžitok, využitie, použitie sú tie dôležité pojmy, ktoré by sme mali mať na mysli, aby sme sa
o akýkoľvek pozemok radi postarali.

Zber  úrody  je  veľmi  príjemná  činnosť  a vedie  nás  k spoločným aktivitám pri  jedle,  alebo
spracovaní úrody.

Preto by som Vám chcela na záver týchto úvodných riadkov popriať 

Dobrú chuť!
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Všetci  tí,  ktorí  sa  pestovaniu  rastlín,  záhradníčeniu  a farmárčeniu  nevenovali  dôkladne,  do
podrobností, prípadne odborne, môžu mať pocit, že je to o vysiatí semienok, alebo vysadení
priesad  a už to potom iba rastie.

Bohužiaľ, ono to tak nie je. Všetko má svoje pravidlá a postupy, ktoré je veľmi vhodné, aby
sme ich dodržali, aby náš výsledok bol čo najlepší.

V tomto  materiály  si  popíšeme  dôležité  pravidlá,  ale  tiež  princípy  hospodárenia,  ktoré  je
v podstate najstarším postupom, prírode blízkym spôsobom, ktorí je to najlepšie pre pestované
plodiny. A ak je to vhodné a výborné pre rastliny, tak samozrejme aj úroda bude pre človeka to
najlepšie – čisté, prírodné.

Tento postup a princípy sa nazývajú Permakultúra a jej princípy a postupy.

Aby sme mali predstavu aké iné postupy sa u nás ešte využívajú v hospodárení, pestovaní, tak
sú to:

 Konvenčné hospodárenie

 Integrované hospodárenie

 Ekologické hospodárenie

 Organické hospodárenie

 Permakultúrne postupy

Tak,  ako  to  už  z predošlých  názvov  vyplýva,  hospodárenie  je  hlavne  o produkcii,  teda
o vytváraní úrody, ktorú chceme našim snažením na pôde získať.

Veď  samozrejme,  že  človek  sa  vždy  poteší,  keď  sa  jeho  práca  premení  na  chutné  jedlo
a produkty.  Ale  aby sme  mali  lepšiu  predstavu  o tom,  čo  jednotlivé  spôsoby hospodárenia
znamenajú, tak tu je ich krátka charakteristika:

Konvenčné  hospodárenie  –  je  spôsob  spracovania  pôdy  a starostlivosti  o rastliny,  ktoré
poznáme  ako  klasické  poľnohospodárstvo.  To  znamená,  že  je  pre  majiteľa  podniku
najdôležitejšie  získať  čo  najvyššiu  úrodu  pestovanej  plodiny  s použitím  dostupných
priemyselných  hnojív  a ochranných  látok  proti  burinám a škodcom,  ktoré  sa  môžu  v danej
plodine  nachádzať.  Burinou  je  v tomto  prípade  každý  iný  druh  rastliny  mimo  tej  našej
pestovanej a ochranné prostriedky proti škodcom sa často používajú preventívne, vopred, aby
v žiadnom prípade nedošlo k poškodeniu pestovanej plodiny.
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Takže počet postrekov rôznymi chemickými látkami sa za vegetačnú dobu vyšplhá až na  15 –
20. Niekedy aj viac. Chemické zloženie týchto látok je veľmi agresívne, je potrebné používať
ochranné  obleky  a časť  z nich  sa  ukladá  aj  v pôde  a samozrejme  aj  v alebo  na  povrchu
pestovaných rastlinách. Toto platí aj pre dovážané plodiny zo zahraničia, preto je také dôležité
ich dôkladné umytie a často nepoužívanie šupky na zjedenie.

Používanie  priemyselných  hnojív  spôsobuje  poškodenie  správneho  vývoja  pôdneho  života,
ktorý je dôležitý pre dobrý rast rastlín.

Integrované hospodárenie –je spôsob spracovania pôdy veľmi podobný ako pri konvenčnom
hospodárení, ale pokiaľ je len trochu možné, tak sa títo hospodári snažia používať aj organické
hnojivá  a komposty.  Takto  vedia  nahradiť  aspoň časť  priemyselných  hnojív  a podporia  tak
zlepšovanie pôdy z pohľadu zloženia pôdneho života.

V oblasti  používania  ochranných  látok  proti  škodcom  a burinám,  tie  sú  vyberané  omnoho
cielenejšie, podľa monitoringu výskytu jednotlivých škodcov. To znamená, že najprv sa počká
na určitý počet z daného škodcu a až potom sú použité vhodné prípravky. Tie sú vo väčšine
prípadov na chemickej bázy, ale počet postrekov je približne polovičný ako pri konvenčnom
hospodárení.

Potreba dôkladného umývania a nepoužívania  šupiek stále  trvá.   Pokiaľ si  uvážite,  že  stále
hovoríme o cca 10 postrekoch, tak je to počet veľmi vysoký.

Ekologické hospodárenie – je špeciálny spôsob pestovania bez použitia priemyselných hnojív
v starostlivosti  o pôdu  a tiež  o rastliny  s prípravkami,  ktoré  sú  špeciálne  pripravované  na
prírodnej báze, aby neškodili rastlinám, človeku a prírode.

Pre pestovateľa v tomto spôsobe hospodárenia je dôležité, aby sa rovnomerne staral o pôdu a aj
o rastliny, ktoré pestuje. Pôda je veľmi dôležitý prvok, pretože vytvára základné zdroje živín
pre rastliny a iba v zdravej  pôde vieme vypestovať aj  zdravé rastliny.  Prírodné látky,  ktoré
pestovateľ používa na ochranu proti škodcom nie sú škodlivé pre človeka a často sa využívajú
vzájomné konkurenčné vzťahy medzi biologickými druhmi ako priamo likvidácia škodcov.

Pestovatelia v tomto systéme hospodárenia sú pravidelne kontrolovaní a ich produkty sú často
laboratórne  skúmané,  pretože  akákoľvek  chemická  látka  v takýchto  produktoch  nie  je
prípustná.

Akýkoľvek pestovateľ si svoje produkty nemôže označovať ako Bio produkty ako 
ekologické, pokiaľ nie je kontrolovaný príslušnými organizáciami.
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Takto vyzerajú tie správne značky na produktoch:

Jednoducho graficky znázornené:
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A na produkte to vieme prečítať:   

                                         

Organické hospodárenie-

 sú všetky postupy starostlivosti o pôdu a rastliny,  keď vieme, že produkty chceme mať pre
vlastnú spotrebu  a chceme ich mať čisté, bez chémie. Pokiaľ nemáme možnosti získať kvalitné
organické hnojivá – maštaľný hnoj od kráv, oviec, kôz, koní, alebo trus od hydiny, tak môžeme
použiť  kompost.  Jeho správna príprava je síce tiež náročná,  ale  dá sa to naučiť,  zvládnuť,
kúpiť, alebo vymeniť.

V organickom spôsobe hospodárenia  sa  snažíme  maximálne  využívať  miestne  zdroje,  ktoré
vieme ako vznikli, a že sú bez chemických látok. Toto hospodárenie nemusí byť iba v malom
rozsahu, môžeme ním vytvoriť dostatok zeleniny, ovocia aj pre väčšiu komunitu ľudí.

Dôležité je, aby všetci jej členovia boli s týmto systémom oboznámení a všetci ho dôkladne
dodržiavali. Jedinou kontrolou sú si oni sami navzájom a preto je aj vzťah medzi dodávateľom
a odberateľom založený na úplnej dôvere.

Je  známe,  že  dôveru  je  veľmi  ťažko  získať,  ale  veľmi  ľahko  stratiť,  preto  je  toto
hospodárenie také dôležité pre vytváranie dobrých medziľudských vzťahov.
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K tomuto spôsobu hospodárenia môžeme zaradiť aj Komunitou podporované hospodárenie,
kde  je  pre  členov  komunity  dôležité  poznať  pôvod  a kvalitu  vypestovaných  produktov
a zároveň  sa  na  ich  produkcii  podieľajú  vlastnými  financiami.  Tie  sú použité  na  založenie
porastov  rastlín,  prípadne  chovov  zvierat  a vytvorený  harmonogram  odberu  jednotlivých
produktov ich oprávňuje odoberať počas roka kvalitné produkty v čase produkcie.

Dalo by sa povedať, že si svoj nákup predplatia vopred a potom už iba odoberú od pestovateľa.

Tento systém je výhodný pre obe strany. Pestovateľ nemusí investovať všetky potrebné financie
na  zakladanie  úrody  zo  svojho  zdroja  a zase  odberateľ  –  kupujúci,  má  ako  prvý  tú
najčerstvejšiu zeleninu, ovocie, produkty, ktoré na farme vznikli.

Tiež sa môže na farmu prísť pozrieť, aby videl, ako jednotlivé druhy rastú, čo asi kedy bude
dozrievať, alebo už bude vhodné na konzum. 

Máte radšej menšiu reďkovku, alebo šalát? Hrášok ešte v struku, alebo až do polievky? 

Toto všetko si môžete vybrať u svojho farmára.

Posledným spôsobom hospodárenia,  a tak ako sme už uviedli,  že  ho ani  nemusíme  nazvať
hospodárením je permakultúrny postup.

Pôvodný význam slova permakultúra (permaculture) bol permanentné poľnohospodárstvo  

( permanent agriculture), tj poľnohospodárstvo schopné fungovať udržateľne na danom mieste
donekonečna. Postupne zahrnula všetky sociálne aspekty udržateľného rozvoja a jej význam
bol rozšírený k permanentnej kultúre ( permanent culture).

Permakultúra  vytvára  a udržuje  poľnohospodársky  produktívne  ekosystémy,  ktoré  majú
rozmanitosť, stabilitu a odolnosť prírodných ekosystémov.
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Cieľom  je  dosiahnuť  harmonické  spojenie  krajiny  a ľudí poskytujúce  im  potraviny,
energiu a bývanie a ďalšie materiálne a nemateriálne potreby udržateľnou cestou.

Tento systém je veľmi priateľský a je dôležité porozumieť súvislostiam, aby sme si vedeli vy-
tvoriť ten správny spôsob nie len pestovania, ale aj spôsobu života v komunite. 
Je veľmi dôležité, aby sme si vytvorili systém vzorov a odovzdávania informácií, ktoré
vždy boli súčasťou života komunity a aj rodiny. 
A postupne sa zmeny môžu dostaviť aj v širšom a širšom kontexte.                                  

Vytvorenie  jednotlivých  zón,  kde základom je  človek v spolupráci  s okolitou  prírodou,  aby
všetky systémy mohli správne fungovať. Prírodné tvary sú tiež časťou pripravovaných záhrad,
pozemkov a priestorov, ktoré odzrkadľujú permakultúrne princípy.

Pestovanie vo vyvýšených záhonoch

V našich podmienkach sme si  priestor,  v ktorom budeme pestovať vytvorili  vo vyvýšených
záhonoch. Je to jeden z prvkov, ktoré môžeme umiestniť na akékoľvek miesto v priestore. To
znamená, že nie sme limitovaní kvalitou pôdy a zároveň v krajnom prípade, ich môžeme aj
premiestňovať podľa potreby.
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Pre  pestovanie  rastlín  je  najdôležitejšia  kvalita  pôdy,  ktorú  v tomto  spôsobe  hospodárenia
vieme veľmi jednoduchým spôsobom meniť a dopĺňať.

Pred začiatkom pestovania si pripravíme záhony a máme na výber:

 naplníme ich kvalitným substrátom v plnej výške nádob, 

 využijeme  spôsob  postupného  rozkladu  organickej  hmoty  a to,  že  na  dno
záhonov umiestnime  hrubší materiál ( konáre, čiastočne rozložený kompost, lístie...)

Keďže pestované rastliny odčerpávajú živiny hlavne z vrchnej vrstvy substrátu – do cca 40cm
od povrchu,  tak  bude potrebné po roku pestovania  doplniť  organické  zložky do tejto  časti
primiešaním  kvalitného  kompostu.  Takto  zabezpečíme  vysokú  úrodu  a spokojnosť
s pestovaním aj v ďalšom období.

V druhom prípade  budeme vidieť  v záhone pokles  substrátu,  pretože  sa časť podkladového
materiálu v záhonoch rozložila a preto ho je potrebné dosypať. Opäť je vhodné použiť zeminu
zmiešanú s kvalitným kompostom.

Rozkladný proces prebieha za prístupu vzduchu, ktorý zabezpečujú priestory medzi konármi
a ostatným biologickým materiálov.  Toto  umožňuje  prácu  pôdnych  mikroorganizmov,  ktoré
postupne premieňajú materiál na kvalitný humus. Takto sa postupne udeje v záhone stav, že
v spodnej časti sa nám vytvorí kvalitný kompost, ktorý budeme môcť zmiešať s vrchnou častou
zeminy. Samozrejme toto urobíme mimo záhona, to znamená, že všetku hmotu vyberieme zo
záhona a premiešame ju. Na dno záhona môžeme opäť vložiť  nazbieraný materiál  z orezov
stromov a kríkov, lístie, ktoré sme si odložili počas roka.

Práca v takýchto záhonoch je tvorivá a vyžaduje si trpezlivosť,  pretože mikroorganizmy, ktoré sa
podieľajú na rozklade hmoty pracujú pomaly,  postupne,  podľa konkrétnych podmienok a aj
plodín, ktoré v záhonoch pestujeme.  

Výsev rastlín na jar

Tejto činnosti sa budeme venovať po dôkladnej príprave a rozdelení, aké rastlinky si chceme
dopestovať.  Preto  si  plánovanie urobíme  v čo  najskoršom  jarnom,  alebo  ešte  zimnom
termíne. Mnohé druhy rastlín  vieme  vysievať  veľmi  skoro  na  jar.  Pri  niektorých  druhoch
nemusíme mať strach z jarných mrazov, alebo môžeme rastlinky ochrániť prikrytím netkanou
textíliou bielej farby.

Budeme uvažovať o rozdelení rastlín na jarné druhy a teplomilné rastliny.

Tiež je potrebné si uvedomiť, že každá skupina rastlín má odlišné požiadavky na živiny, ktoré 
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z pôdy odčerpáva. Dôležité je aj vzájomné pôsobenie rastlín medzi jednotlivými druhmi,  čo
môže pestovanie podporiť, alebo naopak – jednotlivé druhy rastlín nám nebudú prospievať.

Hlavne v prvých rokoch pestovania je dosť dôležité, aby sme dodržiavali pravidlá, ktoré nám
umožnia získať vyššiu úrodu a tým nám spôsobia radosť a chuť v práci ďalej pokračovať.

Aby sme si vedeli vybrať, ktoré rastliny patria do ktorej skupinky, tak ako pomôcka nám môžu
slúžiť  obaly  na  semenách v obchodoch,  kde  je  vyznačený  vhodný  čas  sejby,  prípadne
vysádzania priesad, ak je potrebné toto pri danej plodine urobiť.

Vo všeobecnosti platí, že všetky rastlinky môžeme predpestovať a vytvoriť si priesady, ale pri
mnohých rastlinách  to  nerobíme,  pretože ich môžeme vysievať  hustejšie  a potom niektoré
rastlinky vytriediť vytrhnutím. Okrem toho existujú rôzne pomôcky, ktoré nám popisujú kedy
a hlavne ktoré druhy je vhodné vysievať s inými druhmi, aby vzájomne prosperovali.

Vyberieme si tu z každého druhu rastlín,  aby sme sa zorientovali,  aké skupinky si môžeme
vytvoriť a ako môžeme pri plánovaní záhonov postupovať.

Medzi jarné druhy patria: 

reďkovky, šaláty, špenát, mangold, hrach, cibuľa, cesnak, pór, cvikla.

Z týchto plodín nevytvárame priesady. Pri póre môžeme, ale aj nemusíme.

Jarné druhy znamená, že ich môžeme vysievať do pôdy po jej rozmrazení. Stačí, keď 

v záhone pôdu jemne prekypríme a môžeme plytko vysievať.

Tieto druhy v krajnom prípade nemusíme ani pri jarných mrazoch prekrývať textíliou. Ak tak
urobíme, tak sa nám rastlinky odvďačia rýchlejším rastom.

Toto sú tiež druhy, ktoré môžeme  vysievať počas roka viac krát. Je vhodnejšie na iné miesto
v záhonoch, alebo v iných záhonoch, aby sme si zbytočne nemnožili choroby alebo škodcov na
rastlinách.  Našou  snahou  je  vypestovať  rastlinky  bez  použitia  chemických  látok,  aby  boli
bezpečné pre nás a naše deti.

Potrebujeme si zapamätať zásadu, že tieto jarné druhy veľmi zle znášajú letné horúčavy, takže
toto obdobie vynecháme a nevysievame ich, ale zase na jeseň môžeme pokračovať znova.

Takže ak si uvedieme príklad, že  v marci môžeme vysiať prvé jarné druhy, ich rast trvá cca
mesiac a môžeme ich konzumovať, tak už začiatkom mája máme priestor kde sa nachádzali
prázdny a môžeme tam vysievať, alebo vysádzať teplomilné rastlinky.
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Aby  sme  si  ešte  v jarnom  období  dopriali  ďalšie  reďkovky  a šalát,  tak  ich  vyseje  v 
2 týždňových odstupoch na rôznych miestach a tak si zber predĺžime o ďalšie týždne. Takto
vieme na jednej hriadke, záhone, zozbierať úrodu viac krát a stále máme  zdravú zeleninku
pripravenú na zber. 

Keďže sú to rastlinky, ktoré sme do pôdy vysiali, to znamená, že jednotlivé rastlinky sú dosť
blízko seba a aby vyrástli  na  kvalitné  a väčšie,  tak  ich  môžeme vytrhnúť.  Je  to  hlavne pri
reďkovkách a šalátoch. Tieto rastlinky ale nevyhadzujeme, sú veľmi chutné, chrumkavé a po
opláchnutí  ich  môžeme  zjesť,  alebo  použiť  na  prípravu  šalátu.  Takto  použijeme  celé
rastlinky reďkovky, šalátu, cvikly, póru, cibuľky, alebo aj mladých kapustovín. 

Kapustoviny môžeme tiež vysievať skoro na jar, dobre znášajú prekrytie sklom, alebo netkanou
textíliou a tak si vypestujeme priesady – kalerábu, kelu, kapusty, brokolice. 

Pokiaľ nám vzídu veľmi husto, môžeme ich vytriediť a použiť na prípravu šalátu. Po vyrastení,
s 2 -3 pravými lístkami, aj vysadiť na trvalé stanovište. To je miesto, kde sa už budú môcť
dôkladne  rozrásť.  Veľmi  vďačné  sú  kaleráby,  ktoré  pri  dostatočnej  vlahe  rastú  rýchlo.  Je
vhodné  ich  aj  konzumovať  radšej  v menšej  veľkosti,  aby  nezačali  drevnatieť.  V záhonoch
musíme myslieť aj na priestor, ktorý rastliny zaberajú. Práve kapustoviny sú tie, ktoré svoje
listy majú veľké,  rozložité.  Konzumovaním jednotlivých rastlín hneď vytvárame miesto pre
iné, alebo vytvárame priestor pre rast  už tých vysadených.  Aj kalerábov sú viaceré odrody,
skoré  aj  neskoré,  prípadne  gigant,  ktorý  drevnatie  oveľa  neskôr,  alebo  vôbec.  Rastie  ale
pomalšie a dostatočne veľké kalerábiky budeme mať neskôr.

Medzi jarné druhy zeleniny, ktorú môžeme vysievať aj v niekoľkých opakovaniach s časovým
odstupom patrí aj  hrach.  Vo vyvýšenom záhone ho môžeme  vysievať do riadkov alebo do
hniezd. Pri výseve do riadku potrebuje často oporu. Jeho zber tiež kontrolujeme, pretože hrach
kvitne a dozrieva postupne a preto ho tak musíme aj zvierať. Struky, ktoré už nie sú sladké
môžeme vylúpať,  obvariť a semená použiť na polievku, alebo dať do mrazničky.  Hrášok je
jedna z plodín, ktorú deti veľmi obľubujú a radi sa o takéto hriadky, záhony aj starajú.

Aj takto ich môžeme priviesť  k spoločnej práci a k radosti z toho, čo spolu môžeme robiť
a čo má viditeľný úžitok.

Koreňová zelenina  –  mrkva,  petržlen,  paštrnák –  vyžaduje  menej  kvalitnú  pôdu,  s nižším
obsahom  živín.  Preto  tieto  druhy  vysievame  do  vyvýšených  záhonov  len  veľmi  zriedka
a v malom množstve. Prípadne vyberieme skorú odrodu a s krátkym koreňom. Rastlinky budú
vhodné na zber skôr a budú nám robiť radosť.

Cibuľová zelenina  –  je  vhodná na  vysadenie  vedľa  koreňovej  zeleniny.  Ale  keďže vieme
cibuľu vysádzať postupne od skorej jari, a vo vyvýšených záhonoch budeme mať viac zeleninu 
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na  priamy  konzum ako  na  uskladnenie,  tak  tieto  druhy  použijeme  v našich  záhonoch  ako
aromatické rastliny a zároveň ako odpudzovače škodcov a chorôb. Takto môžeme už od skorej
jari vysadiť do záhona  väčšie cibule, ktoré máme v kuchyni. Pri vhodnom počasí máme za
týždeň až dva - cíbiky, ktoré sú chutné na chlieb, aj do nátierok.

V ďalšom období vysádzame menšie cibule, ktoré nám vyrastú a vytvoria skorú jarnú cibuľku.
Tú vieme vytrhnúť celú a zjesť spodnú aj vrchnú časť. Tiež je to výborná pochúťka skorej jari,
do šalátov, na chlebík, do nátierok a varenia. Pokiaľ všetku túto cibuľku neskonzumujeme, tak
vyženie stvoly, na ktorých zakvitne a prinesie semená. Tie môžeme budúci rok vysievať. Zo
semien nám vyrastie  malá  cibuľka,  ktorú môžeme použiť ako sadzačku,  alebo ju zavaríme
v sladkokyslom náleve ako výbornú lahôdku.

Keď je pôda teplejšia, začiatkom apríla, vysádzame cibuľky sadzačky. Z týchto nám vyrastie
cibuľa na uskladnenie, alebo na konzum počas leta.

Listová zelenina – je skupina plodín, ktorá je jarnou – šalát, špenát, listový kel, mangold, alebo
aj  letnou – rukola,  ľadový šalát,  čakanky,  horčice.  Sú to  plodiny,  ktoré  sú často  napádané
skočkami. Aby sme rastlinky ochránili, je vhodné ich prikryť bielou netkanou textíliou.

Je vhodné, ak na záhonoch máme dostatok rôznej listovej zeleniny, aby náš jedálny lístok bol
rôznorodý  a  pestrý.  Postupne  si  zvykáme  na  jednotlivé  chute  a objavujeme  aj  iné  druhy
zeleniny.

Plodová zelenina –  je hlavná skupina plodín,  ktoré chceme v záhonoch vypestovať.  Sú vo
väčšine  najzaujímavejšie  na  konzum.  Niektoré  z nich  –  paradajky,  papriku,  baklažán  –
potrebujeme predpestovať priesady, alebo ich zakúpiť. Tekvice, cukety, patizóny, uhorky, fazule
môžeme pestovať z priesad, alebo aj z priameho výsevu.

Pri oboch postupoch musíme mať na mysli,  že je to  teplomilná zelenina a neznáša studené
počasie v máji a vôbec nie je odolná voči mrazom. Mráz rastliny úplne zničí a chlad spôsobí
ich zastavenie rastu.

O rastlinky sa staráme: uväzovaním o oporu, vyväzovaním, presvetľovaním, aby sme mali
plody zdravé a aby dobre dozrievali.

Cukety a tekvice v kríčkovej aj popínavej podobe potrebujú veľa miesta, a tak sa ich snažíme
vysádzať na okraje vyvýšených záhonov. Ťahať sa potom môžu aj cez okraj záhona. Všetky
ťahavé druhy potrebujú vertikálnu oporu, čím zväčšíme aj záhony smerom hore. Pozor musíme
dať iba na to, aby sme ťažké plody mali na pevnejších oporách.
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Pokiaľ máme rastlinky z nehybridných semien, tak si môžeme nechať niektoré plody, aby sme
si zozbierali osivo. Ale v dnešnej dobe je predávané väčšinou hybridné osivo a tak plody buď
nemajú semená, alebo vysiatím ich semien nezískame také odrody, ako sme mali vysiate. 

Osivárstvo je dosť zložitý proces, takže je vhodnejšie to nechať na odborníkov.

Pokiaľ pestujeme fazuľku na struky, tak musíme kontrolovať jej zrelosť, pretože je vhodná na
konzum iba krátke obdobie. Neskôr už zostane na suché semená.

Všetky rastlinky a ich  plody,  ktoré  si  vypestujeme na  záhonoch môžeme zbierať  v rôznom
štádiu rastu. Nemusíme čakať až do úplnej zrelosti. Budeme mať tak stále pocit, že máme čo
zbierať, použiť do varenia, zjesť.

Paradajky, papriku, cukety, tekvice, uhorky – je ich veľa odrôd, tvarov, farieb a aj chutí.
Je si treba iba vybrať a hlavne vyskúšať rôzne recepty na ich prípravu. Sú to plodiny, ktoré je
vhodné tepelne upravovať a robiť z nich rôzne nátierky a polotovary na cestoviny,  prípadne
k iným jedlám. Fantázii sa medze nekladú.Nemusí to byť iba prívarok, polievka alebo šalát. 

Vyskúšajte.

Nech sú Vaše záhony plné zdravých rastlín, robia Vám radosť a prinášajú úžitok.

Mnohé kvety nám v záhonoch robia službu ochrancov proti škodcom a chorobám – napríklad
aksamietnice. Okrem toho sú to často aj jedlé kvety a mnohé aj liečivé rastliny a bylinky, ktoré
vieme použiť na prípravu čajov, nápojov a limonád.
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Do  záhonov  môžeme  postupne  vysádzať  aj  trvalky,  ktoré  nebudeme  musieť  každý  rok
vysádzať, alebo vysievať a tak naša radosť z výsledku bude ešte väčšia.

Keď sa my tešíme na rastlinky, tak aj ony nám to vrátia v ich chuti. Zdá sa, že je to až nemožné.
Ale  o tom všetkom sú  aj  princípy  permakultúry.  Aby sme  mali  z toho,  čo  robíme  radosť
a tešilo nás to.

    

A toto sú princípy,  ktoré je vhodné postupne začať používať v našom každodennom živote.
Zlepšíme svoj život, prispejeme k trvalej udržateľnosti, lokálnosti a ochrane Zeme.

Zamyslime  sa  nad  tým  a často  to  opakujme  našim  deťom,  pretože  budúcnosť  je  v ich
rukách.
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Pár myšlienok na záver

Pestovanie rastlín, potravín, jedla je niečo, čo človek robil od nepamäti.

V dnešnej uponáhľanej dobe sa zdá, ako keby tie základné činnosti strácali zmysel. Ale opak je
pravdou.

Jedlo vždy bolo činnosťou, ktorá ľudí spájala, pri ktorej sa riešili dôležité témy v siahodlhých
rozhovoroch.

Pri receptoch sme si spomínali na jedlá našich babičiek, mamy učili svoje dcéry ako čo uvariť,
aké suroviny použiť. Postupy, spôsoby.

Je dôležité sa k tejto činnosti znova vrátiť. Nájsť si čas na spoločné posedenia, rozprávanie,
vysvetľovanie.

Je to v našej ľudskej prirodzenosti, len ju musíme v sebe znova nájsť.

Aj cez pestovanie rastlín.
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