ZMĚŇ TO!
Živá zahrada

D

Proč živé zahrady?

V této době lidé často nestíhají, jsou uspěchaní a nemají čas ani na sebe. Dokonce
ani na vlastní zdraví, které je pro nás nejcennějším co máme. Naši prarodiče dříve
neměli peníze na nějaké doktory a ošetření a proto si museli vystačit sami, pouze s
tím, co mají. A tím byla zahrada, na zahradě našli spousty zajímavých věcí, které je
dokázali vyléčit a hlavně, nikam nespěchali. Dopřáli si chvilku klidu na své zahradě,
odpočinuli si a zotavili se. Je takové nepsané pravidlo, že půda nebo zahrada chceme
– li, je bohatstvím člověka a jsme na ní my lidé závislý, protože bez půdy (ale i
vzduchu a vody), by jsme tu nebyli. Problém je ovšem v tom, že si těchto věcí
nevážíme, ničíme je a časem nám třeba i dojdou nebo je zničíme tak, že už to
nepůjde navrátit.
Dost z nás má na zahraně krásně střižený trávník, který chemicky ošetřuje a hnojí,
všude samé chodníky a betony, všechno precizně naaranžované. Nedejbože když se
nám na zahradě objeví nějaký hmyz, žába, had nebo dokonce ježek, který nedá v
noci spát našemu psovi. Naštěstí se tohle všechno stává již minulostí a lidé
přecházejí zpět na zahrádky našich prapředků, kde bylo spousta života. Zpívali tu
ptáčci, kvákaly žáby, létali motýli nebo třeba v noci je navštěvovali netopýři,
kterých se nebáli. Mnoho z nás za zahrady utratí strašné peníze a to například za
hnojiva, chemie, semena nebo dokonce i za zahradníky, ale neuvědomujeme si, že to
jde i levněji a nenáročně, hlavně na čas.
Například místo hnojiva můžeme do půdy navrátit to, co jsme si vzali, organickou
hmotu, která udržuje naší zahradu v rovnováze a nepotřebuje další umělé hnojiva.
Jsme totiž vůči naší zahrádce sobecký, naučili jsme si z ní brát, ale nic jí nedávat
zpět!
Naše zahrada nemusí hned vypadat jako džungle s mnoha bodláky nebo kopřivami.
Stačí na to jít s rozumem jako naši předci, využívat přirozených procesů a zbytečně
neplýtvat.

Jak přilákat živočichy
na zahradu?
Přírodní zahrada poskytuje bydlení mnoha živočichům, o kterých ani nemusíme
vědět. Čím je více zahrada prostupní, tím více druhů tu můžeme spatřit. Naší
trendem je zahrady stále více izolovat od okolí, mít co nejvyšší plot, kterým
neproleze ani myška. Vysazujeme exotické odrůdy rostlin, mizí ovocné stromy,
protože u nich přeci lítá spousta vos. Namísto našich původních stromů se na
vesnicích vysazují parkové bezúdržbové stromy či keře, aby s tím nebylo moc
práce. Intenzivně se seká trávník, protože přeci neposekaný trávním je
zanedbaný trávník a nepůsobí to hezky. Se zvyšující se roční teplotou se na
spousty zahrad objevují bazény, které udržujeme čisté za pomocí chemie. Takový
bazén může být smrtí pro mnohé živočichy, například ježci, kteří tam snadno
spadnou a nevylezou. Ovoce či zeleninu stříkáme, protože jsou na nich škůdci,
kteří nám je žerou a ničí. Toto vše jde nahradit přirozenou cestou. Například
namísto bazénu si vyrobíme koupací jezírko s dostatečným prostorem a
sklonem pro výlez. Při sekání trávníku myslíme na to, že musíme někde nechat
neposekaný, aby se živočichové měli kam skovat nebo využijeme přírodních
likvidátorů škůdců. Ovšem přirozená metoda je pro zahradníky noční můra,
protože na tom přeci nevydělají.

Změň to - Jak nalákat živočichy na zahradu
1. Level - začátečník
- Začněte pravidelně krmit ptáky do krmítka.
- Odstraňte všechny nástrahy, které by pro živočichy znamenali smrt.
- Ponechejte na zahradě hromadu listí, do které se může někdo schovat.
- Využijte mozaikového sekání trávníku, kdy necháte vždy nějaký kus
neposekaný.
- Vysejte si pestřejší zahradu nebo zasaďte více druhů rostlin.
- Naházejte někde na zahradě hromadu kamenů, uvidíte, že se vám tam někdo
zabydlí.
- Nepoužívejte lojové koule v síťce, tako síťka je velmi nebezpečná pro ptáky,
snadno se do ní zamotají.
- Vytvoř místo, kam se mohou ptáci přiletět napít (nejen ptáci).
- Poházejte po zahradě pár klacků, ptáci to využijí na stavbu hnízd.
- Dejte na noc na zahradu do misky namočené granule s vodou a možná vás
přijde navštívit ježek.

Začněte pravidelně krmit ptáky do krmítka.
Kdy správně krmit? Jenom v zimě? Výzkumy ukazují, že ptáci potřebují naší péči
celoročně. Naše příroda bývá čím dál tím více chudší na potravu, proto musí
ptáci často nalétat velké vzdálenosti, aby našli dostatek potravy, a vydají tak
spousty energie. Například sýkorka v době hnízdění sežere za tři týdny přes 10
000 kusů hmyzu. Kde krmit? Ideální krmítko musí mít plochu min. 0.25 m² a
stříšku ve výšce 30cm. Krmítko by mělo být na dobře viditelném místě a na
volném prostoru o výšce cca 1,5 metru. Vyvarovat by jsme se měli plastovým
síťkám, ve kterých se často prodávají lojové koule, ptáci se do toho dokážou
lehce zamotat. Pro ptáky, kteří nemají rádi zastřešené krmítka, postačí
jednoduše nasypat krmení na zem. Čím krmit? Do krmítka můžeme nasypat
třeba burské ořechy, slunečnicová semínka nebo ovesné vločky. Dále
nepohrdnou ani prosem, kousky jablka nebo hrozinky, ty milují kosi. Datle a
brhlíky překvapíme natřenou kůrou hovězím lojem. Střízlíci mají zase rádi
moučné červy. Kdo naše krmítko navštíví? V naší oblasti je okolo 100 druhů
stálých návštěvníků. K nejčastějším patří sýkory modřinky a koňadry, které se
rádi zavěšují na koule. Dále pak zvonci zelení nebo pestří stehlíci.

Změň to - Jak nalákat živočichy na zahradu
2. Level - pokročilý
- Vyrobte hmyzí domek
- Upřednostňujte pořízení původních stromků a keřů, nikoliv okrasných (bez
květů).
- Nakupte si původní semena či biosemena, ale především nemořená – uškodí
to živočichům.
- Využívejte místo sekačky kosu, ublížíte tak míň živočichům.
- Vysejte si na zahradě květnaté místo (květnatou louku).
- Vytvořte stinná a vlhká místa, spoustu živočichů tu najde úkryt.
- Pořiďte si ptačí budky nebo si je sestavte doma sami.

Vyrobte hmyzí domek
Hmyzí domek neboli hotel je specifický různě velkými dutinami, například ze
slámy, rákosu nebo bambusu. Různá polínka z tvrdého dřeva s navrtanými
dírkami o průměru 2 až 10 mm s hloubkou takovou, kam až dosáhne vrták. Dále
může domek obsahovat keramické trubky volně vyplněná směsí jílu a hlíny s
kousky nasekané slámy či hoblinami. Divoké včely, vosičky či jiní blanokřídlí
kladou vajíčka jednotlivě (jedno po druhém) do těchto dutinek a potom do nich
nanosí pyl nebo mrtvé pavouky, mšice či housenky – slouží to jako potrava pro
klubající se larvičky. Dále můžeme použít různé klacíky nebo šišky. Jakou
velikost hotelu zvolíme, záleží pouze na nás. Může se skládat pouze ze svazků
stébel nebo z dřevěných polic, které postupně zaplníme různým stavebním
materiálem. Je velice nutné pracovat s přírodním materiálem. Až budeme mít
hotel hotoví, postavíme ho na teplé místo, ovšem mělo by být chránění před
větrem a deštěm. Malá stříška chrání domek před deštěm a sluncem. Takovýto
domek můžeme umístit i na balkón. Získat na své zahradě přirozený přírodní
hnízdiště pro divoké včely docílíme tím, že ji připravíme písčité spáry mezi
deskami, štěrkové plochy nebo skalky. Pro kutilky, pískorypky a hrabalky
můžeme připravit písčité či štěrkové plochy s chudším prostorem. Další pomocí
můžou být pro čmeláky a sršně bedýnky. Zimní ubytování pro zlatoočka postačí
naplnit dřevěnou bedýnku pšeničnou slámou a s koncem léta ji zavěsíme na
chráněné místo před větrem a deštěm do výšky 2 metrů například na ovocný
strom nebo nějakou zídku. Natřeme li to rezavou barvou, bude to pro zlatoočka
ještě lákavější a možná se nám tam nastěhují i škvoři. Pro slunéčka postačí do
bedýnky vyvrtat dírky o průměru 8 mm jako vstupní otvory, které vyplníme
dřevěnou vatou a uzavřeme víkem. Zlatoočka a slunéčka jsou typický tím, že
požírají mšice.

Změň to - Jak nalákat živočichy na zahradu
3. Level - expert
- Využívejte přirozenou a šetrnou údržbu zahrady jakožto šetrné péče o
živočichy po celý rok.
- Vytvořte propustný plot, ať se přes něj dostávají živočichové mezi zahradami
(například živý plot místo pletiva nebo vytvořte díry v plotě).
- Vytvořte si plazí zídku (vyskládejte kameny nebo klacky na sebe) – oni si do
toho zalezou sami.
- Vytvořte menší či větší vodní plochu – jezírko. Může být koupací nebo jen pro
rybky. Zasaďte okolo dostatek rostlin. Nezapomeňte ho postavit tak, aby mohli
živočichové vylézt – pozvolný vstup (například když do něj spadne ježek, aby
mohl vylézt).
- Vytvořte na zahradě divoký koutek, kde nebudete ničím zasahovat, necháte
to zde samovolně růst. Můžete zde zasadit popínavé rostliny, plazivé nebo
například keře.
- Potrava po celý rok – přikrmujte zvířata po celý rok nejen v zimním období.
- Vše pečlivě pozorujte a zapisujte, aby jste mohli příští roky posuzovat mezi
sebou.

Přirozená a šetrná údržba zahrady jakožto šetrná péče o živočichy.
Pro spoustu domácích druhů živočichů můžeme učinit mnoho dobrých skutků šetrnou péčí o naší
zahradu. Hlavní zásada, kterou bychom měli mít na paměti všichni je „nechat žít“, protože
přepychová zahrada nabouchaná různými hnojivy, herbicidy či dokonce insekticidy je skoro
totéž jako zahrada mrtvá. Vzdejme se zvyklostem na strojích a dejme šanci přírodě žít. Dalším
takovým sloganem je „nechat žít“to znamená, dát šanci i různým plevelům dělat krásu na naší
zahradě. Například pampeliška či ohavný pichlavý bodlák nebo dokonce žahavé kopřivy mohou
svými semeny pomoci ptákům, kteří si na těchto semenech rádi hodují. Avšak pokud je to na vás
již příliš, sesbírejte aspoň semena a přidejte je ptáčkům do krmítka. Nezbavujte se plevele mezi
spárami v dlažbě, omítce či ve zdech a radujte se z trochy zeleného mezi kameny. Můžeme to
dokonce i podpořit a nasypat mezi spáry trochu semen, aby v nich aspoň něco rostlo, uvidíte,
že to ocení mnoho živočichů. Dalším je „odstranění pastí“. Projděme se po své zahradě a
prohlédněme si jí z povrchu živočichů, například ježka. Kam by takové zvíře mohlo zapadnout,
nebo zalézt a co by pro něj mohlo být nebezpečné. Jsou to například různé díry, šachty nebo
také schodiště vedoucí do sklepa. Zajistěte takové to místa a umožněte jim se z takových pastí
dostat ven. Uzavřete dešťové jímky a na okapové svody dejte drátěné pletivo, aby tam nemohl
zapadnout nějaký ptáček. Dalším přízrakem pro živočichy jsou zahradní svítidla. Takové
venkovní světlo hnedle magicky přiláká můry, které tu bohužel nalézají smrt. Vyberme proto
světla, která mají minimální podíl modrého a UV světla, jejichž světelný kužel je nasměrován
dolů a nezáří tak do všech stran. Dobré také je zabudovat časové spínače, stmívací vypínače a
pohybová čidla, aby bylo v noci světlo co nejnižší. Podporujte živé ploty a trávníky, jelikož živé
ploty a keře jsou pro živočichy velice důležité, je zákonem stanoveno, že ploty a jiné dřeviny se
mohou stříhat pouze od října do března. Trávníky bychom neměli sekat tak často a měli bychom
nechat vždy aspoň kus neposekaný, kde budou moci živočichové přebývat. Před sečením
vysokého trávníku nebo louky musíme vždy projít celý terén, s velkou pravděpodobností se tu
bude ukrývat mnoho životů. Jak praví minulost „dříve bývalo všechno lepší“, protože například
staré budovy mívají mnoho zákoutí, skulinek a štěrbin ve fasádě – tzn. dostatek místa pro
různé ptáky a hmyz, kterým nový domov chybí. Ovšem i do novostaveb jde zabudovat pár
takovýchto prvků (speciální stavební dílce).

Jak na pěstování v ekozahradě?
V minulosti bývala zahrada našich předků zdrojem chutných a zdravých surovin,
které využívaly ve své kuchyni. Dnešní zahrada nám slouží spíše k rekreačním
účelům. Míváme na nich krásně zastřižený a zelený trávník, velký bazén, všude
samé betonové cestičky nebo pár mimokrajních květin bez stromů. Zahrady
bývají čisté a při pohledu na ni, nám přírodu připomíná pouze okrajově. Čím více
se zdokonalují zahradní technologie, tím více se naše zahrada otáčí přírodě
zády. Většina z nás využívá různé sekačky, kultivátory, hnojivě či postřiky nebo
nehodící se na zahradu prostě zlikvidujeme, pokácíme a vytrháme.
Neuvědomujeme si, že plevel na zahradě má nějaký důvod, proč tu roste a může
mís spousty pozitivním upodstatnění. Tyto zahrady nepřidávají žádnou pozitivní
hodnotu životnímu prostředí. Příroda kolem nás je dost zatěžována lidskou
činností a nelze tvrdit, že by se to nějak zlepšovalo. My lidé jsme si často zvykli
si od přírody a zahrady často brát, ale nic nenavracet. To je pro přírodu
devastující krok, a když se to nezlepší, může dojít k tomu, že najednou
nebudeme mít ani co brát. Naši předci věděli, jak zajistit úrodnost půdy bez
využívání chemie a postřiků a jakým způsobem úrodu vhodným způsobem
zkombinování rostlin. Nebylo to nic těžkého a ani finančně náročného, jde jen
o pochopení a poznání ekologických a přírodních vztahů, tzn. vztahy mezi
rostlinami a půdou, živočichy a rostlinami nebo rostlinami navzájem.
Nemůžeme na to koukat jako na kroky zpět ale jako na kroky vpřed, na naší
budoucnost.

Změň to - Jak na pěstování v ekozahradě?
1. Level - ZAČÁTEČNÍK
- Zasaďte si z původních semínek (českého) zeleniny či ovoce nebo biosemínek.
- Nesekejte trávník tak často na milimetry, v období léta a s tím spojené
nynější sucho Vám trávník dříve vyschne.
- Zasaďte si na zahradu více druhů rostlin, mnoho rostlin si navzájem
napomáhá a každá potřebuje z půdy něco jiného (vzájemné vztahy mezi
rostlinami).
- Zadržujte na své zahradě dešťovou vodu, kde se dá. Například ze střechy do
sudů, budete mít tak více vody na zalévání a nebudete muset tahat ze studny
či z řádu.
- Vždy po ukončení sezóny zryjte své záhonky rýčem.
- Navracejte do půdy organickou hmotu. Nevyhazujte uschlé a odkvetlé rostliny
do bio popelnic, ale využijte je jako přírodní hnojivo.
- Na svém záhonku rostliny obměňujte a nesázejte vždy to samé na jedno a to
samé místo.
- Nechejte na své zahradě plevel, protože každá rostlina má své místo a důvod,
proč tam roste. Plevel zvyšuje druhovou pestrost, a čím větší druhová pestrost,
tím více bude Vaše zahrada stabilnější a tím lépe se může dařit jiným
rostlinám.

NÁVOD:
Zasaďte si z původních semínek (českého) zeleniny či ovoce.
Na našem trhu existuje velký výběr tradičních a méně tradičních plodin. Měli by jsme se
při koupi semen vyvarovat mořeným, ty jsou na obale označené a semena mají výraznou
barvu (červenou, zelenou, žlutou). Mořením se potlačuje mnoho začínajících houbových
chorob a zabraňuje požírání hlodavci. Problém ovšem je v tom, že mořidlo je povětšinou
na bázi rtuťových látek, což je významný jed, který má veliký vliv na život v půdě a může
dokonce způsobit problémy při pozření domácími chovnými zvířaty. Namořit semena si
můžeme i my sami a to mnohem šetrněji, postačí nám heřmánkový odvar. Před zasetím
si uvaříme normální heřmánkový čaj, necháme vychladnout a semena tam na 20 minut
namočíme, semena necháme poté oschnout.
Také se můžeme často potkat se semeny „hybridní osivo“, které bývá označeno jako F1.
Jedná se o šlechtěná semena určená zejména pro velkopěstitele. Většina těchto
vyšlechtěných odrůd má velké krásné plody a to je právě ten problém. Jsou zaměřeny na
krásu a velikost a to může být ubíráno na úkor kvality a originality chuti a vůně. Právě
malé a pomalu rostoucí plodiny dokážou do sebe nasát více aromatických látek typických
pro daný druh. Další nevýhodou hybridních semen je to, že dozrávají povětšinou ve stejný
okamžik a tak máme najednou mnoho rajčat. Odpadá tak možnost zásobit svoji kuchyni
průběžně. Na trhu se ovšem začaly objevovat i semena v biokvalitě „biosemena“. Jsou to
semena, u kterých se garantuje nepoužití průmyslových hnojiv a chemických látek. Dále
se tu také objevují semena stará nebo krajinové odrůdy. Tyto semena mají mnoho výhod.
Díky dlouhodobému pěstování na stejné lokalitě se dokázaly tak přizpůsobit místnímu
prostředí a klimatickým podmínkám. Jsou velmi odolná a to jak proti škůdcům, tak proti
chorobám (padlí či strupovitost). Další možností se vlastní semenářství, tedy ponechání
některých jedince do úplného vyzrání. Výhodou ponechání vlastních semen je, že jsou plně
adaptovaná na podmínky na naší zahradě.

Změň to - Jak na pěstování v ekozahradě?
2. Level - POKROČILÝ
- Postavte si vyvýšený záhon.
- Vyrobte si samozavlažovací truhlík/květináč.
- Zjišťujte v průběhu roku pH půdy. Vždy jí poté můžete dodat, co jí chybí. Pro
většinu rostlin je ideální pH 6,5. Pokud je půdy příliš kyselá (pH nízké)
použijeme lze opatrně použít uhličitan vápenatý. Naopak když máme půdu
zásaditou (pH vysoké) je vhodné mulčovat jehličím a listím.
- Využívejte mulč. Mulč se krásně hodí pod zeleninu, jejichž plody leží na zemi.
Zabráníme tak rychlému vysychání půdy a plody nám nechytí plíseň.
- Minimalizujte vzniku holých míst. Uspořádejte si rostliny na své zahradě tak,
aby se Vám tak neobjevovalo příliš holých míst. Ty pak v letních dnech rychle
vysychají.
- Nerozšiřuje rostliny z Vaší zahrady do přírody. Mohlo by to tak ovlivnit dost
své okolí kdyby se tam uchytila.
- Nikdy nepřenášejte rostliny pro zahradu z přírody. Každý odběr z volné
přírody je dnes nelegální a význam Vaší nové zahrady tkví v tom, že vyrobíte
místo nové.
- Vyměňujte si semínka mezi sebou (sousedy, kamarády) a nekupujte si je
zbytečně v obchodech.
- Nepoužívejte namořená semínka. Plísním jde zabránit i jiným způsobem.
Například různé odvary z bylin nebo například i mulč.

NÁVOD:
Postavte si vyvýšený záhon.
Vyvýšené záhony se většinou skládají z několika uspořádaných vrstev, které poskytují
zahradníkům samou radost. Zelenina v nich prakticky rychleji dozrává a plodí daleko více,
než ta, co je vypěstovaná v klasickém záhonu. Naši předkové tohle dávno věděli o
výhodách pěstování zeleniny ve vyvýšených záhonech. Hluboce založený záhon má
spousty výhod jako například, v letních dnech nevysychají a kořeny jsou živené ve větší
hloubce. Obsahuje také velice kvalitní zeminu s velkým obsahem živin. Tvorba vyvýšeného
záhonu je vlastně takové zúrodňování půdy směrem nahoru a jde t uskutečnit prakticky
všude. Další výhodou je eliminace zarůstání produkčního záhonu plevelem. A z čeho takový
záhon vyrobit? Například z cihel, kamene a nebo také ze dřeva. Velmi pěkně vypadají i
vypletené proutěné záhony. Dají se využít i dřevěné palisády. Použijeme li na tvorbu
záhonu dřevěné latě, nikdy nesmí být chemicky natřené. Ovšem dřevo musí být od záhonu
odizolované, aby vydržel co nejdéle. Řešením je například netkaná textilie, agrotextilie
nebo geotextilie. Hlavním základem úspěchu je dobře vrstvený materiál. Spodní vrstva
záhonu je zároveň první podkladová vrstva a bývá složená ze dřeva (pařezy, dřevěné
desky). Nad ní se nachází vrstva z travních drnů nebo také méně kvalitní zemina, kterou
máme třeba z výkopů. Třetí vrstva je tvořena z větví z průklestu stromů a na nich drť ze
štěpkovače či menší větvičky. Další vrstvou je zemina a poté pátou vrstvou je listí. Horní
vrstva je tvořena z kvalitní zeminy (promíchaná s kompostem). Dáky tomu, že byla
založena jako první vrstva odpadním dřevem nebo pařezy, dochází zde v těchto místech k
zadržování vody a tedy i k vlhkosti, což je v dnešní době sucha a chybějící vody základem.
Základem pro tvorbu živin jsou přírodní procesy, díky nimž se materiál jako listí, dřevo
nebo větve mění postupně na humus. Vyvýšený záhon má i praktické výhody, jako
například to, že při práci na něm se nemusíme tolik shýbat.

NÁVOD:
Vyrobte si samozavlažovací truhlík/květináč.
Rostliny pěstované v květináčích jsou závislé pouze na naší péči. Samozavlažovací truhlík
si můžeme vyrobit třeba s kbelíků od kečupu a omáček., které vyřazují v restauracích.
Postačí nám tyto kbelíky pouze dva, které do sebe krásně zapadají, dále pak kelímek a
plastová láhev. Spodní kbelík nám bude sloužit jako rezervoár vody, bude mít plné dno a
z boku vyrobíme otvory pro odvod přebytečné vody při přelití. Vrchní kbelík bude
poskytovat prostor pro pěstování rostliny. Tomuto kbelíku vyrobíme na dně dvě díry, jednu
větší, do kterého bude vsazen kelímek. Ten zajišťuje čerpání vlhkosti ze spodního kbelíku.
Do menší díry připevníme plastovou láhev s uříznutým dnem. Ta slouží jako nálevka na
vodu do spodního kbelíku.
1. Dno jednoho kbelíku – otvor uprostřed velký tam, aby se do něj vešel kelímek (kelímek
by se neměl dotýkat dna druhého kbelíku – volíme nižší). Druhý otvor u okraje – takový
aby se tak vešlo hrdlo plastové láhve.2. 2.
2. Do druhého (spodního kbelíku) vyrobíme otvor o průměru 1 cm z boku. Tento otvor po
zasunutí obou kbelíků musí být pod dnem (toho vrchního).
3. Plastové lahvi odřízneme dno a do víčka uděláme vrtákem malý otvor. Lahev zasuneme
do otvoru a zespodu jí přišroubujeme víčkem.
4. Do kelímku uděláme po celém dnu otvory o průměru 0,5 cm.
5. Vše nasuneme do sebe a do horního nasypeme substrát a zasadíme do něj sazeničky
nebo vysejeme semínka. Pozor při sypání hlíny, aby zůstala láhev prázdná. Slouží jako
nálevka na vodu. Kelímek naopak musí být celý zasypaný substrátem.

Změň to - Jak na pěstování v ekozahradě?
3. Level - EXPERT
- Kompostujte.
- Vysaďte si původní ovocné stromy/sad například Panenské české nebo
Jadernička moravská.
- Postavte si bylinkovou spirálu. Bylinek je mnoho a každá může mít jiné nárok
a proto díky bylinkové spirále máte možnost vtvořit vhodné podmínky pro
mnoho různých bylinek.
- Pod stromy vysaďte květnatou louku.
- Namísto bazénu si doma vytvořte krásné koupací jezírko bez chemie.
- Nepoužívejte žádné chemické postřiky ani hnojiva po celý rok.
- Své záhonky oddělte proutěnými obrubníky a ne nějakými betonovými či
dokonce plastovými obrubníky.
- Nevytvářejte okrasné cestičky z kamenů či betonu.

NÁVOD:
Kompostuj.
Existují dva hlavní důvody proč kompostovat. První důvod je ekologicko-ekonomický, tzn.
že zhruba 50% odpadu na skládce tvoří bioodpad. Většina toho odpadu by šla do jisté míry
využít jako hnojivo. Tento odpad navíc na skládkách způsobuje veliké problémy, kde
rozkladem bez přístupu vzduchu vznikají jedovaté plyny a kyseliny, které dále reagují s
ostatními odpady a vznikají tak velmi nebezpečné směsi látek. Kompostování bioodpadu
by tak výrazně ubylo odpadů v popelnicích. Druhým hlavním důvodem je výroba velice
kvalitního a levného hnojiva na zahradu. A co vůbec lze kompostovat? Například tráva,
listí, sláma, ovoce a zelenina, větvičky, zbytky z kuchyně, skořápky, kávová sedlina,
pytlíky od čaje, slupky od banánů, dřevěný popel nebo kartonový papír. Principem při
kompostování jde o analogické pochody jako při přirozeně organické hmotě v půdním
prostředí. V kompostech můžeme vytvořit lepší podmínky pro rozvoj mikroorganismů a
dosáhnout tak daleko většího počtu těchto organismu ve srovnání s půdními podmínkami.
Základem při kompostování je rozklad biomasy za určité vlhkosti a přístupu vzduchu.
Zakládání kompostu by mělo být na stinném místě a mimo vítr, čímž chráníme před
vysycháním. Vhodné místo je například pod stromem na kraji pozemku. Důležitý je hlavně
přísun vzduchu, bez vzduchu by nám kompost začal pomalu hnít. Doporučuje se
překopávat kompost, to přispívá k ideálnímu rozkladu biomasy. Prokypřujeme a
provzdušňujeme materiál, okrajové vrstvy jsou zapracovány do kompostu. Máme – li
pouze menší hromádku překopávání (přehazování) ani není zatím potřeba. Na trhu je
mnoho typů kompostérů například z plastu, dřeva nebo kovu. Záleží spíše na našem
vkusu, protože funkčností se to moc neliší. Pro praktické využití je dobré využít kompostér
s jednou oddělovací stěnou pro lepší vybírání kompostu. Můžeme si také vyrobit svůj
vlastní kompostér například ze dřeva (desky). Vždy by měly být mezi stěnami mezery pro
lepší přísun vzduchu.
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