
Hluboce zúrodněné
nízkoúdržbové záhony

 aneb pěstování zeleniny s úspěchem,
o jakém se vám ani nesní!

N Á V O D   

Zahradní štěstí



Kdo jsem?

Mé jméno je Jana Fryčová a jsem zahradní inženýr. A nejen to, jsem nadšená zahradnice,
zahradní designérka, realizátorka, majitelka velké zahrady a hlavně nenapravitelná milovnice
zahradničení a přírody vůbec.

Mou prací je tvorba zahradních projektů, jejich realizace i údržba. Také poskytuji konzultace
ohledně zahrad osobní i online a připravuji řadu kurzů o zahradách, které vám přiblíží mnohé
oblasti zahradničení prakticky, věcně a lidsky odborně. :) 

Pokud jste žena, zvu vás do mé FB skupiny
https://www.facebook.com/groups/zahradnistestizenyslaskoukzahradam. Zde probíráme
zahrady ženským způsobem, poskytuji spoustu informací, inspirace a rad.

Mou práci můžete sledovat na webu https://www.zahradnistesti.cz/ a nebo na mé FB stránce
Zahradní štěstí https://www.facebook.com/frycovajana.

Pravděpodobně máte už nějaké zkušenosti s pěstováním zeleniny na své zahradě.  A
pravděpodobně ne vždy byla úroda taková, aby odpovídala vaší vložené námaze, že? 
Popravdě, ne všechno na zahradě můžeme včas a správně podchytit a ani největšímu
odborníkovi se občas něco neurodí. ALE! Máme k dispozici mnoho vyzkoušených postupů, jak si
dobrou úrodu zajistit. A to přeci všichni chceme, ne? :)

Tento návod je jedním z těch postupů a to MEGA úspěšným a hlavě nízko úrdžbovým. Sen
všech zahrádkářů, že na jaře vysejí, pak celé léto takřka nic nedělají a na podzim sklidí, se v
tomto případě stává vysněnou realitou. Vážně! Máme odzkoušeno na naší zahradě po dobu
dvou let. Naše nadšení nezná mezí, úroda je taková, že jsme takovou nikdy neměli ani jinde
neviděli. A co je na tom nejlepší? Že v průběhu pěstování nás to nestojí takřka žádný čas a
energii. Jen chodíme a sklízíme. 

Tak pojďme na to, ať si tu báječnou úrodu užijete i vy co nejdříve!

Vítejte ve světě snadného a úspěšného pěstování zeleniny!

Zahradní štěstí

https://www.facebook.com/groups/zahradnistestizenyslaskoukzahradam
https://www.zahradnistesti.cz/
https://www.facebook.com/frycovajana


Tyto záhony nazýváme HLUBOCE ZÚRODNĚNÉ. Znamená to, že se vykope jáma v místě
budoucích záhonů, do které se navrství nejrůznější organický, případně i anorganický
materiál na vylehčení. Tento materiál a jednotlivé vrstvy se časem rozkládají a vytváření
humus - nevzácnější potravu pro rostliny. Povrch záhonů zamulčujeme a tím se ještě více
zlepšuje vodní režim v půdě a my skoro nemusíme zalévat. 

Je to v podstatě podobný systém, jaký se může dělat i u vyvýšených záhonů, nebo německé
kopy. Tyto záhony mají však minimálně jednu velkou nevýhodu - jsou nad půdním povrchem a
tudíž velmi výsušné. Nefunguje tam správně ani vodní režim, ani vzdušná cirkulace, přehřívají
se a hodným mikrobům se v nich taky vůbec nelíbí. Negativa vyvýšených záhonů však v
hlubinně založených odpadají a všechny půdní systémy fungují více než výborně. 

napojení na přirozený vodní režim v půdě

spolupráce půdních mikroorganismů na rozkladu bio hmoty a tím přísun živin

pro zeleninu

cirkulace vzduchu v půdních pórech

nevysušuje se a díky mulči v podstatě není potřebná zálivka

díky množství hnoje a humusu není třeba hnojení

rostliny jsou ve skvělé kondici a tím odolnější vůči nepříznivým faktorům

opravdu velká úroda

není třeba rýt

nízká náročnost péče o záhon

v průběhu sezóny, kdy je na zahradách nejvíce práce se těmto záhonům takřka

nemusíte věnovat

hnojení a mulčování - největší objem práce u těchto záhonů, se dělá mimo

sezónu, kdy máme dostatek času

založení i udržování probíhá ekologicky, bez použití umělých hnojiv nebo

herbicidů

i v neúrodné půdě lze během velmi krátké doby vybudovat super úrodný záhon

O čem to vlastně je?

Výhody hluboce zúrodněných záhonů



Minimálně v první dvou letech pro zeleninu první trati. Pak si můžete vybrat, kterým směrem
půjdete. Jestli je chcete dál využívat na tuto náročnou zeleninu, tak je třeba každoročně
dodávat hnůj a další bio hmotu. 
Pokud v nich budete chtít pěstovat méně náročnou zeleninu, tak pohnojíte jedenkrát za tři až
čtyři roky a budete na záhonech uplatňovat klasický cyklus tří tratí zeleniny podle jejich
náročnosti na dusík. 

Zelenina I. trati: všeobecně je to zelenina, která potřebuje hodně dusíku, tedy dobře vyhnojenou
půdu. 
kedlubny, květák, brokolice, kapusta, tykve, patisony, hlávkové zelí, kadeřavá a růžičková
kapusta, čínské zelí, baklažány, okurky, rajčata, lilek, rané brambory, paprika, patizony,
cukrová kukuřice, celer.

Zelenina II. trati: ve třetím roce po založení záhonů
mrkev, petržel, ředkev, červená řepa, ředkvičky, mangold, pastiňák, černý kořen, pór, pažitka,
česnek, cibule, šalotka, salát.

Zelenina III. trati: nejméně náročná zelenina na množství dusíku a živin v půdě
fazole, hrách, bob, špenát, salát, cibule, česnek.

Využíváte záhony na pěstování pouze zeleniny první trati? = každoročně na podzim přidejte
vrstvu hnoje
Využíváte záhony k pěstování zeleniny ve třech tratích? = na podzim po sklizni zeleniny III. trati
přidejte vrstvu hnoje.

Pro jakou zeleninu jsou záhony vhodné?

Jak na to?

Výběr místa a velikosti

Nejprve si musíte rozmyslet, kde záhony umístíte, jak budou velké a kolik jich chcete. Teď, když
už víte co v nich můžete pěstovat to půjde snadno. Naprosto největší přínos záhony mají pro
pěstování zeleniny první trati. Ta se totiž pěstuje převážně solitérně a umožňuje účinné
mulčování okolo sazenic. Tzn. nejméně práce s pletím a zálivkou během jejich růstu. 
Pokud si uděláte záhony tři, můžete na každém z nich pěstovat jinou trať a každoročně vyhnojit
jen jeden záhon. 

My máme záhony tři, ale všechny hodláme i nadále využívat k pěstování zeleniny první trati.
Samozřejmostí je, že v jednotlivých záhonech plodiny střídáme, nikdy nepěstujeme stejnou
zeleninu dva roky po sobě v jednom záhonu.

Jak velké by měly záhony být? Délka je na vás, šířka by měla být maximálně 1,2 m. Při této šířce
záhonu ještě pohodlně dosáhnete i do středového řádku. Tyto záhony se neryjí, takže byste do
nich neměli nikdy šlapat. 

Orientace záhonu podle světových stran není nijak zvlášť důležitá. Důležité je to, že by záhony
měly být hodně osluněné. Zelenina I. trati je obvykle náročná na množství slunečních paprsků.



Na dno záhonů dáváme dřevitou hmotu - větve, menší pařezy apod. Mezi to nějakou bio hmotu
- listí, odřezané nadzemní části trvalek, okrasných trav, kuchyňské zbytky apod. Prostě vše, co
byste jinak dali na kompost. Mírně prosypeme zeminou z třetí hromady - spodinou. 
Pokud ale zakládáte na louce, tak na dno nejprve naskládejte drny kořeny nahoru a až na to
dřevo. 

Další vrstvy tvoří střídavě bio hmota, hnůj, zemina ze spodiny, kompost. Cca 20 cm od půdního
povrchu již začněte prosypávat ornicí. Úplně nahoru přijde vrstva hnoje - 10-20 cm, také
můžeme posypat ornicí. 

A jako krycí vrstvu dejte slámu, vysokou okolo 20 cm. Nelekejte se její výšky, během pár týdnů
hodně klesne a odspodu se bude rozkládat a tvořit humus.

V každém případě hmota v záhonech musí vyčnívat cca 20 cm nad půdní povrch. A na to ještě
přijde sláma. Všechny části záhonové směsi si ještě budou sedat působením gravitace a vody
stékající dolů. Také se materiály budou rozkládat, takže záhony budou klesat. Po založení se
vám záhony budou zdát dost vysoké, ale během několika měsíců budou tvořit kopeček jen
poloviční. A za rok budou v podstatě za rovno s okolní půdou.

Doporučuji si tedy nechat někde uloženou zeminu, kterou pak budete v následujících letech
spolu s organickým materiálem doplňovat na povrch záhonů. Toto se dělá v období od sklizně
do výsadby, kdy máte čas a  chuť. 

Postup jejich budování

Hloubka záhonu by měla být cca 50 cm, tedy na výšku dvou rýčů. Pokud budete záhony dělat
plošně větší, doporučuji přizvat na kopání bagr. Tak jsme to udělali i my a rozhodně nelitujeme

Vykopanou zeminu dáváme na dvě nebo tři hromady. Pokud záhon zakládáte na louce, tak na
první hromadu odkládáte drny. Pokud záhon zakládáte na poli bez plevele, tuto hromadu
netvoříte. Druhá hromada bude pro ornici - horní vrstvu půdy cca 20 cm od půdního povrchu. A
na třetí hromadu dávejte spodinu.

Vykopání záhonů

Naplnění záhonů



Je naprosto minimální.
Zálivka snad jen pár týdnů po vysázení, podle toho, jestli je půda okolo sazenice suchá. Z naší
zkušenosti nikdy suchá není. A potom v průběhu vegetace také tak, jen pokud by byla suchá, to
se nám ale nestalo. Pokud jsou dešťové srážky alespoň nějaké, tak pod mulčem se vlhkost
nádherně drží.

Hnojení - není žádné třeba, protože půda je fantasticky a přírodně vyhnojená hnojem a
humusem z rozpadající se bio hmoty.

Pletí - v prvním roce snad vůbec, v dalších letech může nalítnout semínko a dostat se až k půdě
pod slámou a prorůst. V těchto záhonech je však plevele o 95% méně, než v klasických. Prostě
takřka nic. :)

Mulčování - v prvním roce není potřeba přidávat mulč, pokud při založení byla vrstva slámy
těch 20 cm. V dalších letech je možné přidávat i jiný mulč. V předjaří je vhodné doplnit slámu a
během roku přisypáváme trávu ze sekačky ve vrstvě cca 5 cm. Vyšší vrstvy by mohly začít
plesnivět. Takto skvěle využíváme trávu ze zahrady a zkrátíme si její koloběh. Nejdříve bychom
ji totiž museli dát na kompost, ten přehazovat a vyzrálý kompost převézt na záhony. Takto je
to šup rup a tráva mulčuje a časem i hnojí. :)

Záhony jsou založené a co teď s nimi?

Výsadba zeleniny

Po založení je nejvhodnější do záhonů vysázet jednotlivé sazenice. Vrstva slámy je v prvním
roce vysoká, tak by to měly být rostliny, které slámu snadno přerostou. Super vhodné jsou tedy
rajčata, papriky, cukety, dýně, celer, lilek, patizon, okurky apod. 

Sazenice, případně semena vysazujeme tak, že rozhrneme vrstvu slámy, uděláme takové
hnízdečko. Do půdy, nebo spíše hnoje pod slámou vysázíme, co potřebujeme. Zalijeme a několik
týdnů necháme takto odkrytý prostor okolo místa výsadby. Jakmile rostlinky zakoření a začnou
růst, můžeme slámu lehce přihrnout. Tím se sníží odpar vody a omezí růst plevelů. 

Péče o záhon v průběhu pěstování



Je obrovská! Máme velkou zahradu, na které pěstujeme hodně zeleniny už hodně let. Ale nikdy
jsme nemívali tak nádhernou úrodu jako z těchto záhonů. A když si přidáme fakt, že jsme se o
tu úrodu takřka nestarali, tak naše nadšení nezná mezí.

Plodovou zeleninu sklízíte samozřejmě průběžně, jak dozrává. Celer až později na podzim. Letos
jsme ho sklízeli na konci října, loni na konci září. V obou případech byly bulvy obrovské, nať
bohatá, sytě zelená. 

Vytažení rostlin z těchto záhonů, ať už se jedná o celer nebo odplozené rostliny rajčat apod. je
nesmírně jednoduché. Prostě jen chytnete, zatáhnete a je venku. Nepotřebujete k tomu rýč.
Půda je nádherně kyprá, takže to jde samo.

Sklizeň

Jak o záhony pečovat?

V čase mezi sklizní a výsadbou přidat organickou hmotu, zeminu, hnůj nebo kompost. A v
předjaří mulčovat. Případně v průběhu roku přidávat mulč z posekané trávy nebo jiných
zahradních odpadů. 



Lidé mají obavy, jestli se pod mulčem skvěle nedaří slimákům nebo hryzcům. Nic takového
nemůžeme potvrdit. V roce 2019 bylo nadměrné množství hryzců naprosto všude a v roce 2020
se zase urodili slimáci. Postižení byli všichni zahradníci napříč republikou a všechny záhony
napříč naší zahradou. Určitě tyto hluboké záhony na tom nebyly hůře, než ostatní. 

Podobným způsobem ve slámě jsme pěstovali i brambory a tady můžeme jednoznačně potvrdit,
že napadení mandelinkou bramborovou bylo v tomto záhonu výrazně menší, než na záhoně s
klasickým pěstováním v půdě.

Navíc rostliny jsou ve skvělé kondici a tím pádem odolnější vůči všem nepříznivým vlivům.
Co se chorob týká, tak houbovým nemocem se zelenina v těchto záhonech nevyhnula. Rok 2020
byl velmi deštivý a na konci června plíseň zlikvidovala rajčata plošně v celé zemi a i v našich
záhonech. Několik rostlin přežilo a tak jsme rajčata jedli ještě v listopadu. Na kečup to ale
nebylo. :D

Na dýních a cuketách se na konci podzimu objevilo padlí a další houbové nemoci, ale všechny
plody krásně dozrály, rostliny byly už stejně na sklonku svého života.
Podtrženo a sečteno, zelenina v těchto záhonech vychází v odolnosti v některých případech
lépe a v některých stejně. Rozhodně ne však hůře.

V podstatě kdykoli. Abyste do nich ale mohli na jaře v květnu vysázet zeleninu první trati, je
dobré záhon zakládat v předjaří anebo přes zimu. Mulčování slámou je vhodné provést až před
výsadbou, aby zbytečně nedocházelo k tlení slámy. 

Kdy je vhodné záhony zakládat?

Škůdci a choroby

Slovo na závěr
Na první pohled se může zdát vybudování záhonů náročnější, ale není to tak hrozné.  Pokud
vám jámy vykope bagr, tak za půl den až den máte hotovo. Doporučuji dát okolo záhonů
dřevěné desky nebo podobnou zábranu, která omezí vypadávání mulče ven ze záhonu a omezí
případné prorůstání plevele do záhonů. My jsme to na začátku neudělali, ale teď, v třetím roce,
budeme ohrádku z desek doplňovat. Chodníčky osejeme trávou a budeme sekat sekačkou. Je to
pro nás nejjednodušší způsob údržby chodníčků. Inspiraci na vybudování takovýchto záhonů
jsme načerpali četbou knih o permakultuře, nejpřesnější popis jsme našli na webu Jardy
Svobody http://www.ekozahrady.com/.

Přeji vám na začátku hodně síly a chuti do budování těchto záhonů, v dalších letech určitě
nebudete své námahy litovat. Podle mě je to nejlepší způsob pěstování náročnější zeleniny.
Věřím, že budete nadšení stejně, jako jsme už dlouho my. :) 

Vaše šťastná zahradnice Jana F.


