JAK ZALOŽIT VYVÝŠENÝ ZÁHON
Velikost a výšku záhonu si můžete zvolit dle závislosti na velikosti prostoru,
kam jej chcete umístit a pro pohodlný přístup pro ty, kteří v něm budou pěstovat
(děti, senioři, handicapovaní aj.).
Aby spodní prkna nebyla v neustálém kontaktu s vlhkostí je vhodné záhon umístit
na základy z dlaždic popř. jinou drenáž, ale není to nezbytně nutné.
Záhon můžete umístit také přímo na zem. V tomto případě je nejlepší vyhloubit základ
cca 20-40 cm pro větší hloubku záhonu.
Abyste zamezili kontaktu hlíny se dřevem, je vhodné vnitřek vystlat izolačním
materiálem, např. nopovou fólii, která zároveň zajistí větrání mezi fólií a dřevem.
V případě, že na dno záhonu umístíte pletivo s jemnými oky (např. králičí), zabráníte
tím podhrabání krtků a hrabošů.
Složený záhon opatřený fólii a pletivem můžete naplnit vším, co nasbíráte při úklidu
zahrady v tomto pořadí:
Na dno dejte pařezy, hrubší vrstvu z větví nebo z větších rostlinných zbytků,
která zajistí cirkulaci vzduchu.
Do další vrstvy potom odkopané drny a hlínu a další hrubý zahradní odpad,
menší nebo posekané větve, piliny, štěpku.
Poté listí a suchou trávu, hrubý kompost.
Nakonec kvalitní kompost promíchaný se zeminou.
Aby zetlelé materiály nevytvořily příliš kyselý substrát, přidá se do spodních
vrstev vápenec.
Spodní vrstvy prosypávejte zeminou a každou vrstvu průběžně zavlažte, aby
slehla.
Každá vrstva by měla být vysoká okolo 20 cm a závěrečná vrstva s hlínou může být
o něco vyšší.
Musíte počítat s tím, že v průběhu, jak budou organické části uvnitř záhonu tlít, bude
zemina sedat. Tedy bude nutné každé jaro doplňovat záhon čerstvým kompostem.
Základna živin by měla vydržet zhruba pět až šest let a poté je ideální celý postup
zopakovat.
V prvním roce bude v záhoně zásoba živin veliká a také teplota uvnitř bude díky tlení
vyšší, což vyhovuje plodové zelenině, např. rajčata, papriky, okurky, cukety. V dalších
letech je vhodné pěstovat rostliny na výživu méně náročné – kořenovou či listovou
zeleninu a bylinky nebo květiny.
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