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Vyvýšený záhon můžete využívat klasicky jako jednu plochu nebo – pokud tutéž plochu
rozdělíte příčkami – jako jednotlivé čtverce. Tomu se potom říká "čtvercové pěstování".

Každý dospělý člověk dosáhne do vzdálenosti +/- 60 cm. Proto z důvodu pohodlné
a praktické práce by měla být délka strany vyvýšeného záhonu 120 cm (viz obr. 1).
Vyhnete se tak nepříjemnému nahýbání nad záhonem, šlapání nebo opírání se o něj.

Plochu záhonu rozdělte příčkami na menší čtverce o rozměrech stran 30 cm (viz obr. 2).
MMůžete na ně použít jakýkoliv materiál. Nedoporučujeme však např. cihly apod. Jsou
těžké a příliš široké a využití plochy by tak nebylo efektivní.

obr. 1

Čtvercové pěstování

kompostér – květinový a bylinkový záhon – zeleninová zahrádka

Vyvýšený záhon
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Dále postupujte jako při zakládání běžného vyvýšeného záhonu. Střední a horní vrstvu
organické hmoty v každém čtverci vytvořte z materiálů, které svými vlastnostmi budou
vhodné pro rostliny v něm pěstované. Je nutné si složení materiálů v jednotlivých
čtvercích zapamatovat, abyste příště opět co nejlépe využili všech jejich vlastností.

Nyní je osaďte bylinami, zeleninou, případně květinami. Jednotlivá „políčka“ se snadno
udržují a lze na každém z nich pěstovat přiměřený počet rostlin. Doporučujeme si ale před
osázením dobře proosázením dobře promyslet, kdy co bude zrát, jak široké a vysoké budou rostliny a plody na
nich, abyste se přes ně nemuseli naklánět.

Stejně tak u květin zvolte jejich rozmístění podle výšky, šířky jejich barvy, aby se navzájem
doplňovaly a nezakrývaly. Přístup k nim pak bude o to jednodušší a zážitek z nich větší.

obr. 2

Čtvercové pěstování

kompostér – květinový a bylinkový záhon – zeleninová zahrádka

Vyvýšený záhon


