
DIEŤA 8 |  201428

ZDRAVIE Z VLASTNEJ ZÁHRADY
Na Novom Zélande boli zelenina a ovocie 

každodennou samozrejmosťou pre každého 
obyvateľa, a to nie v zmysle jedno jablko a pa-
radajka, ale plné taniere, ktoré u nás voláme 
vitamínové bomby. Jakubko a Maroško si tam 
nastavili hranicu dennej dávky veľmi vysoko, 
čomu sa tešíme. Po návrate domov, sme si po-
vedali, že v zeleninovo-ovocnej strave chceme 
pokračovať ďalej. Nielen kvôli tomu, že je, sa-
mozrejme, zdravá, ale aj preto, že to, čo jeme, 
výrazne ovplyvňuje aj to, ako premýšľame. 
Často to, bohužiaľ, podceňujeme, a pritom 
mnohí poznáme nočné mory po ťažkom ve-
černom jedle. To isté s nami robí nezdravé 
jedlo aj počas dňa, a to v podobe pochmúr-
nych a negatívnych myšlienok. A preto sme 
sa pustili do budovania vlastnej záhrady a pes-
tovania vlastnej zdravej zeleniny. Pri našom 
pestrom životnom štýle a dvoch malých „zboj-
níkoch“, však nemáme dostatok času, ani 

energie, na klasickú záhradu. Zo Zélandu sme 
si preto priniesli ešte ďalšiu inšpiráciu – per-
malkultúru. Teda permakultúrnu záhradu, 
ktorá je do detailov premyslená a vzájomne 
poprepájaná tak, aby do nej stačilo investovať 
minimálne úsilie a čas, no aby sme napriek 
tomu získali maximálnu úrodu. Že to nie je 
možné?! Ale je. J Videli sme to na vlastné oči 
takmer na každej novozélandskej ekofarme. 
Vytvoriť však takýto symbiózny systém je už 
umenie, a preto sme si na pomoc zavolali 
najlepšiu permakultúrnu dizajnérku na Slo-
vensku Patriciu Černákovú. Spolu s ňou sme 
vytvorili efektívnu záhradu s originálnou at-
mosférou. Vychádzali sme z jej permakultúr-
neho dizajnu, ktorý navrhla pre celý náš sad. 
Vznikla doslova na lúke len za dva mesiace.

TAJOMSTVO EFEKTIVITY
Základným pilierom takejto záhrady vhodnej 
aj pre „lenivcov“ sú vyvýšené záhony. Majú 

viacero výhod a len jednu nevýhodu – treba 
ich postaviť. No najväčším pozitívom je, že 
ich netreba okopávať, pretože do nich nešlia-
peme nohami. Zatiaľ čo klasickú záhradku 
musíme každý rok porýľovať, vyvýšený záhon 
sa založí len raz. Postavený by mal byť tak, 
aby sme na rastliny dočiahli z každej strany. 
Vyvýšené záhony môžu mať rôzne tvary, no 
základné pravidlo je, aby boli široké maxi-
málne toľko, koľko vaše rozpätie rúk. Naše 
záhony teda nemusíme okopávať, lebo zem 
nepošliapeme. Aby však bolo práce okolo 
záhonov ešte menej, ich vnútro sme vyplni-
li okrem zeme aj napríklad hnilým drevom. 
To sa za dažďa napije vodou rovnako ako 
špongia a postupne záhon zásobuje vlahou. 
Rozkladom vzniká humus a teplo. Drevo 
sme naukladali na vopred nachystané kartó-
ny, ktoré sme rozložili na trávnik v záhone. 
Netrápili sme sa s odstraňovaním trávy, kto-
rá pod kartónom zanikne. Na vrstvu starého 
dreva a konárov sme podľa typu záhonu ešte 
naukladali napríklad seno, hnoj a na záver 
zem. Do permakultúrneho záhonu, ktorý 
sa zvykne označovať aj termínom nemecká 
kopa, šli presne tieto materiály, aby sme vy-

tvorili veľkú kopu, ktorá má väčšiu plochu 
na sadenie ako rovina a ešte bude mať 

po rokoch rozkladu veľmi výživnú pôdu.
Vysadili sme tam paradajky a k nim 

bazalku, ktorá odpudzuje škodcov, pap-
riku, tekvicu aj topinambury. Do druhé-
ho záhonu s názvom kľúčové dierky sme 

vysadili koreňovú zeleninu. Do tohto 
záhonu sme hnoj nepridávali, pretože by 

zelenina bola plná dusičnanov. Zmysel tvaru 
kľúčových dierok je, aby sa záhon točil okolo 
nás a nie my okolo záhrady, ako to je pri kla-
sických dlhých riadkoch zeleniny. Stačí vojsť 
do kľúčovej dierky, točiť sa okolo vlastnej osi 
a z každej strany máte záhon po ruke. Šetríme 
sily aj čas. 

Radikálne zmeny v našom rodinnom živote pokračujú. Od návratu z No-
vého Zélandu, kde sme tri mesiace s našimi maličkými synmi Jakubkom 
a Maroškom dobrovoľníčili na ekofarmách, sa toho udialo nesmierne veľa. 
Predali sme dom, vyplatili hypotéku, za zvyšné peniaze sme si kúpili nád-
herný sad, a to všetko preto, aby sme viac času trávili ako rodina spolu, 
užívali si život a budovali v nás a našich deťoch hodnoty, ktoré skutočne 
stoja za to. Medzi ne patria aj zdravie a láska k prírode. Oboje sa prenieslo 
do vytvorenia nádherných zeleninovo-kvetinovo-bylinkových záhonov, 
medzi ktorými sa našiel aj ten detský.
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K li� ivým rastlinám patrí aj populárna levan-

duľa, ktorá ma upokojujúce účinky, no zároveň 

svojou arómou odpudzuje vošky. Čo však do 

záhrady priláka, sú včielky a aj d� i. 

DOMÁCA LEKÁREŇ
Kedysi boli úplnou samozrejmosťou v kaž-

dej záhrade. Dnes je úplnou samozrejmosťou 
v priemyselnej podobe v každej domácnos-
ti. Bylinky. Tie boli kedysi jedinou cestou 
k uzdraveniu či ochuteniu jedla. Aj my ich 
máme doma v tabletkách, sirupoch, mastič-
kách, ale aj ako živé bytosti v našej bylinkovej 
špirále. 

ORIGINÁLNA 
ZÁHRADA 
S ATMOSFÉROU
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Hneď pri záhonoch vznikol šesť metrov širo-
ký kopec. Kameňmi sme mu dali štruktúru 
špirály. Tie svah spevňujú a zároveň kumu-
lujú teplo. Má šesť metrov, teda je riadne veľ-
ká. No i to má svoj zmysel. Až pri priemere 
štyroch metrov vieme vytvoriť špirálu s jed-
notlivými mikroklímami, tak aby sa darilo by-
linkám, ktoré normálne rastú len v lese, ako 
cesnak medvedí, až po teplomilné oregano. 
Zeleninu a bylinky sme ešte doplnili dôležitý-
mi kvetmi. Záhradu sme olemovali z jednej 
strany jedenásťmetrovým záhonom kvetín. 
Prečo? Pretože kvety vytvoria v záhrade rov-
nováhu. Prilákajú užitočný hmyz, ktorý ničí 
škodcov. Prilákajú však aj vás. Prečo by mala 
byť záhrada schovaná niekde vzadu na hum-
ne? Skrášlite si ju. V záhrade, ktorá je spestre-
ná kvetinami, sa človek dobre cíti. Vonia mu, 
hladí ho na duši a vytvára úžasnú atmosféru. 
Zeleninová záhrada nemusí byť len synony-
mom roboty či driny, ale aj oddychu.

Aj bylinkový záhon však musí mať čo naj-
menej nárokov na údržbu. Preto sme naň 
za pomoci záhradných architektiek Moniky 
Gálovej a Lucie Kovačovej vysadili symbióz-
nou kombináciou len trvalky. A to také, aké 
nájdete v predzáhradkách našich starých 
mám. Pretože sú naše domáce, silné a odol-
né. Tento záhon pritiahol aj našich chlapcov. 
Pozorovali včielky, pomohli nám vytvoriť 
kreatívnu oporu pre vysoké kvety. A tu sme si 
spomenuli na slová permakultúrnej dizajnér-
ky školských záhrad Eriky Galanskej (rozho-
vor s Erikou Galanskou a Desať tipov ako vytvo-
riť hravú záhradu sme publikovali v júnovom 
čísle časopisu): „Nesmieme zabúdať na to, že 
záhrady, záhony máme vytvárať aj pre deti 
a s deťmi, nechať priestor pre ich kreativitu.“

ZÁHRADA PRE DETI – UČÍME DETI 
LÁSKE K PRÍRODE

Deti sú nesmierne zvedavé tvory. Ume-
ním rodiča je túto ich zvedavosť využiť na to, 

aby ich niečo nové naučil. Najlepšie sa pra-
cuje s maličkými drobcami, pre ktorých je aj 
„práca“ zábavou. Tento vek je preto najvhod-
nejší na to, aby sme do detí vštiepili základné 
hodnoty života. Napríklad lásku k prírode. 
Čo to však znamená? No určite nielen čítať 
o nej v knihe alebo si pozrieť dokumentárny 
film. Znamená to tráviť čo najviac času v lese, 
pri jazere, v záhrade...a to najmä nesterilným 
spôsobom. Prírodu si treba chytiť, ovoňať, 
ochutnať. Vyváľať sa v tráve, behať po kame-
ňoch v potoku, odtrhnúť si lesnú jahôdku ale-
bo si jahôdky rovno vypestovať. 

Smajlík vyrobený s d¡ mi. Takéto d� aily 

vytvoria v záhrade príjemnú atmosféru a určite 

budú ma veľký úsp§ h aj u vašich ratol� tí.
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bo si jahôdky rovno vypestovať. 

D� i by mali byť do vytvárania ich pri� toru 
tiež zapojené. Síce to pôjde pomalšie a možno to 

nebude také pekné, no o to viac si budú vlastné 
dielo vážiť.

MAROŠKOVA A JAKUBKOVA 
ČAROVNÁ ZÁHRADKA

„Malé deti sa milujú hrajkať s hlinou. 
Záhradka môže byť tým miestom,“ hovorí 
Erika Galanská, permakultúrna dizajnérka 
školských záhrad. „Zbožňujú tiež prácu s ná-
radím, čo som si počas mojej praxe veľakrát 
potvrdila. Je to aj preto, že v dnešnej počíta-
čovej dobe presne to doma nemajú.“ Záhrad-
ka môže byť pre vaše dieťa novým dobrodruž-
stvom. Treba to len správne poňať. Ako? Ma-
ximálne kreatívne. „Malé deti si môžu vytvoriť 
záhon, v ktorom budú pestovať to, čo najviac 
ľúbia. Napríklad môžu mať pizzový záhon. 
Väčšie deti chcú mať záhradky farebné a krás-
ne. Môžete spolu s nimi vytvoriť napríklad 
záhon v tvare motýlika,“ dodáva Erika Galan-
ská. Podľa týchto usmernení sme postupovali 
aj pri budovaní detského záhonu pre Jakubka 
a Maroška. Aj pre nich sme zvolili vyvýšený 
záhon, aby doň nevstupovali a nepošliapali 
si zeleninku. Skombinovali sme ho s drevom, 
kameňom a starými škridlami. Drevo slúži 
ako lavička, na ktorej si oddýchnu. Kameň je 
materiál, s ktorým vedia pracovať aj menšie 
deti. Pomáhali nám nosiť aj vyberať kamene. 
Škridlou sme záhon doladili, no aj s tou nám 
obaja pomohli. Síce to šlo pomaly a celý čas 

ich to nebavilo, v konečnom dôsledku však 
priložili aj chlapci ruku k dielu. Jakubko to 
vyhodnotil slovami: „Mamka, veľmi pekne 
sme to spravili.“ Za dva dni vznikol priestor 
na sadenie pre naše deti. Nemal výnimočný 
pôdorys v tvare motýlika, no skrášlili sme ho 
originálnymi doplnkami...

ČO NAJVIAC ĽÚBIA
V záhrade už máme vysadené takmer 

všetko. Jediné, čo nám skutočne chýbalo, 
bola mrkva. Mrkva, ktorú naše deti milujú. 
Chýbal aj hrášok. Opäť delikatesa, ktorú bez 
zaváhania vymenia aj za čokoládu. Pre pote-
šenie sme vysadiť aj čínsku kapustu, reďkov-
ku a petržlen. Nastala chvíľa „CH“. Záhon 
bol pripravený na sadenie. Chlapcom sme 
zopakovali, na čo sú semienka a ako ich majú 
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Sadenie bola jednou skutočne krásnou a milou 

udalosťou, ktorú naši chlapci vzali veľmi zodpovedne. 

Majú ni� o len svoje a je to veľmi dôležité...

zasadiť. Vysvetlili sme im, že toto je len ich 
zeleninka. Ak sa o ňu budú rovnako tak sta-
rať, ako my o tú ostatnú, vyrastie im poklad. 
Chlapci so záujmom sadili. Nebolo to síce 
úhľadné, ako to robíme my dospelí, ale urči-
te semienka zasadili s väčšou dávkou zábavy. 
„Sadením ste dali rastlinkám nový život,“ 
vysvetlila som im. Dostali teda zodpovednú 
úlohu – postarať sa o ne, kým nevyrastú a ne-
dozrejú. Aby si dôležitosť tejto milej povin-
nosti uvedomili, kúpili sme im malé krhličky 
na polievanie. Také, ktoré sú opäť len pre 
nich a pre ich záhon. Ten je zas na vypesto-
vanie ich vlastnej zeleniny, na pohyb a pobyt 
na čerstvom vzduchu. Odvážne, ale za kaž-
dého počasia sa otužujeme. „Pointou záhrad 
pre deti je vytvoriť zelené učebne, aby vide-
li prírodu nielen v knihe, ale aj v realite,“ 
hovorí Erika Galanská. Z detského záhonu 
vznikol dokumentárny film v priamom pre-
nose. Každý deň sledujú, ako sa ich zelenine 
darí. Tešia sa z každej rastlinky a každej náv-
števe v našom sade ukazujú ich záhon.

PESTRÉ, CHUTNÉ, USMIEVAVÉ
Rastlinky sú potešením, no ešte väčším 

je záhradka ako celok. Pre deti by mala byť 
detsky krásna a pestrá. Vysadili sme do nej 
preto aj voňavé kvety, aby v ich záhone hneď 
od začiatku niečo lákavé rástlo a pritiahlo ži-
vot – včielky a motýle. Záhon sme označili ta-
buľou – „Jakubkova a Maroškova záhradka“. 
Aby deti vedeli, kde čo vysadili, pomohli sme 
si originálnymi tabuľkami. Na laty sme pri-
pevnili tenké odrezky z duba. Tie sme natreli 
na bielo a na okrúhlu hlavičku sme nakreslili 
vysadenú zeleninku – mrkvu, reďkovku, hrá-
šok, petržlen a šalátik. Na záver deti zapichli 
do záhonu vrtuľky a s hrdosťou nám pri fotení 

pred ich záhonom pózovali. Teraz každý deň 
kontrolujú stav ich záhradky. Skutočne s ra-
dosťou polievajú, no nielen zeleninu, ale často 
aj seba. J Chlapci a aj my sa nevieme dočkať, 
čo kedy vykukne spod slamy... A naša radosť 
zo záhradky sa prenáša aj na naše deti.

Zuzana Matúšová Girgošková
www.lifereset.sk

Foto www.helenakurus.sk 
a www.tomasbencik.com 
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Polievanie je jedna z najobľúbenejších činností, hlavne keď je teplo a polieva sa aj vš� ko ostatné 
od topánok po čiapku. 
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