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Bylinky by v záh-
radke určite ne-
mali chýbať. Či už 
pre svoje liečivé 

vlastnosti, alebo ako ingre-
diencia v kuchyni. Môže-
me ich v záhrade pestovať 
aj v tzv. špirále. Využitie 
tohto prírodného tvaru 
slimačej ulity má viacero 
výhod. Na malom území 
dokážeme vytvoriť rôzne 
stanovištia – suché i vlhké, 
a tak môžeme pestovať 
rôzne bylinky s rôznymi 
nárokmi prakticky vedľa 
seba. Ďalšou výhodou je, 
že špirála nepotrebuje po-
lievať, bylinky samy osebe 
nie sú náročné na závlahu.
Stavať môžeme dvoma 
spôsobmi, buď do na-
vrstvenej  kopy zeme 
ukladáme kamene, alebo 
staviame najskôr kamene 
a zem s kompostom pridá-
vame nakoniec. 
Pri stavbe môžeme okrem 
plochých kameňov použiť 
aj staré tehly, ale aj gabiony 
či staré fľaše. Tvorivosti 
a fantázii sa medze nekla-
dú.
Veľmi dôležitý je výber 
stanovišťa, malo by byť 
slnečné a blízko pri dome, 
aby sme si mohli pre 
čerstvé bylinky odskočiť 
z kuchyne, kedykoľvek ich 
potrebujeme, napríklad aj 

ráno v pyžame.
Pri stavbe nezabúdame 
na to, že vrchol špirály je  
vždy orientovaný smerom 
na juh. Postupne sa špirála 
zvažuje smerom dole. 
Dažďová voda postupne 
steká a zavlažuje všetky 
rastliny. Veľmi efekt-
né je spojenie s malým 
jazierkom. Pri jeho stavbe 
môžeme vykopanú zeminu 
použiť priamo do vrstve-
nia bylinkovej špirály. 
Voda poslúži zároveň ako 
malá napájačka pre vtáky 
a zlepší mikroklímu.
Na vrchu špirály rastú 
šalvia, levanduľa, tymian, 
majorán, zem na vrchu 
špirály môžeme zmiešať 
s pieskom.  V strede náj-
deme alchemilku, pažítku, 
estragón  a na konci rastú 
vlhkomilné druhy ako 
mäta, medovka, hluchav-
ka. Do tieňa môžeme zasa-
diť medvedí cesnak.

Mulčovanie
Každého prírodného záh-
radníka teší záhrada, ktorá 
je živá, vytvára celostný 
ekosystém, ktorý správne 
funguje. Jednou z podmie-
nok je zdravá pôda, ktorá 
je v záhrade  základom. 
Poskytuje nám bohatú úro-
du chutných a zdravých 
plodín. Pri ich pestovaní 

si môžeme prácu uľahčiť 
rôzne.  Na nezakrytej pôde 
na poli alebo v záhradke 
pôda rýchlo presychá a pri 
dažďoch je zase priveľmi 
„ubitá“ a rozbahnená. 
Preto prírodní záhradníci 
využívajú pri pestovaní aj 
tzv. mulčovanie.

Slovo pochádza z anglic-
kého mulch, čo znamená 
nastieľanie. Znamená to 
teda zakrývanie povrchu 
pôdy organickým ma-
teriálom.  V prírode len 
sotva nájdeme odhalenú 
nepokrytú pôdu, pretože 
odumreté časti rastlín zo-

stávajú ležať na zemi. 
Táto metóda teda vychá-
dza z prirodzeného prí-
rodného javu, keď všetok 
organický materiál ostáva 
na jeseň pod stromami, 
suchá tráva sa rozloží a po-
skytne základ pre tvorbu 
novej pôdy.
Mulčom môže byť slama, 
seno, lístie zo stromov, 
kôra, ale aj kartón či kame-
ne, štrk či drevené piliny.
Mulčovanie je vhodné 
hlavne pre kapustoviny 
- kapusta, kaleráb, a plo-
dovú zeleninu ako dyne, 
uhorky, rajčiny a cukety. 
Taktiež sa môže použiť aj 
pri pestovaní jahôd, ako aj 
medzi bylinkami. Zamul-
čovať môžeme aj nižšie 
kríky ako ríbezle, príp. ze-
molezy, burina ich nebude 
prerastať a bude sa nám aj 
lepšie okolo nich kosiť.

Pravidlá  
mulčovania
Pôdu pred mulčovaním 
zľahka skypríme. Ak 
máme v pôde veľa buriny, 
môžeme použiť kartón, 
ktorý navlhčíme. Následne 
môžeme ukladať organický 
materiál. Ten by mal byť 
posekaný na menšie časti, 
nemal by obsahovať rôzne 
semená, ktoré by neskôr 
začali klíčiť. Čerstvo pose-

kanú trávu necháme naj-
skôr trochu presušiť, až po-
tom ju môžeme použiť ako 
mulč. Mulčovanie kôrou 
je vhodné skôr v okrasnej 
záhrade, môže obsahovať 
rôzne antibiotické látky, 
ktoré bránia v raste, takže 
na pestovanie zeleniny nie 
je vhodná. Tiež býva kôra 
často farbená, čo do prírod-
nej záhrady nie je vhodné.
Ak máme problémy so 
slizniakmi, hrúbka mulču 
by nemala byť vyššia ako 
5 cm. Organický materiál 
okolo rastlín radšej pravi-
delne dopĺňame.
Taktiež si môžeme za-
mulčovať aj chodníčky 
v záhradke, obmedzíme 
tak rast buriny a za daždi-
vých dní sa dostaneme k 
zelenine bez toho, aby sme 
sa zablatili.
Zelenina sa dá pestovať 
aj inak ako v monokul-
túrnych hriadkach, viac si 
povieme v budúcom čísle.
Ďalšia časť bude venova-
ná pestovaniu zeleniny 
v rôznych kombináciách, 
dočítate sa o zmiešanej 
kultúre, striedaní plodín 
a zelenom hnojení.

Ďalšie tipy pre prírodné  
záhrady nájdete na  

www.prirodnazahrada.eu
 ALENA PAŠŠOVÁ

Ja mulčujem, ty mulčuješ

Akákoľvek prírodná záhrada sa môže zdať neúplná bez aspoň 
hriadky vlastnoručne dopestovanej zeleniny či záhonu byliniek. 
Aj na malej záhradke si vieme založiť malý vyvýšený záhon, 
jahodovisko či bylinkovú špirálu. Kríčkové rajčiny tiež nezaberú 
veľa miesta, stačí im slnečné miesto niekde pri dome

Výhody mulčovania
n Chráni pôdu pred vysychaním
n Zlepšuje vodnú bilanciu a udržuje teplotu pôdy 

v zimných mesiacoch
n Potláča rast buriny
n Pomáha proti erózii pôdy
n Svojím postupným rozkladom dodáva do pôdy 

organickú hmotu a živiny
n Pôda zostáva kyprá a vzdušná
n Poskytuje životný priestor pre užitočné živočíchy
n Šetrí financie a prácu pestovateľa

Nevýhody mulču
n Môže poskytovať vhodné prostredie na život 

a množenie napr. slizniakov
n Musíme si uvedomiť, že v mulči nežijú iba slimáky 

a hlodavce, ale taktiež užitočné druhy, ktoré 
požierajú napr. vajíčka slimákov a aj drobné sliz-
niaky.

Ak máme problémy 
so slizniakmi, hrúbka 

mulču by nemala 
byť vyššia ako 5 cm. 
Organický materiál 
okolo rastlín radšej 

pravidelne dopĺňame.


