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nováno nestandardn  myslícím lidem 
 
 
 

Jeden za všechny 
 

Dobrý  hospodá  má  mnoho  zahradního  ná adí:  motyku,  rý ,  vidle,  hrab ,  kyp e,  
okopáva e, kosu... Všechny je ale m žeme nahradit jediným nástrojem, který se 
v Rejst íku objev  a vynález  Ruska oficiáln  jmenuje „Ru ní ná adí na obd lávání p dy 
Fokina“.  Tento  nástroj  je  leh í,  než  motyka  a  natolik  univerzální,  že  
jsou pro n j vhodné názvy PLOSKO EZ, kosa-motyka, ru ní kultivátor 
i ru ní pluh …Výrobní název však zní „PLOSKO EZ FOKINA“.  

Autor vynálezu navrhl netradi ní technologii zahradnictví, která 
umož uje p ipravit p du k setb  a výsadb  n kolik krát rychleji  
a  snáze,  než  když  se  to  d lá  jinými  nástroji.  A  navíc  –  používáním  
plosko ezu se zvyšuje biologická aktivita p dy a její úrodnost. 

Tento nástroj je lehký a snadný na p evoz, p ivážete ho ke kolu  
a jedete.  

Kdo zkusil pracovat s velkým plosko ezem, ten se nau il rychle  
a  jednoduše  formovat  ádky  pro  setbu,  kyp it,  rovnat  povrch  p dy,  
vypo ádat se s plevelem, obd lávat plantáže jahod v etn  ob ezávání 
zbyte ných šlahoun , kosit bujné maliny… S plosko ezem se dá 
provést kolem dvaceti druh  operací. A ješt  snazší to bude, pokud se to bude d lat na 
menší hloubku malým plosko ezem.  Skv lý je pro obd lávání úzkých mezi ádk  mrkve, 
cibule,  esneku  apod.  Ru ní  plosko ez  nahrazuje  i  lopatu,  ale  k  tomu  se  dostaneme  
pozd ji. 

 
 

Rýt nebo nerýt? 
 
„Ur it  rýt…  Také  je  ješt  možné  orat,  eknou  nám  zahradníci.  „A ím hloub ji, tím 

lépe!“  Jinou  odpov  od  t ch,  kdo  pokolení  za  pokolením  kopá  a  o e  p du,  lze  t žko  
ekávat. M j dobrý známy íká laskav : „ du je t eba echrat! Aby byla jako pe inka. 

V tomto p ípad  se i brambory urodí jako hlava.“ Kdybych mu položil tu otázku, tak by 
ur it ekl „Ano, obd lávat!“ a ješt  by se mi k tomu vysmál. 

Ten m j p ítel obd lává 30 ar . Vychoval h íb , koupil pluh, hrobkova , bránu. Chová 
krávu, prasata, dr bež… Jeho hospodá ství je nejobd lan jší a asi nejlépe hnojené z celé 
vesnice.  P da  jako  prachové  pe ko.  Brambor  má  f ru,  rozsypává  je  po  dvo e,  suší,  

ebírá, sbírá a skladuje… ale asi po m síci je za íná znovu p ebírat a hodn  plných kýbl  
odnáší dobytku. Ješt  že má, komu to zkrmit!  

Ostatním brambory  také  hnijí.  Nechápou  to  a  íkají  si,  pro  asi?  Možná  špatný  rok… 
Možná ekologie… Možná… Opakuje se to ast ji a pravideln ji. 

Otázka se nabízí sama: „Nemstí se p da za to, že ji obracíme?!“ 
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2. iložte násadu k ocelové ásti plosko ezu (obrázek 2). 
 

3. iložte  ji  tak,  aby  se  st ed  dírky  na  kovu  spojil  s  linií,  kterou  jste  p ed  tím  
nakreslili na násadu (obrázek 3). Ozna te st edy dírek želízka na liniích násady. 
 

4. Provrtejte do násady dv  dírky v ozna ených místech (8 mm). 
 

5. ipevn te  velký  plosko ez  k  násad  dv ma  velkými  8mm  šrouby  do  jedné  ze  
dvou možných poloh. 
 

6. Otvory 1 a 2, nebo otvory 1 a 3 pak m žete také p ipevnit ezací ástí k násad  
z druhé strany. 

 
Volba  varianty  zaleží  nap .  na  výšce  zahradníka.  Když  nekyp íme  hluboko  (ost í  se  

zahlubuje  do  p dy  po  vertikále),  snáze  se  pracuje,  pokud  je  ezací  ást  p ipevn na  
k násad  dle obrázku 3. 

Malý plosko ez sestavujeme podobn .  
                      

 
 

Kombinovaný brousek šet í as muž  
 

„Ostré nože v kuchyni - dobrý hospodá  v dom “  

ruské p ísloví 

Nic na sv  není v né a proto i plosko ez z vysoce kvalitní slitiny 65G, která je jedna 
z nejodoln jších slitin proti opot ebení, se obrousí. Kombinovaným brouskem  
s wolframo-karbidovými desti kami však dokážeme plosko ez jednoduše a lehce 
nabrousit. Když je nástroj ostrý, da í se i práce, která pak jde bez zbyte né námahy od 
ruky. Dokáží to i ženské ru ky.  

Brousek  je  vhodný  také  pro  ost ení  kosy,  sekery,  rý e  apod.  Má  dv  ost ící  l žka,  
takže  krom  broušení  zahradních  nástroj  m žeme  naost it  i  nože  a  n žky.  Sta í  jen  
málo  –  párkrát  p ejedeme  ost í  l žkem  s  brusnými  desti kami  a  nože  jsou  zase  ostré.   
A co je d ležité? Nejsou k tomu pot eba silné mužské ruce. Snadné a rychlé broušení tak 
šet í as, který m žeme lze využít pro jinou tvo ivou innost. 

íme, že se brousek stane užite ným pomocníkem ve vašem hospodá ství  
a domácnosti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

Kdo echrá“ p du v p írod  
 
Uvedu  p íklad  ze  života.  Dostali  jsme  pozemek.  P da  byla  jako  kámen,  hnojivo  

„nevid la“ už dlouho. První  rok jsme jí  obd lávali  jakžtakž bez hnoje,  až na podzim se 
nám poda ilo dovézt dva vozíky. Byl jsem nau en: rozho  hn j a hned ho zaorej. Dlouho 
jsem hledal, kdo by mi to ud lal, až jsem ho kone  našel.  

Hn j už byl po polí ku rozhozen, domluvený traktorista se však neobjevil … a k tomu 
ješt  nasn žilo, takže mým snahám byl konec. 

Brzy na ja e si celá naše rodina nachystala rý e. V douc, jak t žko se nám rylo minulý 
rok, jsem se velkou silou op el do rý e a…  ten lehce zajel do zem . Zkusil jsem to ješt  
jednou  a  zase  jako  bych  ryl  do  prázdna!  A  tak  tomu  bylo  na  celém  pozemku.   Kdyby  
nebylo  plevele,  tak  bychom  ani  neryli.  Když  po  erstv  poryté  p  pobíhali  havrani   
a sbírali žížaly, pochopili jsme, kdo p du zkyp il!  

 
 

Když se dotkneme v dy 
 

O  p  a  jejich  obyvatelích  je  napsáno  mnoho  knih.  Poda ilo  se  mi  sehnat  práce  
autor :  M. Gi arov, D. Krivoluckij „Život v p “, Moskva, 1985; A. urjukanov „O em 
vypovídá a ml í p da “, Moskva, 1990; V. Pa man „Když krá íš po tráv “ – Moskva, 1991. 

Když  je  tete,  máte  dojem,  že  je  to  v decká  fantasie  a  v bec  netušíte,  jaké  bude  
pokra ování, a ím to vše skon í. 

Roku  1839,  po  návratu  z  cesty  kolem  sv ta  Charles  Darwin  
poprvé p ipustil myšlenku, jak významnou roli hrají p i tvorb  
organické vrstvy p dy žížaly.  Tato myšlenka se mu stala st žejní 
pro všechny následující roky. Výsledkem jeho práce bylo roku 
1881 publikování knihy s názvem „Tvorba  rostlinné  vrstvy  p dy  
žížalami“. 

Na opatrnost a ned ru k samotnému faktu, že tak malinké 
byt stky  dokážou  ud lat  tak  d ležitou  a  velkou  práci  Darwin  
napsal:  „Tady se op t setkáváme s neschopností s ítat výsledky 
stále se konající práce, což se ne poprvé stává p ekážkou na cest  

dy kup edu“. 
Žížaly  se  dostávají  do  hloubky  1,5  až  2  metry  a  zanechávají  po  sob  obrovské  

množství chodbi ek. A ješt  k tomu p enáší velké množství rostlinných zbytk  do 
hlubších vrstev p dy. 

Množství a hmotnost vým šk , které po sob  žížaly zanechávají, jsou obrovské! 
Nap íklad u Moskvy se na hektaru trvalých luk na drnovité a podzolové p  (180 žížal 
na m2) vytvá í až 53 tun t chto vým šk .   

 
 

Pod nohama celý sv t! 
 
Žížaly tvo í nejviditeln jší skupinu obyvatel p dy. Když se podíváme do 
dy pozorn , uvidíme mnohonožky, larvy hmyzu, drobná klíš ata ...  

I v té nejten í vrstv  vody, která povléká ástice p dy, se pohybují 
kolovrátky (virníci, bi íkovci aj.). 
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„Nový systém zem lství“ má asi mnohem hlubší ko eny… Archeologové vypátrali, že 
ve starodávné civilizaci Sumer  (3  tisíce  let  p .n.l.) sklízeli z jednoho hektaru 250-300 
metrák  pšenice a je mene. (S. N. Kramer „Historie se za íná od Sumer “). A kolik 
sklízíme dnes? 50 metrák  je skoro rekord. Tak v em spo ívá to tajemství starodávných 
sumerských zem lc ?!  ím je to jednodušší,  tím je to geniáln jší:  NEM LI ÍM p du 
hloubkov  orat,  a  tak  ji  samo  sebou  obd lávali  na  „doporu enou“ optimální hloubku  
5,5 cm“. Na jídlo pot ebovali jenom klásky, slámu nechávali na polích. Jen si p edstavte, 
kolik té slámy bylo, když jejich úroda byla tak vysoká! A toto všechno z stávalo jako 
hnojení pro p íští rok!! 

Uvedený p íklad se týkal obilí, avšak toto tajemství se rovn ž týká i všeho ostatního 
z rostlinné íše. 

Nemohu  vydržet,  abych  už  za al  se  zem lstvím  dle  I.  J.  Ovsinského.  5,5  cm  pro  
ru ní  plosko ez  –  to  je  te  skute ná  procházka  r žovou  zahradou!  Ale  je  pot eba  
vyzkoušet to na r zných typech p dy a v r zných klimatických podmínkách.  

Do práce, p átelé! 

 
 

Upevn ní plosko ezu na násadu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Dle obrázku 1. a 2. vyrobte d ev nou násadu. Zaoblete úhly, nakreslete tužkou 
dv  linie paralelní osy násady. 
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Mikroskopem je možno spat it i mikroorganizmy. V dci zjistili, že v jednom tvere ním 
metru  p dy  se  skrývá  –  jen  si  to  p edstavte!  –  až  20  miliard  nejjednodušších  
mikroorganism . 

V.  V.  Doku ajev o tomto psal  následující:  „Zkuste vy íznout ze starodávné panenské 
stepi kubík p dy a uvidíte v n m víc ko en , suchých bylinek, chodbi ek brou , 
larvi ky, a tak podobn , než p dy samotné. Toto všechno bou í, vrtá, ryje… a tak se z ní 
stává skv lá žínka“. 

 
 

Nejdéle trvající válka 
 
Co d láme, když ryjeme nebo oráme? 
Pokra ujeme v nejdéle trvající válce v celé historii lidstva. P edstavte si, že by vás 

okamžit  p emístili do Arktidy, kde je teplota 50o pod nulou. Dokážete to p ežít? Anebo 
naopak  -  v  okamžiku  se  ocitnete  pod  spalujícím  sluncem  Sahary.  Je  možné,  že  vás  to  
nezabije, ale tvo ivá práce jist  nebude na po adu dne. Bude pot eba vyvinout úsilí  pro 

ežití.  
Totéž prožívají i obyvatelé p dy, když ji obracíme. Mnohamiliardové obyvatelstvo 

povrchové  vrstvy  p dy  se  dostává  dol ,  do  „Arktidy“.  A  z  té  spodní  sv ží  vrstvy  -  na  
„Saharu“. A tak se to opakuje p esn  jednou po roce, n kdo to d lá i dvakrát do roka, 
jak na ja e, tak i na podzim. Je dobré, pokud ty mikroorganismy, které p ežily, dostanou 
posilu ve form  hnoje. Ale ty, které p ežily, se ješt  musí vzpamatovat. Kdy budou zase 
pokra ovat ve své práci? 

Život si s tím op t poradí, obnoví se, ale my opakovan  proti 
mu jdeme s rý em… 
Ur it  ješt  horší je, když t m chudinkám nedáme podporu 

pro  p ežití.  V  tomto  p ípad  se  z  p dy  stává  tvrdá,  
nestrukturovaná hmota se špatnými hydro-fyzickálními  
a chemickými vlastnostmi. Podvyživená p da je erozivním 
proces m vystavená daleko více a také více trpí suchem i 

evlh ením. Úrodnost se stále snižuje. 
Ale moudrá p íroda to za ídila tak, že na „vysmažené“ p  

bujn  vyrostou  plevele.  Ty  po  své  „smrti“ poskytují potravu drobe m žijícím v p , 
takže se následn  zv tšuje jejich etnost, postupn  se regeneruje i úrodná vrstva  
a zem  nabírá sílu. P edevším proto na mnoho let nedot ených plochách vznikla 
ernozem. 

 

 
Spolupráce s p írodou 

 
Na po átku ty icátých let dvacátého století zkoumal budoucí národní akademik  

a  dvojnásobný  hrdina  Socialistické  Práce  T.  S.  Malcev  vliv  tradi ní  orby  na  p du   
a vypozoroval, že se touto tradi ní orbou podmínky pro život mikroorganizm  zhoršují  
a že se struktura p dy ni í. Dosp l k záv ru, že není možné každý rok provád t orbu, ale 
jen povrchové podmetání a hluboké kyp ení bez odhrnova ky. 

Když se p da obd lává tímto šetrným zp sobem, její obyvatelé z stávají na svém 
míst  a dále pokra ují ve své práci. 

Tento plosko ezný zp sob bez odhrnování našel své uplatn ní na polích Západní 
Sibi e, Altaje, Povolží, Severního Kavkazu a na širých stepích Ukrajiny.   
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Obecn  p ijímaný a vžitý je názor, že je pot eba rýt hluboko. M l jsem mozoly a záda 
jsem t žko narovnával… Napadla m  otázka: „D lám to v bec správn ?“ Tato otázka se 
mi honila hlavou po p tení o T.S. Malcevovi a jeho MECHANICKÉM PLOSKO EZU.  Psali, 
že „výdej energie je menší, než p i orb “, „p  je lépe“, „efektivita práce je vyšší“. Efekt 
se dosahoval tím, že p du obd lávali BEZ OBRACENÍ VRSTEV. Na našich 6 arech zahrady 
OBRÁCÍM 120 METR  KUBICKÝCH P DY, což je 200-300 TUN (spo ítal jsem si to)! 
Z toho se mohu jen tak zbláznit! Ale mechanický plosko ez se na zahradu se nehodí… 
kdyby tak byl ru ní! N co, jako rý … 

Hledání  RU NÍHO  PLOSKO EZU  bylo  dlouhé.  Vymyslel  jsem  a  pak  vyrobil  desítky  
konstrukcí, za ínal jsem od ru ního pluhu pro jednu lidskou sílu. Ale nebylo to ono. 

„Osvícení“ p išlo po infarktu, když se rytí pro mne stalo naprosto nemožným, ani tím 
správn  nabroušeným  rý em  to  už  nešlo.  Ru ní  plosko ez  se  nakonec  zkoušel  v  obci  
Muromcevo  b hem  sedmi  let.  Konstrukce  je  evidována  jako  vynález  -  Patent  RF  .  
2040133. Místní výrobna v m st  Vladimir, která plosko ezy sériov  vyrábí, byla 
vyznamenána regionálními Všeruskými diplomy tak jako i p edstaviteli Mezinárodního 
výstavišt  v Moskv . 

Nástroj  p ekonal  mé  vlastní  o ekávání.  Hledal  jsem  náhradu  rý e,  a  vynalezl  jsem  
náhradu celé ády zahradního inventá e - je to univerzál z univerzál : zastane místo 
kultivátoru, rý e, motyky, hrábí, vidlí, kyp … P íprava záhonk  a ádk  mi jde tak 
snadno  a  rychle  ( ipomínám,  že  jsem  po  infarktu), že manželka za mnou nestíhá sít 
mrkev  a  sadit  cibuli.  Když  jdu  na  odplevelení,  pod  plosko ezem  to  jen  šustí,  a  za  p t  
minut je deseti metrový ádek hotový. 

Plosko ezem  lze  ud lat  nemén  než  20  druh  zahradních  prací  -  od  formování  
záhonk  a ádk  po podetnutí jahodových šlahoun  a malinových odnoží.  

Protože práce s plosko ezem šla tak dob e, rozhodli  jsme se ke svým 6 ar m p idat 
ješt  dalších 20 a potom dalších 15. Vypozoroval jsem, že se zvýšila biologická aktivita 

dy,  dozrávaní  úrody  se  zrychlilo.  Nem l  jsem  dostatek  hnoje,  a  proto  jsem  za al  
stovat sideráty jako druhou úrodu. 
Nejd íve, jak je to obecn  zažité, jsem pracoval s plosko ezem hluboko, co nejhloub ji 

to jen šlo. Avšak není tomu dávno jsem objevil další inspiraci, jak mohu pracovat s p dou 
ješt  snáze. Z knihy I. J. Ovsinského „Nový systém zem lství“ (Kyjev, rok 1899) 
jsem se dozv l, že na základ  zkoušek a výzkum  mnohých v dc  je potvrzeno, že 

DU JE POT EBA OBD LÁVAT NA HLOUBKU NE V TŠÍ NEŽ 5,5 cm. Znamená to, 
že i ru ním plosko ezem je pot eba obd lávat p du do této hloubky?! To je práce, kterou 
dokáže  i  dít !  Cituji  Ovsinského:  „Hloubka obd lávání p dy 10-13 cm ni í sí  kanálk   
a  tím  st žuje  r st  ko ínk  rostlin…“, „známý pr myslník Krupp svými bombami 
nezp sobil lidstvu takovou škodu, jakou zp sobily fabriky a výrobny pluh  pro hlubokou 
orbu...“  

I.  J.  Ovsinsky  používal  místo  oby ejného  pluhu  pluh  na  ko ský  záp ah  (KO SKÝ 
PLOSKO EZ?!) a sklízel dobrou úrodu také v letech sucha 1856, 1896, 1897. Oproti tomu 
na pooraných polích byla vláha orbou naprosto zni ená. Pono il jsem se do tení tohoto 
sto let starého spisu a našel v n m potvrzení toho, že mé desetileté zkoušky RU NÍHO 
PLOSKO EZU jsou v souladu s „Novým systémem zem lství“ I. J. Ovsinského. 

íklad  ze  života:  záhonky  na  brambory  jsem  obd lával  co  nejhloub ji,  a  to  až  na   
15-19 cm. Úroda byla vyšší, než na hloubkov  pooraných plochách, avšak ne o mnoho. 
Ale u cibulí, esnek , okurk , edkví a obzvlášt  u mrkví, pro které jsem obd lával p du 
na 5,5 cm, se úroda podstatn  zv tšila. Te  už vím, že to není náhoda a vím pro … 
„Nový systém zem lství“ I.  J.  Ovsinského  je  100  rok  starý!  Smekn me  p ed  
moudrostí t ch, kdo již odešli do nebytí. 
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Ale ješt  intenzivn ji se používá plosko ez v Americe, kde se již delší dobu nevyrábí 
pluhy. 

Ale pokud existuje mechanický plosko ez, co nám brání ud lat jeho obdobu pro ru ní 
použití? 

 
 

Když potáhneme za nite ku 
 
Ru ní plosko ez jsem vynalezl po infarktu. Z nemocnice jsem byl propušt n koncem 

zá í, zahrádka byla plná plevele a záhonky soused  už byly dávno poryté. Vzal jsem do 
ruky rý , zaryl jsem jednou, podruhé i… sedl jsem si. Dokto i m  nadarmo nevarovali. 

Úrodná zahrada je pot šení, je to radost. V každém líste ku, stonku, v každé v tvi ce 
probíhá takové kouzlo, kterého nedosáhneme ani tou nejchyt ejší technikou. Sta í se 
projít  mezi  záhonky  a  už  jste  napojeni  životadárnou  š ávou  zem .  A  zase  se  vyno í  
otázka: „Co  m žu  ud lat,  abych  nemusel  zanechat  zahrádku  i  p es  to,  že  jsem  po  
infarktu?!“ 

Jednou jsem byl p ekvapen tím, jak málo výkonný traktor dokázal snadno a rychle 
obd lávat  pole  plosko ezem  na  rozdíl  od  pracné  orby  pluhem.  Ze  zv davosti  jsem  si  
stoupl na takto obhospoda ené pole. Jak jsem byl p ekvapen – bylo pružné! Toto bych si 

ál na své zahrádce! Ale kdepak, i kdybych traktorový  plosko ez - trojúhelník zmenšil 
až desetkrát, stejn  jej nedokážu protáhnout pod vrstvou p dy. 

Ale  informa ní  nite ka  se  ukázala.  Dostala  se  ke  mn  studie  agrárního  noviná e  
Anatolie Ivaš enka, který napsal: „Prokopij Tichonovi  Zolotarjov, agronom z Poltavského 
kraje (Ukrajina) experimentoval s obd láváním p dy a prohlásil, že není t eba pole ani 
orat, ani podmetat, ani kyp it, ani vlá et, ale jen osévat a sklízet“. 

Je to fantazie! Ale kdybychom tak dokázali zmobilizovat armádu žížal, se ezávat plevel 
úzkým pevným ost ím, obd lávat p du po horizontále a potom po vertikále – pak by to 
bylo možné. 

Vymýšlel jsem to roky a nakonec jsem to ud lal za t i dny.  
 

 
Je možné nerýt 

 
Jaro byla zkouška. Jako první sejeme mrkev, sadíme cibuli. Záhonky, které jsme 

neporyli  na  podzim,  se  usadily,  roztekly,  porostly  trávou.  V  rukou  držím  plosko ez.  Po  
celém obvodu záhonku jsem nahrnul val. Pak jsem to ud lal i u dalších. Dále kyp ím 
povrch každého záhonku v horizontální rovin . Odpleveluji lo ské stonky plosko ezem, 
jen to šustí a k upe.  Manželka se sklonila, aby plevel posbírala a odnesla za plot. 

„Nechej to na míst “, íkám, „tady to prohnije a bude z toho kompost“. 
Potom  jsem  za al  kyp it  po  vertikále  do  hloubky  kolem  15  cm  ( íve se p da 

obd lávala na 10 až 15 cm). Jde to snadno. Manželka stojí s kbelíkem cibulek poblíž, dívá 
se a jen se diví, jak rychle to d lám. Záhonek s délkou asi t i metry byl hotový raz dva, 
ádky pro sázení cibulí také. 

Manželka je šikovná zahradnice. Když sadíme cibuli spolu, nesta ím jí. Ona se pustila 
do  své  práce,  já  do  své.  S  mým  novým  pomocníkem  to  šlo  tak  rychle,  že  až  jsem  

ipravil záhonky a ádky, šel jsem jí pomoci se sázením.  
„Neraduj se dop edu, ješt  nevíme, co na tom neporytém vyroste“, íká. 
Tak jsme zvládli to první, potom jsme zasadili do neporyté p dy i brambory. V každém 

záhonku jsem ud lal dva ádky. Je to lepší jak pro sadbu, tak i pro následnou údržbu. 
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Dv  rady 
 

lejte a kyp ete záhonky na hloubku 2-3 cm hned, jak roztaje sníh. Není d ležité, 
kdy do záhonk  n co zasejete. Rané obd lávání p dy zabezpe uje vzdušný režim, 
oživuje innost mikroorganizm  a žížal a zrychluje „dozrávaní“ p dy.  

Za týden-dva bude níže ležící vrstva p dy kyp ejší a další hluboké kyp ení se tím 
hodn  usnadní.  

Na  podzim  ze  záhonk  nasbírejte  p íslušné  množství  zeminy  do  igelitového  pytle.  
Nenechejte tuto hlínu p es zimu uschnout, ale uskladn te ji v teple a udržujte ji vlhkou. 
Na ja e „rozsejte“ tuto cenou hlínu po záhoncích. Živé „teplou ké“ mikroorganizmy si na 
teplém jarním sluní ku rychle vytvo í v kypré p  potomstvo. Tak budete mít v tší 
armádu pomocník . 

 
 

Jako byste si jen hráli… 
 
Ješt  než  zasejete  semínka  do  p dy,  je  t eba  naladit  se  na  P írodu,  jít  spolu  s  ní  

(respektovat ji) a ne naopak. Když mají sou asn  probíhající jevy stejný sm r, navzájem 
se posilují. Je pot eba zastavit nejdéle trvající válku v celé historii lidstva - válku proti 
vnit nímu životu p dy. N kte í v dci porovnávají ubývající vrstvu p dy s utvá ením 
ozónových d r. Ozón poškozujeme freony, p du rý em a pluhem. ím více je 
ozonová a p dní vrstva siln jší a pevná, tím je lov k a Zem  zdrav jší. 

Po  celém  Rusku  vyzkoušelo  ru ní  plosko ez  v  odlišných  podmínkách  svých  zahrad  
desetitisíce zahradník  a chalupá . Stejn  tak je tomu i s desítkami tisíc zahradnic  
a zahradník  v zemích bývalého SSSR. Plosko ez jim umož uje zavád t do praxe 
netradi ní hospoda ení a snazší práci. 

Jeden z prvních, ob an m sta Vladimir V. Uchov, lov k, který má asi dob e vyvinutý 
cit a intuici, napsal: „Obd lávám  p du  a  jde  to  jako  po  másle,  bez  bolesti  v  k íži,  bez  
mozol  na rukách. Ani se tomu nedá v it…“ A  za  rok  pokra uje:  „Na zahrádce se 
objevily žížaly, p da se stala kyp ejší. Je pot eba zavést sériovou výrobu plosko ez …“ 

Dávali jsme pozor, co nám o plosko ezu píší zahradníci, kte í odložili motyky, hráb , 
vidle,  kyp e,  hrobkova e…  a  rý e.  N kte í  šli  ve  své  tvo ivostí  ješt  dál,  než  sám  
vynálezce: používají ru ní plosko ez p i všech možných i nemožných zahradních pracích - 
sklizení cibulky-sáze ky, brambor… a n kte í dokonce použili plosko ez pro míchání 
betonu a jiných stavebních hmot. 

Pak  se  objevily  první  adresy  výrobc ,  kte í  se  rozhodli  vyrobit  ru ní  plosko ezy  
sériov . Žehnej Pan B h!... 

 
Nové je dob e zapomenuté staré 

 
Toto je kapitola pro „chytráky“, kte í tou knihy od konce.  Napsal jsem ji po t ech 

letech od prvního vydání této kníže ky. 
V novinách jsem p etl lánek „Brousíme správn  rý ?“ a byl jsem p ekvapený… Ale 

vyzkoušel jsem to, naost il podle rady z p ední strany… a za al jsem skute  rýt rychleji 
a  snáze.  Jen  si  p edstavte,  jaká  je  to  mali kost,  nabrousit  nástroj  z  jiné  strany,   
a jaký je výsledek! Kéž bych to v l p ed 30 lety! Tak jsem pochopil, že je pot eba dívat 
se kriticky i na obecn  známé a p ijímané… 
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Za átkem  ervna  jsem  ze  zv davosti,  jak  je  p da  m kká,  vzal  proutek  od  malin   
a  zkusil,  jak  hluboko  ho  dokážu  do  p dy  zastr it.  Šel  jakoby  do  prázdna  -  45  cm!  Pro  
potvrzení,  že  to  není  náhoda  jednoho  místa,  jsem to  zkusil  ješt  na  druhém,  pak  i  na  

etím míst … Všude to bylo stejné - m kké! Tak jsem zjistil, že neporyté záhonky jsou 
nesrovnateln  m í,  než  poryté.  P emýšlel  jsem,  že  to  bude  asi  tím,  jak  jsme  
v minulých letech p du dob e obstarali hnojem, rašelinou a pilinami. 

Ale co jsem nezjistil - i druhý záhonek, kde jsme dávali toho hnojení mnohem mén , 
dokonce i t etí, kde jsme nedali nic, protože už nebylo co dát, mne p ekvapily ješt  víc - 
proutek vešel hloub ji, než dosáhne rý … Co to má znamenat?!  

Neporytá p da je úrodná. Náhodu již lze s ur itostí vylou it, protože dobíhá již druhá 
tiletka, co jsme zanechali rytí. Ryji jen na starém záhonku jahod - je to pracné! Hn j 

dáváme málokdy p ímo do jamky pro brambory. Naše zahrada a její úroda nezaostává za 
sousedními, které jsou ryté a v tšinou, jak to na vesnicích chodí, i dob e hnojené. 

V období, kdy se pozemky pro zahradnictví nabízely skoro zdarma s jedinou 
podmínkou, že musí být obd lávány, jsem p idal ke svým t em ješt  dvacet ar  a d tem 
jsem za ídil dalších 15 ar . Jednou jsme takový kus p dy museli s manželkou obd lávat 
jen  ve  dvou  (syn  byl  na  vojn ,  dcera  studovala  ve  m st )  -  zvládli  jsme  tém  p l  
hektaru.  

 
 

Jak je to snazší? 
 
Když lov k nemá dost síly, vznikají samy od sebe otázky: „Má-li to smysl?“ a „Jak by 

to šlo snadn ji?“  
Nap íklad já si ani nepamatuji, že bychom s manželkou po uskladn ní p ebírali 

brambory ve sklep . Necháme je obeschnout ješt  na záhoncích. Nejd ív je vyryji vidlemi 
ve  dvou  až  t ech  ádcích  a  už  si  pot ebuji  odpo inout  -  pak  kleknu  na  kolena  mezi  
záhonky a rukama vytahuji brambory z hnízd (jamek). Brambory z každého ke ku 
dávám  zvláš .  Po  odpo inku  zase  beru  vidle.  Zatím  co  pracuji  ve  dvou,  t ech  dalších  
ádcích, oschnou brambory v p edchozích… 

Nejd ív posbírám ty nejlepší na sadbu! Potom dám zvláš  velké brambory, zvláš  
drobné. Zatím co to d lám, oschnou mi brambory v dalším záhonku. Potom je naložím do 
pytl  a uložím do sklepa. V zim  z celého pytle vyhodíme dv , t i brambory. To je vše. 
ím to je? Plosko ezem? Záhonky?    

V  našem  kraji  se  vyskytují  léta,  b hem  nichž  jen  prší  a  prší.  A  práv  v  takových  
obdobích je vid t užite nost naší metody. Zahrádky našich soused  se prom ují na 
pudink  -  nejenom  projet,  projít  se  nedá  po  rozmoklé  p  jejich  zahrádek.  Brambory   
a  jiná  ko enová  zelenina  se  dusí  a  „umírá“.  My  však  chodíme  mezi  záhonky  bez  
problém , protože máme stacionární mezi ádky zpevn né travním porostem. Naopak - 
když je sucho, vlhko ze zahrádek soused  se b hem krátké doby odpa í  p es to,  že je 
zalévají. Neporytá p da snáší horko i p evlh ení mnohem lépe. Po dešti sta í jen trochu 
proschnout  a  hned  jdeme  s  plosko ezem  na  záhonky.  Tím  zajistíme  p ísun  vzduchu  ke  
ko en m  -  odborn  se  to  nazývá  „ el vanije“, rýhování mezi ádk  - viz kapitola 
„Operace a postupy, které dokážeme vykonat s jedním plosko ezem“. 

To,  že je úroda ze záhonk  v tší,  než z plošn  obd lávaného polí ka je známý fakt.  
Však by lidé už dávno p stovali všechno v záhoncích po dvou, t ech ádcích, kdyby to 
nebylo s rý em tak t žké. Ale s plosko ezem to jde velmi snadno!  
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Ud láme tak jednu, vedle druhou, t etí atd. rýhu… Na ší ku záhonku se vejde  
5-6 kanálk -rýh (pokud jsme dodrželi doporu enou ší ku záhonku 1m). 

 
13. Hluboké obd lávání t žké, hlinité p dy 

S plosko ezem pracujeme jako s krumpá em, to znamená, že jej zano íme do 
dy tenkou astí ost í a odsekáváme kousek za kouskem. Vzniklé hrudky hned 

rozdrobíme. 
 

14. Rozdrobení velkých hrudek p dy 
Zúženým  koncem  ost í  tlu eme  do  hrudek  z  r zných  úhl ,  až  se  rozm lní.  
Napomohou p i tom i operace 1, 3. 

 
15. Formování ádk  pro výsev semínek 

K  provedení  operací  1,  12  nebo  13  pono íme  plosko ez  do  p dy  zúženým  
koncem (nakolik nám to dovolí jeho délka) a pak d láme rýhy, jako p i operaci 
12.  Pro  to,  aby  byly  rýhy  širší,  musíme  konec  násady,  kterou  máme  v  ruce,  
odtáhnout od sebe. B hem této operace kyp íme p du práv  v tom míst , kde 
budeme vysévat semínka. Pro mrkev, cibuli a esnek ud láme ty i rýhy, pro 
raj ata, brambory a zelí dv . 

 
16. Vytrhávaní ojedin lých velkých plevel  s ko enem bez shýbání 

Nejjednodušší je odplevelení plevele ve fázi „nite ky“ (operace 5). Pokud máme 
na zahrádce velkou plevel, zano íme tenký kraj plosko ezu pod plevelnou 
rostlinu a podebráním ji vytáhneme. Konstrukce plosko ezu dovoluje provád t 
tuto operaci až s hodiná skou p esností, s níž dokážeme vytrhnout i tu plevel, 
která je v t sné blízkosti p stovaných rostlinek.  
Stejn , jako tomu bylo u operace 5, není pot eba sbírat a odstra ovat plevel ze 
záhonku.  Nechejme  ho  tady  –  uschlý  poslouží  jako  mul  a  následn  se  stane  
pokrmem pro žížaly. 

 
17. Rýhování mezi ádk  v p ípad , že se objeví p dní škraloup 

Pracujeme podobn , jako u operace 15, ale hloubku rýhovaných kanálk  d láme 
tak, abychom neuškodili ko en m zahradních kultur. Pokud to ud láme v as, 
dostanou naše rostlinky ke ko en m více vzduchu a v p  z stane více vláhy.  

 
18. Rychlé protrhávání hust  nasetých mrkví, petržele, kopru… 

Pracujeme podobn , jako u operace 15, ale d láme nehluboké kanálky p   
k ádk m - p itom se ízneme to, co je navíc. Užitná plocha se stává v tší stejn  
jako úroda. 

 
19. Rozdrobení kousk  hnoje a jeho rozhození po ploše záhonku ve 

stejnom rné vrstv  
Kousky hnoje rozdrobíme tenkou ástí plosko ezu. Rozhodíme hn j po záhonku, 

emž pracujeme po horizontále a s jistým náklonem hlavního ost í k p . Jde 
to rychleji a snáze, než kdybychom to d lali vidlemi.  
 

20. Obracení a sušení sena 
Pracujeme st ídav  v horizontále a ve vertikále a tak snadno obracíme a sušíme 
seno.      
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Na zvážení 

 
Pokud jen ryjeme, ni íme obyvatele p dy. Pokud zarýváme hn j, tak je sice ni íme, 

ale hned se snažíme o odškodn ní pro poz stalé.  
Plosko ez také zasahuje do p dy, avšak v co nejmenší možné mí e. Když k tomu ješt  

idáme  hn j,  podpo íme  bou livý  proces  množení  mikroorganizm ,  které  ud lají  tolik  
práce! 

Místo obd lávání p dy by m l lov k své úsilí v novat obohacení p dy organickým 
materiálem. P irození „orá i“ (žížaly) kyp í p du mnohem lépe, než lov k. Takže potom 
zbývá jen sít a sklízet úrodu a samoz ejm  ob as „zklid ovat“ plevel - však se dostává do 
tak dobrých podmínek, v nichž má všechno pro sv j bujný r st.  

V tom, že už nemusíme rýt, máme jasno, ale jak je to s hnojením? Hn j by m l být 
ikrytý p dou… 
Zase se podívejme, jak je tomu v p írod : na nedot ených plochách nikdo nezarývá 

ani trus zví at, ani rostlinné zbytky. Pokud máte hodn  hnoje, m žete ho rozházet po 
záhoncích a nechat ho ležet p es zimu (nám se to stalo náhodou, když ten traktorista 
nep ijel). To tak prokyp í p du!, že potom jen se ízneme plevel a hned sadíme. 

Když jsme v lét  dávali hn j pod okurky, sta ilo zalít ho vodou a nechat být. Okurky 
pak rychle rostou a dávají skv lou úrodu. Však jsme na podzim ten hn j nenašli, žížaly 
ho zatáhly do p dy. 

Pokud má zahradník málo hnoje, snaží se ho vyrobit v kompostovacích hromádkách 
tak, že ho promíchá s organikou. Takže donést to, 
nahromadit,  míchat,  zase  odnést  do  záhonk … To  je  
docela  t žké.  Ale  je  to  v bec  pot eba?  Zase  p íroda:  
v  ní  nikdo  organiku  nehromadí,  aby  ji  pak  roznášel  
pod rostlinky. Nebylo by lepší d lat kompost p ímo  
v mezi ádcích?! 

Ješt  jedno pozorování na zamyšlení: uprost ed 
zahrady máme hromadu kompostu. O t i metry dál 
jsou obzvláš  urostlé bramborové ke e, dál jsou 

oby ejné. Stejn  tak je tomu i kolem hromady rašeliny. Takže je moudré rozložit jednu 
velkou hromadu na více menších - potom bude jednodušší rozhodit je v mezi ádcích.  
A tak se stane, že tu dobrou úrodu budeme mít po celé zahrad .  

Ješt  jedno  „pro“  rozkládat  organiku  po  celý  rok,  i  v  lét ,  když  v  záhoncích  jsou  
zasázené rostlinky. Tím se zbavíte i toho zbyte ného sp chu na ja e: nejd íve si v klidu 
zasadíte sazeni ky a zasejete semena a pak se postupn  m žete dát do zajišt ní mul e. 
Až p ijde as na formování ádk , pak i rozložená organika z mezi ádk  m že posloužit 
pro hrobkování nebo navýšení kraje záhonk , nap íklad aby nevytékala voda.  
 

Obr. 1 
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4. Ukrytí vysetých semínek p dou 

Po  zasetí  semínek  do  ádk ,  které  byly  p ed  tím  zpracované  plosko ezem  
(operace 15) i speciálním nástrojem (viz obrázek 2), pono íme ost í plochou na 
hloubku  1-2  cm  a  táhneme  ho  podél  nebo  nap ádky.  P i  tom  pokra ujeme  
v rozbíjení hrudek. 

 
5. Zápas s plevelem 

Když  provádíme  operace  1,  3,  4,  plevele,  které  jsou  ve  stadiu  „nite ek“ ze  
70-80% uhynou. Pokud to zopakujeme i po 7-10 dnech, nebude na záhoncích 
tém  žádný  plevel.  Pokud  máme  zpožd ní  a  plevel  je  už  v tší,  pracujeme  
následujícím zp sobem: plynule vedeme nástroj se zahloubeným ost ím 1-3 cm 
- tím vytáhneme plevel i s ko ínky. Avšak i v tomto pokro ilém stadiu není t eba 
plevel  ze  záhonk  sbírat.  Jednoduší  a  lepší  bude,  když  záhonek  zpracujeme  
plosko ezem ješt  jednou tak za týden. 

 
6. Hrobkování 

S plosko ezem pracujeme jako s motykou proto, abychom dokázali nahrnout 
du do výšky. D láme to rázn  a energicky nahrnujeme p du k rostlinám. 

 
7. Kyp ení p dy se sou asným odplevelením kruh  kolem kmen  ovocných 

strom  a bobulovin 
Pracujeme  jako  p i  operaci  1,  3,  5,  6  a  pro  to,  abychom  se  nepodrápali   
a nepoškodili  nízké v tve,  nakloníme násadu blíž  k zemi.  Tak dokážeme ud lat  
celý kruh kolem kmene.             
Ob as  je  vhodné,  když  pracujeme  s  plosko ezem  jako  s  kosou  jejíž  ost í  je  
zahloubeno do p dy. 

 
8. Kyp ení p dy na plochách jahod, v etn  sou asného ust ihnutí 

zbyte ných šlahoun  
Pracujeme,  jako  p i  operacích  1,  3,  5,  6.  Proto,  abychom  od ízli  zbyte né  
šlahouny, je pot eba razn  do nich seknout ost ím nebo pracovat  
s  plosko ezem  jako  s  kosou.  Pokud  si  to  budete  p át,  m žete  skosit  i  listí  po  
sklizni jahod a složit ho po obvodu záhonku. 

 
9. Kosení plevel  a zbyte ných malinových odnoží 

S plosko ezem pracujeme jako s kosou, ost í p emis ujeme po povrchu zem . 
Pro se íznutí malinových v tví je t eba ost í nasm rovat pod úhlem shora dol . 

 
10. Shrabávání a p enos pokoseného 

Nezahlubujeme ost í, ale shrabáváme na hromádku to, co jsme pokosili. Pak jen 
podsuneme plosko ez pod hromadu a odneseme ji, kam pot ebujeme. 

 
11. išt ní (uklízení) v chovných hospodá ských budovách 

Seškrábn te  hn j  a  trus  s  podlah,  p i  tom  používejte  postupy,  jako  p i   
operaci 10. Použijte vozík nebo n co jiného k odvozu na místo skladování. 

12. Hluboké obd lávání p dy tvorbou „kanálk “- rýhováním 
Pono íme ost í úzkým koncem do ádku tak hluboko, nakolik to dovolí jeho 
délka.  Potom  energickým  pohybem  k  sob  (tak  je  to  snazší)  vedeme  nástroj  
paraleln  podél osy ádku. Tak s plosko ezem pracujeme jako s ru ním pluhem. 
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Co máme d lat, když nemáme k dispozici hn j? 

  
stovat dv  úrody b hem sezóny. 

Jak  to?  P da  sotva  zvládá  jednu  úrodu,  a  tady  se  hovo í  o  dvou!  Tak  se  p eci  p da  
rychle vysílí a stane chudou, vy erpanou.  

Je to tak -  pokud i  druhou úrodu, stejn  jako tu první,  p  vezmeme, pak ji  ur it  
vysílíme. Ale pokud alespo  jednu úrodu p  necháme, po ádn  ji tím posílíme. 

T.  S.  Ma cev  prokázal,  že  rostliny  zanechávají  v  p  více  organické  masy,  než  jí  
spot ebují  p i  r stu.  Takže,  hned  po  sklizni  edkvi ek,  cibule,  okurk i  raj at  bez  
protahování obd láme záhonky plosko ezem, na ežeme ádky a zasejeme rychle rostoucí 
odr dy. Nezáleží na tom, kolik toho naroste, než za ne zima. 

Jak  se  vám zahrádka  zazelená,  bude  se  podobat  trávníku,  který  od  jara  až  do  zimy  
neodpo ívá  ani  den!  A  jak  to  v tšinou  vypadá?   
Na ja e jsou zahrady erné, stejn  jako i na podzim  
a v zim , pokud to nenapraví sníh. To zahrady „drží 
smutek“. A v podstat  mají vod,   
neprodukují ani kyslík, ani nepot ší oko. 

Praxe  a  teorie  jasn  ukazují,  že  pro  ádné  
obohacení  p dy  organikou  jsou  pot eba  dv  až  t i  
úrody zelené masy - jsou to rostliny zvané sideráty, 
které se p stují speciáln  jako zelené hnojivo. Tam, 
kde byste museli dát t i vozíky hnoje, vysta íte 
s jednou úrodou zeleného hnojení. To bohat  sta í. 

Když  je  p da  vysílená,  osejte  ji  jen  sideráty.  Potom  použijte  první  úrodu  zelených  
siderát  na  obvod  záhonk .  Zasejte  podruhé  a  pokoste  úrodu  op t  na  obvod.  B hem  
sezóny je možné vyp stovat až t i takové úrody. Na druhý rok budete mít takový výnos, 
jako byste p stovali na pohnojené p . 
 

 
 

stujeme sv j hn j v záhoncích 
 

Rozd lte všechny kultury na skupiny: 
- brzkého výsevu: edkvi ky, cibule, salát, boby, hrách, epa, kopr, mrkev, petržel, 

také zimní esnek; 
- st edního výsevu: brzké zelí, brambory, ervená epa, edkev. 
- pozdního výsevu: okurky, raj ata, papriky, pozdní zelí… 

 
Zp sob  použití  siderát  je  odvislý  od  toho,  ze  které  z  výše  uvedených  skupin  jsou  

vysévané rostliny. 
 
Rané kultury, nap . cibule:  
Do  ty ádk  záhonku  širokého  1m zasadíme cibuli.  Pokud  mají  cibulky  do  2cm,  je  

nejlepší sadit je hned po oblev ; tak vám nenarostou semenné koule, ale p kná velká 
cibule.  Pro  p stování  dobré  úrody  jsou  optimální  mezi ádky  25  cm,  což  je  ideální  i  pro  
odplevelení za pomocí malého plosko ezu. 
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V  prvním  i  v  druhém  p ípad  m žete  použít  plosko ez  jako  kosu  a  jakoby  „kosit“ 
vrstvu p dy, což výrazn  zleh uje práci. 

  

 
Ru ní pluh, krumpá , „vidle“ 

 
Obra te  násadu  v  dlaních  tak,  aby  se  plosko ez  zano il  do  zem  zúženým  koncem  

pod  úhlem 60-90  stup .  Tak  získáte  ru ní  pluh,  krumpá  a  vidle  s  jednou  špicí,  které  
pracují ve vertikále. V této poloze zvládnete operace 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 

i  tomto  námaha  pono ení  plosko ezu  do  p dy  je  minimální  a  hloubka,  na  kterou  se  
obd lává p da, je omezená jen délkou ostré ásti plosko ezu. Operace 13 je vhodná pro 
obzvláš  t žké, hlinité p dy. 
 

 
Rý  

 
Operace 1 a 12 (13) jsou mnohem rychlejší a snazší, než rytí rý em. Výsledek práce 

je takový, že máte obd lanou p du na pot ebnou hloubku bez obracení zem , vnit ní 
život v p  je co nejmén  narušen, což pozitivn  p sobí na biologickou aktivitu p dy  
a  ve  výsledku  na  úrodu.  Takové  obd lávání  p dy  je  vhodné  pro  výsev  a  sázení  skoro  
všech zahradních kultur. 

 
 
Operace a postupy, které dokážeme vykonat s jedním plosko ezem 

 
1. Kyp ení p dy po horizontále do hloubky 5 cm 

Zahloubíme ostrou ást plosko ezu naplocho. Plosko ez vedeme sm rem sob  
nebo podél ádk i s ním pracujeme jako s kosou. Je t eba dávat pozor, aby se 

da  nep emis ovala,  ale  z stala  na  svém  míst  a  byla  jen  kyp ena.  Tak  
obd láváme nezaseté ádky, mezi ádky brambor, raj ata, zelí, okurky, aj. 

 
2. Formování ádk  

emis ujeme se po jedné stran  záhonku, na té druhé p ihrabujeme p du  
a se ezané plevele nahrnujeme na záhonek nebo na konkrétní ádek, který 
formujeme. Potom p ejdeme na druhou stranu a provedeme totéž. Dáváme 
pozor  na  to,  aby  strany  záhonk  byly  p ímé  a  soub žné.  Pokud  je  místo,  kde  

láme záhonek vlhké, navýšíme ho. Pohyby nástrojem by m ly být rázné, p du 
shrabáváme do záhonku. Optimální ší ka je 1m. 

 
3. Vyrovnávání povrchu s rozbíjením hrudek a formování ádk  s náklonem 

sm rem k jihu 
Zahloubíme ostrou ást na plocho na hloubku 1-2 cm. Vedeme plosko ez jako 
hráb  sm rem k sob  nebo podél ádk , plynule nebo rychle a rázn . P i tom 
rozbíjíme hrudky. B hem této operace vyrovnáváme povrch záhonku.  
Pokud  se  p emis ujeme  po  jeho  severním  okraji  a  ost í  táhneme  energicky  
sm rem k sob , bude se vrchní vrstva sama p emis ovat na severní ást 
záhonku,  ímž  dosáhneme  jižní  svažitosti.  To  je  d ležité  pro  p stování  rané  
produkce. 
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Po sklizni úrody cibule prokyp íme a vyrovnáme povrch záhonk , ud láme n kolik 
(zaleží na konkrétní kultu e siderát ) ádk  a zasejeme nap . boby. Pokud boby p ed 
vysetím  necháme  naklí it  ve  vod ,  naroste  nám  z  nich  do  zimy  až  40-50  cm  zeleného  
hnojení, jehož ko eny dokážou dosáhnout hloubky až 120 cm. Boby necháme na záhonku 
až do jara. Pozdní podzim ob as daruje p kné teplé dny a tak mohou boby nar st ješt   
o n co více. 

Výjimkou  ve  skupin  jsou  mrkev  a  petržel:  ty  rozmístíme  v  záhonku  do  ty ádk .  
Mezi n  (také celkem brzy) vysejeme nap . salát. Ten p jde rychle do r stu a zachrání 
mrkev v prvních periodách p ed vysušením p dy. Když salát splnil svou roli, m žeme jej 
vytrhnout a použít ho bu  v kuchyni, nebo ho rovnou položíme podél linie záhonku. 

Dobrý  nápad  je  do  ádku  mrkve  zasadit  cibuli,  která  nám  tím,  že  rychle  roste,  
nazna í,  kde  p esn  jsou  ádky  mrkve.  Tak  m žeme  klidn  obd lávat  mezi ádky,  aniž  
bychom  porušili  dlouho  pror stající  mrkev.  Tento  první  zápas  s  plevely  je  d ležitý,  
protože plevel je ve stadiu „nit “ moc háklivý a tímto obd láváním ho omezíme  
na 70 - 80%. 

 
St edn  rané kultury, nap . brambory: 

 Týden,  dva  p ed  sklizní  brambor  se ízneme  jejich  na .  Není  špatné,  když  ji  necháme  
uschnout a spálíme, protože je to pravd podobný zdroj nákazy. Pokud mezi ádky, které 
se  uvolnily,  hned  osejeme  sideráty,  bude  t eba  sklízet  brambory  velmi  opatrn ,  aby  
nebyly malé rostlinky zeleného hnojiva poškozeny. Jestli však nechcete takou 
„komplikovanou“ práci, sejte sideráty až po sklizni brambor. 

Krom  jednoletých  siderát  je  po  bramborách  dobré  zasít  zimní  žito.  Pro  nár st  
tšího množství zeleného hnojiva v p íštím roce sejte pozdní kultury nebo op t zasa te 

brambory. Pozdn  zasazené brambory mají obzvláš  dobrá kvalitní semena, která dávají 
tší úrodu. (poznámka – p stování brambor ze semen je velmi ojedin lé) 
 
Pozdní kultury, nap . okurky: 
Hned po oblev  zasejte do záhonku mrazuvzdorné sideráty s rychle odr stající zelenou 

masou. Pro sadbu okurk  osvobo te pot ebné plochy (pro každou rostlinku)  a  pak  je  
jaký as nechte r st spole . Pokud se teploty trochu sníží nebo naopak bude pálit 

slunce,  sideráty  okurky  ochrání.  Až  p ijde  vhodný  as,  se ízneme   sideráty  malým  
plosko ezem a necháme je na okraji záhonk . 

Pokud ješt  není zima, sebereme po sklizni okurek na , prokyp íme mezi ádky  
a zasejeme  sideráty. 

 
 

Co m žeme zasít na sideráty? 
 

Sideráty neboli zelené hnojivo jsou dobrým a stále se obnovujícím zdrojem organické 
hmoty. Krom  toho ko eny mnoha siderát  vynáší z hlubokých vrstev p dy fosfore nou 
kyselinu, kalcium, mangan aj., takže se tyto prvky stávají pro rostliny dostupné. 

Zelené hnojivo chrání p du p ed erozí, zpomaluje r st plevel , p sobí také proti 
nemocem rostlin, zlepšuje fyzikáln -chemické vlastností p dy a zvyšuje její biologickou 
aktivitu. 

Seznam siderát  je rozsáhlý. 
Když  po  sklizni  raných  brambor,  cibule  i  esneku  zbývá  alespo  70  -  80  dn  p ed  
nástupem chladné periody, p stujeme úzkolistou lupinu nebo sm s hrách + oves, vi ka+ 
oves, facelii, epku, bílou ho ici i edkev olejnatou. 
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možností pro nákazu nemocemi. Po této sklizni m žete hned zasít sideráty, které potom 
sklidíte plosko ezem a necháte je žížalám. 

K  dobrému uskladn ní  brambor  p ispívá  posypat  je  listím z  je abin,  jejichž  fytocindy  
(látky, které podporují antibakteriální, antimykotické a antivirové procesy) ochrání 
brambory p ed sporami fytoftory (houbová choroba). Zasa te na svém pozemku anebo 

kde poblíž 3-4 je abiny a používejte jejich listí. 
Zahrada, která je uspo ádána do záhonk  a ádk , je obd lávána plosko ezem, je 

dob e provzdušn ná a dob e „krmená“, získá vysokou imunitu a odolnost proti šk dc m 
a  nákazám.  Pro  lepší  provzdušení  záhonku  je  dobré  po  dvou  t ech  ádcích  vysokých  
rostlin  zasadit  nebo  zaset  pár  ádk  nízkých,  potom  zase  vysokých  a  tak  dále.  Krom  
lepšího  provzdušení  chrání  vysoké  rostliny  ty  nízké  p ed  studenými  v try   
a mrazem i silným sluncem. 

Po tom, co za nete praktikovat netradi ní zem lství, neryjte zahradu, protože tím 
žete  narušit  ustanovený  mír  v  p  a  mikroklima,  které  si  mikroorganizmy,  žížaly   

a drobná zví ata vytvo ily. Jediným vážným d vodem pro rytí je zaplevelený kousek 
dy, nap . v posledním roce p stování jahod. Pokud byla p da nedostate  „krmená“ 

organikou a ztvrdla, m žete ji provzdušnit vidlemi bez obracení zem .           
 
 

Kone , plosko ez máme v ruce!... 
 

VELKÝ plosko ez  je  ur ený  pro  základní  obd lávání  p dy  a  všechny  zahradní  práce.  
Skládá se z ocelové tvarované ásti, násady a dvou šroub .  

 Pro  „jemnou“ práci a nejrychlejší odplevelení a kyp ení používáme malý plosko ez. 
Ten se skládá ze zkrácené oceli, násady a dvou šroub .  

Velký  plosko ez  si  m žeme  „naladit“ podle své výšky  
a  stylu  práce  tak,  že  ho  p ichytíme  šroubem  k  násad  
jedním i druhým otvorem vyvrtaným v horní ásti jeho 
ocelové ásti viz obrázek. Tím ú elov  m níme jeho 
sklon. 

„Nalad ný“ plosko ez umož uje výrazn  snížit 
fyzickou námahu p i hlubokém obd lávání p dy, kyp ení  
a hrobkování. 

Ru ní plosko ez dokáže nahradit tém  všechny 
druhy zahradního ná adí. Pro vykonání té i oné funkce 

je  d ležité,  jak  vezmete  plosko ez  do  ruky,  jak  ho  budete  držet  a  jaké  bude  držení  
vašeho t la. 

 
 

Motyka, kosa, „hráb “ 
 
Vezm te  do  ruky  plosko ez  upevn ný  na  násadu  stejn ,  jako  držíte  hráb .  Když  

položíte ocelovou ást na zem, získáte lehký krumpá , kosu a hráb  s jedním zubem, 
pracující v horizontální rovin . 

V této poloze dokážete d lat operace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (viz níže). 
Obra te násadu v rukou tak, aby se ostrá ást zano ila do p dy zúženým koncem 

pod úhlem 60 stup .  Námaha pot ebná pro zano ení  plosko ezu do p dy se tak stává 
menší a na ztvrdlé, t žké p  lze d lat operace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (viz níže). 

Uchycení  
velkého a malého 

plosko ezu 
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Pokud do studeného období zbývá jen málo dn , p stujeme jarní epku olejku, ho ici 
bílou i edkev olejnatou. 

Pokud  zbyla  semínka,  která  mají  prošlou  dobu,  nevyhazujte  je,  ale  zasejte  je  ve  
tším množství. 
V každé lokalit  jsou rychle rostoucí plevele. Sbírejte jejich semínka, tyto rostliny vám 

mohou dát ješt  více zelené hmoty na hnojení, než to, co doporu ují v dci. Ale pozor - 
používejte jen jednoro ní plevel! S trvalkami si m žete nad lat problémy. Jsou však  
i výjimky - na ja e nechávám r st smetanky, ale ješt  než odkvetou, se íznu je 
plosko ezem a získám organiku! I p es to, že toho není moc, p da a rostlinka zapracují 
spole  na zvelebení a zkvalitn ní humusu. 

Abyste m li dobrou zahradu, používejte všechno možné: hn j, rašelinu, piliny (ale 
nejd ív je zamíchejte s dolomitovou mou kou i vápnem), k ru aj. 

Hlavní úkol zem lce je „ lat“ p du. Pokud se budeme po ád jen hrabat v prázdné 
hlín , nic dobrého ne ekejme: p da ztvrdne, zkamení, a i s plosko ezem nebude snadné 
tomu n jak napomoci. Je pot eba dávat p  víc, než od ní bereme! P da nez stane nic 
dlužná - p inese bohaté úroky. Ale pozd ji. 

 
 

Klady netradi nosti 
 

Kdo má traktor, moto-pluh, kon , a  obrací p du a pozoruje plody svého po ínání - jak 
se zahrada m ní po dešti na bahno, jak léto vysušuje h ebeny bramborových polí, jak 
tvrdne  p da  pod  koly,  pásy,  nohami  ryjícího,  jak  pomalu  se  na  ja e  p da  probouzí,  
unavená  ješt  z  podzimu…  Jakoby  necht la,  aby  se  do  ní  dali  s  jarním  rytím  a  orbou,  
jakoby se jí necht lo k sob  poušt t traktor… Jak se humus, to nejcenn jší, co v p  je, 
prom uje v prach vymývaný dešt m a odnášený v trem. Díky Bohu za to, pokud orá  
nebo ryjící sv j h ích spáchaný na p  od iní alespo  hnojem. 

I v mechanizovaném zem lství je možná cesta prom ny polí na podobu zahrádek - 
jsou vymyšleny nové, k p  šetrné pluhy d lající ádky. Tyto pluhy umožnily nap . na 
nap l bažinatých polích navýšit úrodu kuku ice o 80%. Na normálních polích se úroda 
zvýšila minimáln  2x u kuku ice a u brambor 3x ( asopis „Vynálezce a zlepšovatel“, . 7 - 
8 z roku 1992). 

My však máme ten nejleh í ádkova  - ru ní plosko ez. Do ádk  nevstupujeme, 
chodíme podél záhonk , kam odtéká nadbytek vody a kde shromaž ujeme organickou 
hmotu kdykoliv, kdy na to máme as a možnosti. To jsou luxusní lázn  pro žížaly!  
A  v  podstat  je  to  zárove  i  fabrika  vyráb jící  kyselinu  uhli itou,  což  je  materiál  pro  
„výstavbu“ úrody. 

da, která nebyla na podzim rozrušena, se na ja e „probouzí“ brzy a také rychleji a 
ochotn  „dozrává“ k p íjmu semínek.  

Snáze a rychleji také hrobkujeme. Brambory rostoucí v záhoncích po dvou ádcích 
hrobkujeme  jen  z  bo ní  strany,  ímž  zrychlujeme  práci  o  polovinu.  Kyp ení  je  rychlé   
a snadné! 

kdo m že íci: „Když po ádn  nenahrobkuješ, vydatnou úrodu nevyp stuješ!“ Avšak 
sv toznámý mezinárodn  uznávaný zem lský odborník Jakob R. Mitglieder íká: „ i 
vysokém  hrobkování  brambor  se  jejich  množství  opravdu  zv tšuje,  ale  pot ebnou  
hmotnost nedokážou nabrat všechny. Pokud brambory jenom kyp íme, pak bude jejich 
množství menší, ale všechny budou p kn  velké…“ 

My sklízíme úrodu o dva až t i týdny d íve a pokud nelenošíme, tak ješt  p ed zimou 
stihneme vyp stovat i zelené hnojivo. 
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ed  setbou  je  dobré  namo it  semínka  do  vodního  výluhu  hub,  bu  syrových  i  
sušených, nebo  je v nich hodn  mikroelement . Pokud je v p  nouze aspo  o jeden 
z nich, m že to snížit úrodu. 

Pro  p íkrm  (hnojení) obzvlášt  okurk  a raj at používejte výluh nat  a trávy v kádi 
s vodou. Pro aktivaci je dobré p idat p l kýble kravince. Když roztok za ne páchnout, je 
práv as ho použít (1 litr výluhu do kýblu vody). Ale pozor: roztok se nesmí dostat na 
listy. 

Energii pror stání semínek zvyšujeme i jejich namá ením ve vod  ze sn hu a ledu  
(i když je to jen voda z mrazáku). A pokud máte elektrolyzér a m žete si ud lat „živou“ 
vodu, s ní dosáhnete nejlepších výsledk . Jednoduchý elektrolyzér si m žeme ud lat  
i doma. Pro to pot ebujeme diody st edního výkonu, dva nerezav jící listy, pruh plexiskla 
(5-7 cm tlustý), kus drátu s p ípojkou a kus celtoviny.  

 
Obr. 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do p llitrové sklenice vložíme sešitý m šec z celtoviny, nalijeme do ní nep eva enou 

vodu a p idáme elektrody - jednu do m šce, druhou do vody. Ješt  jednou vše co se tý e 
bezpe nosti  prov íme  a  zapneme  do  sít  na  3-5  min.  Nesmíme  nechat  vodu  v ít!  
Vypneme sí ovou š ru ze sít , rychle vytáhneme m šec a vylijeme z n j vodu do 
prázdné sklenice. Voda v m šci má úpln  jiné vlastnosti, než ostatní voda v elektrolytické 
sklenici. 

Bílá  „kalná“  voda,  kterou  jsme  získali  z  mínus  elektrody  je  „živá“. Z plus elektrody 
jsme získali „mrtvou“ vodu, která je pr zra ná a trochu žlutá. Ob  vody májí vynikající 
vlastnosti.  

„Mrtvá“  voda p sobí  dezinfek ,  semínka v ní  necháváme 5-10 min.  „Živá“  voda je 
stimulátorem energie klí ení, semínka v ní necháváme od n kolika minut do n kolika dn  
(to zaleží na kultu e). Efektivní je namá ení kolem 2-3 hodin. Pokud namá ení trvá déle, 
je  pot eba  po  2-3  hodinách  vym nit  vodu  za  erstv  p ipravenou  –  tu  je  však  t eba  
nechat  vychladnout.  Semínka  je  dobré  dát  do  látky  a  tu  poté  pono it  do  vody.  Pokud  
zamo íme semínka v „živé“ vod , výrazn  tím navýšíme úrodu mrkve, petržele a cibule. 
Žito (na sideráty) zamo ené v „živé“ vod  je pot eba vysadit ješt  ten samý den. Malým 
cibulkám  na  sázení  rychle  narostou  ko ínky,  dáme-li  je  na  10  min  do  „živé“  vody.  Ale  
nedejte jim p er st 10 mm délky, jinak se p i sázení zlomí. Cibuli je možné sadit docela 
brzy na ja e do plosko ezem p ipravených ádk . Dostanou tak cennou tající jarní vodu. 

kte í zahradníci, kte í nemají elektrolyzér, namá ejí semínka do vody strukturované 
magnety i do vody, která p ed tím stála 3-4 dny na slune ním míst . 

Semínka odebírejte z t ch nejúrodn jších a nejzdrav jších rostlin. Brambory sbírejte 
vyzrálé  a  neprotahujte  jejich  sklize ,  protože  ím  déle  jsou  v  p ,  tím  více  p ibude  
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Koncem podzimu rozkládáme organické hnojivo po záhoncích a tím prodlužujeme 
životní cyklus života mikroorganizm  i žížal. Tak podporujeme i jejich množení. Ano, 
dobrá p da se „odvd í“. 

Pokud nedokážete „jen tak“ rozhazovat hn j po povrchu, tak ho ve v tším množství 
vložte  do  p dy  jednou  za  t i  roky.  Jinak  p du  neryjte,  ale  obd lávejte  ji  plosko ezem,  

ípadn  vidlemi. 
Netradi ní zem lství m ní i použití minerálních hnojiv, jejichž reputace byla 

poškozena  nejen  tím,  že  jsou  drahá,  ale  i  tím,  že  se  po  jejich  použití  zvyšuje  hladina  
nitrát  v produktech. Pokud se plošn  poorané pole posype minerálním hnojivem, je to 
zlý dar pro mnohamiliardové obyvatelstvo p dy. Zlo porodí zlo… 

Otec agrochemie akademik D. N. P anišnikov mnohokrát upozor oval na to,  
že  je  pot eba  hnojit  rostliny,  ale  ne  p du.  Rostliny  jsou  „ i ruce“ a minerální hnojiva 

žeme používat lokáln  pod každou rostlinku. Ale pozor: zakyselená p da  
a p da s malým množstvím organické hmoty nesnáší chemii. 

 
K netradi ní zem lské technologii pat í také nástroj pro výsadbu brambor.  
 

Obr. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je  vyroben  z  ty e  ší ky  55  mm,  kterou  je  pot eba  otesat  sekerou,  zaokrouhlit   

a pak k ní h ebíky p itlouci dv  desti ky, jak je znázorn no na obrázku 2. 
Vezm te  nástroj  do  ruky  a  postavte  ho  na  místo,  kde  chcete  zasadit  brambory.  

Stoupn te  si  na  desti ku,  jako  na  normální  rý  -  tak  ud láte  do  p dy  jamku  o  ší ce   
55  mm  a  hloubce  120  mm.  Takto  „vytla te“ jamky po celých ádcích, z druhé strany 
záhonku pak ud lejte druhý ádek jamek. Tak velmi ú inn  p ipravíme plochu pro každou 
budoucí rostlinu. Nakonec vložíme brambory do jamek a zasypeme je pomocí plosko ezu.  

Tento zp sob vytla ování jamek má mnoho výhod. Umož uje sadit brambory 
jednotlivc m,  což  je  d ležité  pro  ty,  kdo  hospoda í  sami.  Do  jamek  m žete  p idat   
i  minerální  hnojivo  –  nap .  jednu  polévkovou  lžíci  d evního  popelu  na  jednu  jamku.  

žete  také  brambory  zasypávat  hrstí  „zralého“, ne však erstvého hnoje. Je to dobré 
ilepšení  k siderát m. Také je d ležité to,  že „polštá “  z  kypré p dy a „zralého“ hnoje 

dob e propouští vzduch ke ko en m a „tvrdá“ jamka umož uje kondensování vlhka, ímž 
se ko eny stále nacházejí ve vzdušn  - kapilárním prost edí. A to je velmi pot ebné. 

Hloubka 120 mm na nástroji m že být zm na podle konkrétní pot eby, charakteru 
dy a velikosti brambor ( ím jsou drobn jší, tím je sadíme do menší hloubky). To je už 

v režii samotného zahradníka.                        
Vzdálenost mezi jamkami také záleží na každé konkrétní zahrad . ím lepší a bohatší 

je p da, tím mén  místa pot ebuje každá rostlinka pro dostate né zásobování výživnými 
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Charles Darwin napsal: „Dlouho p ed vynálezem pluhu p ipravovaly žížaly p du, která 
tak byla dob e obhospoda ená“. Žížaly d lají v p  mnohakilometrové pr chody, tím ji 
kyp í  a  zárove  obohacují  trusem  (až  100  tun  na  ha),  což  je  už  hotový  humus.  Když   
rozkládáme po obvodu záhonk  rostlinné zbytky, zásobujeme p dní obyvatele stravou. Ti 
potom  pomohou  nám.  Krom  toho  žížaly  dokáží  rozložit  i  DDT  a  jiné  chemické  jedy,  
áste  zužitkují i produkty pr myslového a radioaktivního zne išt ní. M žete 

napodobovat rybá e a na „jejich“ místech si narýt žížaly, které potom „ubytujete“ na 
svých záhoncích.  

Nejoptimáln jším  prost edím  pro  žížaly  je  dob e  provzdušn ná  p da  s  pH  7-8,  což  
jsou p dy neutrální nebo slab  zásadité. Zabezpe it provzdušn ní plosko ezem není 
problém. Pokud je p da pozemku zakyselená, m žeme jí povápnit s použitím 30-60 kg 
dolomitické mou ky na ar. Dobré výsledky dosáhneme také s hašeným vápnem  
a d evním popelem. P du odkyseluje i hn j. 

Pokud  žížaly  v  p  nejsou,  znamená  to,  že  v  míst  není  dostatek  jídla  (organiky). 
Kdo  má  možnost  a  dává  na  zahradu  hn j,  ten  ví,  jak  pozitivn  to  p sobí  na  množství  
žížal. Hodn  žížal m žeme najít u hromad hnoje, starého listí, okolo kompostovacích 
za ízení a v dalších  místech skladování organických zbytk . 

Netradi ní  zem lec  ví,  že  pokrmem  pro  žížaly  není  jen  hn j,  ale  také  na ,  tráva,  
sláma, spadané listí, v tve strom , kuchy ské zbytky, oby ejný tlustý papír - tedy 
v podstat  všechno, co hnije. Není pot eba zakládat kompostovací hromady, dávejme 
organické zbytky p ímo na cesti ky mezi záhonky: hodn  mokré na dno, více suché na 
povrch. 

Obzvláš  cenná je organika, která vyrostla p ímo na záhoncích hned po sklizni úrody 
nebo ješt  p ed p stováním hlavních kultur.            
    Te  n kolik v deckých poznatk : Žížala b hem dne propouští skrze sebe tolik p dy, 
kolik sama váží, což je pr rn  p l gramu. V p  st ední kvality je kolem 5 000 žížal 
na  jednom  aru.  V  tomto  prostoru  b hem  dne  propustí  žížaly  skrze  sebe  2,5  kg  p dy.  
Ve  st ední  oblasti  Ruska  je  teplé  období  kolem  200  dn ,  což  znamená,  že  tu  žížaly  
zpracují okolo 500 kg p dy. Pokud máte 10 ar , žížaly vám b hem sezóny vyrobí 5 tun 
biohumusu, aniž byste si museli koupit a p ivézt vle ku vysoce kvalitní p dy. Ale to platí 
jen pro pr rnou p du s pr rným množstvím žížal. 

A co když za neme používat intenzivn jší technologii, to znamená, že po edkvi kách, 
jarní cibulce a jiných ran  sklizených kulturách vyp stujeme druhou úrodu zeleného 
hnojení, sklidíme ho a tím zvýšíme množství žížal a biohumusu. 

Biohumus je nejen dobrý, ale i mnohem kvalitn jší, než dobrý hn j. Je obecn  známo, 
že hn j od jedné krávy sta í na pohnojení p l hektaru p dy. Biohumusem, který získáme 
od žížal, m žeme pohnojit až 2,5 ha. 

Jak rozmístit záhonky a ádky? První, na co si musíme dát pozor je to, kam odtéká 
voda z oblevy a dešt . 

Pokud  hodláte  získat  ranou  úrodu,  je  pot eba  rozmístit  ádky  od  západu  na  východ  
tak,  aby  jejich  bo ní  plocha  sm ovala  na  jih.  Tím  ádky  dostanou  nejvíce  slune ního  
sv tla a tepla. Aby byl tento slune ní efekt ješt  výrazn jší, je pot eba orientovat ádek 
západ-východ a ješt  k tomu ho naklonit na jih. Proto je pot eba postavit se na severní 
stran  a plosko ezem ud lat sklon p dy v ádku. Tento efekt je pro rané záhonky možné 
opakovat  každý  rok,  potom  se  zpevní.  Je  to  d ležité  hlavn  v  severních  chladn jších  
oblastech, kde um lý jižní sklon zp sobí, že záhonek bude teplejší a d íve použitelný. 

Chceme-li více rovnom rné rozložení slune ních paprsk , orientujeme ádek sm rem 
sever-jih.  
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prvky.  ádky  musí  být  od  kraje  záhonku  25  až  30  cm  vzdálené,  p du  z  této  plochy  
potom použijeme pro hrobkování. 

Up chovaná p da je vhodná také pro mrkev, semínka cibule a petržele - ty pot ebují 
pro klí ení více vlahy a nesnáší na za átku vegetace sucho. Pro n  máme jiný nástroj.  

 
 

Obr. 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Je to deska, ke které je p ipevn na dlouhá násada. V desce vyvrtáme díry pro dlouhé 

vruty, kterými p ichytíme 4 desti ky. Vzdálenost mezi desti kami je 25 cm, což je žádaná 
vzdálenost ádk  v záhonku. Desti ky ud láme z tvrdého d eva a ohladíme je brusným 
papírem. K desti kám p ivážeme n co t žkého (nap . 1-2 cihly), pak vezmeme nástroj a 
taháme od  kraje  do  kraje  žádaného  místa  tam a  zase  zpátky.  Pokud  jste  se  se  setbou  
neopozdili, pak se vám vytvo í ty i ádky p kn  vlhké od jarní vlhké p dy. Hned sejte, 

 vám neunikne cenná vlhkost. 
Zvláš  dob e to p sobí pro vysetí semínek cibulí: hromadn  vyraší a p inesou dobrou 

úrodu (to je zkušenosti ze st edního pásma Ruska). N kdy to dokáže napomoci k tomu, 
aby narostly cibule „prodejního“ typu. Zahradníci se snaží vybírat na trhu co nejdrobn jší 
cibulky na zasazení, což je z pohledu šet ení jasné. S jedním kilogramem osázíme v tší 
plochu, ale výsledná kvalita cibule v tom nespo ívá, protože pokud byly cibulky dob e 
skladované, pak i ty v tší nedávají „šípy“ (nejdou do kv ). 

V netradi ním hospoda ení p stujeme také brambory z klí . Na ja e brambory vždy 
bohat  porostou  klí ky,  dokonce  mají  i  po áte ní  ko eny.  Narostlé  klí ky  je  pot eba  
odd lit a zasadit je do vytla ených jamek v p  tak, jak to bylo popsáno výše. Do každé 
jamky zasadíme 5 - 7 klí  a zalijeme je vodou. V prvním období je opatrujeme stejn , 
jako  raj ata.  Následná  agrotechnika  bramboru  je  prostá:  kyp ení,  hrobkování  a  sklize  
úrody. Tímto zp sobem p stované brambory mají dob e vypadající hlízy obdobné 
velikosti  bez  náznaku  nemocí.  Jsou  moc  dobré  pro  použití  na  sadbu.  Pokud  chcete  ze  
stejné  plochy  sklidit  v tší  množství  hlíz,  zasa te  je  blíž  k  sob .  Nejvhodn jší  jsou    
10-15 cm dlouhé klí ky. 

Potom  m žete  zkusit  p stování  raných  brambor  ze  sazenic.  Do  nevysoké  bedýnky  
nasypejte piliny a zvlh ete je. Plošn  rozložte vrstvu brambor, zase p idejte vrstvu pilin, 
které zvlh íte. Dejte bednu do zasklen ného balkonu nebo skleníku. Je pot eba ud lat to 

i až ty i týdny p ed posledními mrazy. 
Hlízy vám prorostou a budete mít sazeni ky s listím a ko eny. Opatrn  je odd lte od 

hlíz  a  zasa te  je  do  záhonku.  Hlízy,  které  z staly  v  bedn ,  zase  p ikryjte  vrstvou  
zvlh ených pilin a pokra ujte v p stování dalších sazeni ek. Tímto zp sobem je možné ze 
stejných brambor vyp stovat sazenice až t ikrát.  Když naposledy odd líte sazeni ky od 
hlíz, m žete jimi zkrmit zví ata nebo je zasadit do záhonk . 
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Je samoz ejmé, že ty první sazeni ky jsou nejlepší a že mají nejv tší sílu - vyrostou 
z nich ty nejkvalitn jší a nejran jší brambory. Záhonky umož ují sbírat mandelinky  
a jejich larvy, provád t výb r, vytrhnout nemocnou i netypickou rostlinu... 

My sbíráme mandelinky do širokého kbelíku,  na jehož dn  je siln  slaný roztok.  Jdu 
mezi ádky, a když uvidím na bramborové nati larvu, nakloním v tve nad kýblem  
a shodím larvu košt tem do vody. Tak je všechny posbírám do kýble a nemusím 
brambory st íkat jedem. 

Každý, kdo ovládne netradi ní zp sob zahradnictví, vynalezne n co nového. To je 
zaru ené! 

 
 

Zásady 
 
To nejd ležit jší, co je pot eba dodržet je, že nesmíme šlapat do záhonk . Ani na ja e, 

ani  v  lét ,  ani  na  podzim.  Šlápnete  na  jedno  místo  dvakrát  a  už  se  v  tom  míst  p da  
zm ní. Záhonek je pro nás jako kouzelný ubrousek, je jako svatý, nešlapeme na n j ani 
v zim . 

Další zásady:  
V  tradi ním  zem lství  se  obrací  p da,  ímž  se  plevel  dostává  do  spodu   

a proto docela dlouho neroste. Kolem poloviny léta však velmi bujn  vyraší! 
Když p du obd láváme ru ním plosko ezem, ko eny plevel  z stávají ve vrchní vrstv  

a již první jarní kyp ení plosko ezem dokáže ty ko eny bu  vytrhnout, pod íznout, nebo 
zahubit ve fázi „nite ky“ (záleží na každém druhu plevele). Kyp ení stimuluje k pror stání 
i ta semínka plevele, která z stala ležet v p . Tímto zp sobem si už na ja e dokážeme 
poradit  s  co nejv tším množstvím plevele a pak máme po zbytek sezony isté záhonky  
a také klid. To se pozná na první pohled. P da je u soused , kte í tradi  ryjí, na ja e 
erná a potom zelená, protože je zaplevelená. Naše zahrádka je nejd íve mírn  zelená, 

potom sv tlá, protože p da je p ikrytá mul em ze se íznutých plevel . Pokud se tradi  
hospoda ící zahrádká  aspo  jednou s obd láváním mezi ádk  zpozdí, pak se plevel 
zvedne a ubere tolik živin zahradním kulturním rostlinám, že se to m že výrazn  projevit 
i na samotné úrod . 

V plosko ezném zem lství se druhá vlna plevele zvedne až na konci léta, když už 
jsou naše rostliny dost silné, takže jim mladá plevel nem že konkurovat. Potom spojíme 
sklize  úrody s plosko ezem „obslouženým“ plevelem. A nakonec? - zasejeme sideráty...   

 
 

Dodate né praktické rady 
 
Nabídnutá  technologie  nemá  vytla it  b žné  zahradnictví,  ale  pozvednou  jej  na  

kvalitativn  novou úrove . Proto pro rostlinnou výrobu používáme st ídaní plodin, obnovu 
stovaných druh , pravidla ošet ení semínek p ed setbou, pe ování o vyseté a vysázené 

rostliny a jiné agronomické operace. P da a produkty, které na ní p stujeme, se v celém 
sv  zdražují, proto je pot eba v novat v tší pozornost celé technologii. 

Hlavním ukazatelem kvality p dy jsou žížaly! Pokud na vaší zahrad  nejsou, hledejte 
inu.  Jedna  z  t chto  p in,  pro  se  obyvatelé  p dy  v etn  žížal  necítí  dob e,  je  

sobecký zásah lov ka do p írody. Mezi to pat í kontaminace p dy pr myslovými 
chemikáliemi,  ztvrdnutí  p dy pod koly traktor  a dalších stroj  a v bec celá chemizace 
zem lské výroby. A samoz ejm , že faunu vážn  ovliv uje orba a rytí p dy.                


