Vyvýšený záhon
- Kompostér - Květinový nebo bylinkový záhon - Zeleninová zahrádka -
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Založení vyvýšeného záhonu
1. Pokud plocha, na které bude stát záhon, nemá tvrdý povrch jako je beton, asfalt, navážka apod., vysypte
ji vrstvou drobné kamenné drti, případně ji vyložte plochými kameny. Tato vrstva bude sloužit jako podklad.
2. Na tento podklad položte králičí pletivo stejných rozměrů. Zabrání hlodavcům vniknout do záhonu.
3. Na tento podklad a pletivo umístěte záhon. Sestavíte ho podle návodu, který je přiložen v dodané zásilce.
4. Protože je nutné izolovat dřevo od vlhké zeminy, ostrým nožem oddělte potřebné množství nopové folie
a obložte s ní vnitřní stěny sestaveného záhonu.
5. Vytvořte jednotlivé vrstvy organické hmoty:
- nejnižší - hrubé větvičky a haluze, materiál z prořezávky stromů a keřů apod. Vše přikryjte posekanou
trávou a listím ze zahrady
- střední - drn, nevyzrálý kompost, kuchyňský a bioodpad
- horní - vyzrálý kompost smíchaný se zeminou v poměru 1:1.
6. Do horní vrstvy zasaďte sazenice a semena.
7. Je vhodné natřít vnější strany dřevěných stěn záhonu lazurou s atestací pro dětské hračky. To je ochrání
před UV zářením a povětrnostními vlivy a prodlouží tak jeho životnost.
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Upozornění a doporučení
1. Jaro je nejvhodnější doba pro založení záhonu, ideálně mezi únorem a začátkem dubna. Pokud jste
to nestihli, lze ho založit i během léta.
2. Nezakládejte ho na zimu! Bylo by to zbytečné, navíc počasí a změny teplot by ho mohly poškodit.
3. Záhon umístěte na západní nebo východní stranu zahrady. Nasazené rostliny budou mít dostatek
slunečních paprsků, ale nebudou vystaveny přílišnému horku a případné vysychání nebude tak rychlé.
4. Při poklesu organické hmoty ji včas doplňte do potřebné výše.
5. Záhon dobře mulčujte, např. slámou. Ta dobře drží teplotu a vlhkost.
6. Materiály jako sklo, kovové předměty apod. (mohou zranit) nebo jíl apod. (nepropustné zeminy)
z organické hmoty odstraňujte a v záhonu nepoužívejte!
7. Protože vzrostlé byliny a trávy v samotné blízkosti záhonu podporují vzlínání vlhkosti, pravidelně je
odstraňujte. Jeho životnost se tím prodlouží.
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