
Sázení zeleniny podle tratí
Trať je dobou v letech, před kterou byl záhon pohnojen

čerstvým hnojem. Některá zelenina v rámci jednoho druhu se
může v jednotlivých tratích prolínat.
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1. trať - záhon prohnojený hnojem na podzim předešlého roku 

Patří sem zelenina, která má ráda a potřebuje hodně výživy.
V průběhu se může přihnojovat ještě kompostem nebo jíchou.

Pokud se plodiny v různých tratích prolínají, je to mezi 1. a 2.
tratí, nebo 2. a 3., není ale běžné střídání mezi 1. a 3. tratí.

Existují vytrvale rostoucí plodiny, například křen,
topinambur nebo rebarbora, které od svého zasazení projdou
všemi tratěmi. 

Je vhodné je  pravidelně v průběhu růstu, nebo alespoň při
známkách vyčerpání, přihnojit například kompostem.



2.  trať - záhon druhý rok po vyhnojení 

3. trať - záhon třetí rok po vyhnojení 

Zelenina spadající do druhé trati nevyžaduje a nemá ráda
příliš živin v půdě, vystačí si s živinami, které se v půdě
nachází z vyhnojení z loňského roku.  

Do této poslední trati spadají bylinky a ostatní zelenina,
která má nejmenší nároky na půdní živiny.
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Pěstování jednoho druhu zeleniny je možné max. 1x za 3 roky
na stejném místě v záhoně. 

1) ochrana půdy před vyčerpáváním živin

Pokud byste sázeli například košťáloviny na stále stejné
místo v záhoně, docházelo by k vyčerpávání půdy ze stále
stejných minerálů a živin. 

Když po košťálovinách, zasadíte další rok například

kořenovou zeleninu, která má trochu jiné nároky na živiny,

půda má pak prostor pro regeneraci a odpočinek. 

důležité osevní pravidlo

Je to důležité ze dvou důvodů:
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2) ochrana zeleniny před plísněmi a škůdci
Pokud se plodiny na záhonech střídají, zamezuje to i
rozšiřování případných škůdců, kteří čekají zavrtaní v hlíně
na jarní sezónu. 

No a pokud například taková mandelinka zjistí, že místo
chutných brambor se na záhoně objevila mrkev, nebude mít
důvod se v záhoně zdržovat. To platí i pro plísně i jiné
choroby.



1. tra
ť - záhon vyhnojený předešlý podzim

Košťálová zelenina
brokolice, květák,

kedlubna, kadeřávek,
zelí hlávkové/čínské,

kapusta
 

Plodová zelenina
rajčata, 
papriky, 

lilek, 
salátová okurka, 

meloun, 
dýně, 

cuketa, 
patizon

Ostatní zelenina
brambory, batáty, celer,

pórek

2. trať - záhon druhý rok po vyhnojení Kořenová zelenina
mrkev, petržel, 

pastiňák,
ředkvičky, řepa, 

černá ředkev, 
vodnice,  

černý kořen

Košťálová zelenina
brokolice, kedlubna,

kadeřávek

Listová zelenina
salát, mangold,

čekanka, štěrbák
(endivie), rukola Cibulová zelenina

cibule, česnek, pažitka, pórek
Ostatní zelenina

papriky, okurka nakladačka, meloun, brambory, bob
zahradní, popínavá fazole, celer, kukuřice
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Rozpis plodin v jednotlivých tratích

 

Barevně jsou označeny plodiny, které se v jednotlivých tratích
prolínají.



3. trať - záhon třetí rok po vyhnojení

Luštěniny
bob zahradní, hrášek,

fazole popínavá, fazole
keříčková

Listová zelenina
salát, polníček,

špenát

Kořenová zelenina
mrkev, ředkvičky
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Listová zelenina
bylinky

Cibulová zelenina
cibule, česnek


