
Další desatera najdete na:

Rady o tom, že máme jíst co nejvíce zeleniny, slyšíme ze všech stran.
I zelenina se dá pěstovat bez pesticidů, jen je to taková „vyšší dívčí 
zelinářská“. Hospodaření je pracnější a dražší, ale prospívá jak zdraví 
krajiny, tak i tomu našemu. Svého zelináře si proto pečlivě vybírejte. 
Sherlock vám poradí, jak na to.

Kolik různých druhů zeleniny pěstujete?
Na rodinných ekofarmách se zaměřují na pestrost, běžné je 
pěstovat 10 až 40 druhů zeleniny a bylinek.

Na jak velké ploše zeleninu pěstujete?
Rodinná farma bude mít do pěti hektarů. Spíše než velikost je ale 
důležitější způsob hospodaření. 

Jak se zbavujete plevele?
Na ekofarmách je zakázáno používat herbicidy, pleje se mechanicky 
(strojem a ručně).

Čím hnojíte? 
Na ekofarmách se nejčastěji hnojí kompostem, zkompostovaným 
hnojem, přírodními jíchami a zeleným hnojením. Minerální dusíkatá 
hnojiva jsou zakázána.

Máte vlastní hnůj a kompost? 
Vlastní kompost by neměl chybět na žádné farmě. Dobrým 
znamením je i vlastní hnůj a zvířata na farmě.

Jak řešíte problémy s  chorobami? 
K nejčastějším chorobám u zeleniny patří plísně a padlí. Základem 
ekologického hospodaření je prevence: dobrá péče o půdu, správná 
volba odrůd a stanoviště, střídání plodin, přírodní jíchy a preparáty. 
Používají se jen schválené přírodní a nezávadné ochranné přípravky.  

Jak řešíte problémy se škůdci? 
K nejčastějším škůdcům u zeleniny patří mšice, molice, slimáci, 
dřepčíci, drátovci, myši, zajíci... Základní „výzbrojí“ proti nim je na 
ekofarmách prevence (viz choroby) + ochranné textilie, povoleno je 
také použití přírodních a nezávadných přípravků.

Jaké osivo a sadbu používÁte? 
Na ekofarmách se používá bioosivo a biosadba pěstovaná 
v bio substrátu, ideálně bez obsahu rašeliny.

Jak pečujete o kvalitu půdy a život v ní? 
Péče o půdu, podpora života v ní (zapravováním hnoje, kompostu, 
využitím zeleného hnojení a meziplodin) a sledování její kvality 
(pravidelné rozbory půdy) je alfou a omegou každé ekofarmy.

Jak celkově pečujete o biodiverzitu 
a krajinu na farmě?
Na rodinných ekofarmách je péče o farmu jako celek 
a její biodiverzitu základem hospodaření – remízky, 
keře, stromy a zvířata jsou součástí celého 
organismu farmy a přispívají k její stabilitě.  

Zelenina

Na co by se zeptal Sherlock
a jaké odpovědi by ho potěšily?


