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OGRÓDEK
EKOLOGICZNY
Rolnictwo ekologiczne
W rolnictwie poszukuje się
takich metod produkcji, które
nie niosą w płodach rolnych
szkodliwych substancji i dbają
przede wszystkim o jakość
żywności. Takim system jest
rolnictwo ekologiczne i wytwarzana w tym systemie żywność ekologiczna. Technologie uprawy roślin stosowane w
rolnictwie ekologicznym, powinny objąć wszystkie ogrody
działkowe, ponieważ nikt
dbający o własne zdrowie i
swoich najbliższych, nie powinien stosować środków chemicznych.

nie oddziaływanie. Rośliny
podczas rozwoju wytwarzają
substancje chemiczne - fitoncydy, które wpływają korzystnie lub hamująco na te rosnące obok. Przy sadzeniu należy
uwzględnić tę cechę. Przykładowo lawenda dobrze się
komponuje z różami, dodatkowo bardzko korzystnie na
nie wpływa – jest silnym antyseptykiem. Odpowiednie rozmieszczenie roślinności z
uwzględnieniem wzajemnego
korzystnego oddziaływania
znacznie poprawi wygląd
ogrodu i zmniejszy nakład

Ogród ekologiczny przede
wszystkim musi stanowić jedność z otaczającym krajobrazem. Rośliny w ogrodzie ekologicznym nie wymagają specjalnego nawożenia oraz
szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych, a ogród jest zbliżony do naturalnego ekosystemu. W doborze roślin należy
zwrócić uwagę na ich wzajem-

pracy poświęcone na pielęgnację.
W ogrodzie ekologicznym nie
powinno zabraknąć drzew
owocowych, roślin miododajnych i nektarodajnych, które
stanowią źródło pokarmu dla
zwierząt.
Warto również stosować naturalne sposoby ochrony roślin,
takie jak opaski lepowe zakła-

dane na pnie drzew, pułapki
feromonowe, własnoręcznie
przyrządzone preparaty z
roślin: pokrzywy (przeciw
mszycom i przędziorkom),
czosnku (przeciwko mszycom, miodówkom, skoczkom,
mączlikom, przędziorkom, na
choroby grzybowe i bakteryjne), ostróżki (do zwalczania
gąsienic pierścienicy nadrzewki, niestrzępa głogowca, kuprówki rudnicy, moli, bielinków, miodówki jabłoniowej),
rumianku (do dezynfekcji
nasion, przyśpiesza też ich
kiełkowanie), aksamitki (do
zaprawiania bulw i cebul kwia-

tów oraz korzeni rozsady
przeciwko chorobom grzybowym.), wrotyczu (zwalcza
mszyce).
Preparaty roślinne mają postać wyciągów (rośliny zalewa
się zimną wodą i pozostawia
na 12-42 godziny), wywarów
(rośliny zalewa się zimną wodą na 12-24 godziny, a następnie gotuje 20-30 minut), naparów (rośliny zalewa się wrzącą
wodą i pozostawia pod przykryciem na około 30 minut).
Możemy też wprowadzić do
ogrodu pożyteczne gatunki
owadów zwalczających szkodniki roślin.
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Nawożenie
Warto wygospodarować w
naszym ogrodzie niewielki
kącik, w którym założymy
kompostownik.

Kompostownik

Do najlepszych i najczęściej
wykorzystywanych jako
zielone nawozy należą
rośliny motylkowe: bobik,
groch polny, koniczyna
biała, lucerna, łubin,
nostrzyk biały i żółty, wyka.

W ogrodach ekologicznych
nie stosuje się sztucznych
nawozów, dlatego własny
kompost to znakomite rozwiązanie. Do kompostownia
można wyrzucać m.in. organiczne odpadki z kuchni i
skoszoną trawę. Powstałą z
odpadków ziemię kompostową możemy używać w ogrodzie jako nawóz bądź podło-

że. W ogrodzie ekologicznym,
szczególnie w warzywniku,
możemy także stosować nawozy zielone, Mogą być wysiewane wiosną jako przedplon (przed sadzeniem roślin)
lub jako poplon – latem i jesienią po zbiorach warzyw.
Mają wiele zalet:: okrywając
ziemię przeciwdziałają jej
erozji i wysuszenia oraz wzrostowi chwastów, polepszają
strukturę gleby, zwiększają
ilość próchnicy, dostarczają
składników pokarmowych.

Rośliny uprawiane jako zielony nawóz należy ściąć przed
kwitnieniem i pozostawić jako
ściółkę lub wykorzystać do
kompostowania, Do najlepszych i najczęściej wykorzystywanych jako zielone nawozy
należą rośliny motylkowe:
bobik, groch polny, koniczyna
biała, lucerna, łubin, nostrzyk
biały i żółty, wyka. Wiążą one
azot z powietrza w glebie przy
pomocy bakterii brodawkowych, z którymi żyją w symbiozie.

roczne należy podzielić na 4
części:
rośliny liściowe,
rośliny korzeniowe,
rośliny owocowe,
rośliny kwiatowe.

tę samą grządkę co 4 lata. W
ten sposób uniknie się jednostronnego wyczerpanie gleby
ze składników nawozowych,
bowiem rośliny należące do
tej samej grupy np. pomidor i
ogórek, potrzebują tych samych substancji do wytworzenia owoców. Jednocześnie
taki układ roślin w płodozmianie wspomaga cały ekosystem działki w obronie
przed chorobami, szkodnikami czy chwastami.

Płodozmian
Płodozmian- stosowanie odpowiedniego zmianowania
gatunków roślin (następstwo
roślin po sobie na danej
grządce zaplanowane na kilka
lat) ma podstawowe znaczenie
w ograniczaniu występowania
szkodników i rozprzestrzeniania się chorób w ogrodach
ekologicznych, wzrostu w
glebie ilości substancji szkodliwych, przeciwdziałania
wyjałowieniu się gleby.
Na działce biodynamicznej
całość gruntu przeznaczonego
pod warzywa i rośliny jedno-

Pola płodozmianu będą przesuwać się zgodnie z ruchem
wskazówek zegara i rośliny
należące do poszczególnych
grup będą wysiewane i sadzone i sadzone w wyżej przedstawionej kolejności. W ten
sposób rośliny należące do tej
samej grupy będą powracać na

Gnojówki roślinne do nawożenia i wzmacniania roślin
Do nawożenia i wzmacniania
roślin na działce można stosować gnojówki roślinne przygotowane z różnych gatunków roślin uprawnych lub
dziko rosnących . Wiele roślin
ma wyjątkową wartość dzięki
swemu składowi chemicznemu. Gnojówki z pokrzywy ,
żywokostu i mniszka pospolitego są bardzo zasobne w
azot i silnie przyspieszają
wzrost roślin. Gnojówka z
pokrzyw zawiera znaczną
ilość potasu, wapnia, a także
magnez i fosfor. Wzmacnianie

roślin wykazuje gnojówka
skrzypu polnego dzięki zawartości dużej ilości kwasu krzemowego.
Najczęściej przygotowywanym płynnym nawozem roślinnym nawozem jest gnojówka z pokrzywy. Zbiór pokrzywy przeprowadza się od
maja do września. Używana
jest cała roślina bez korzenia.
Pokrzywa z wykształconymi
nasionami nie nadaję się na
nawóz. Ściętą pokrzywę należy suszyć na słońcu lub w
cieniu w cienkich warstwach,

tak aby się nie zaparzyła i nie
sczerniała,.
Gnojówkę najlepiej przygotować w beczce drewnianej,
kamionkowej, plastikowej lub
plastikowym wiadrze. Naczynie napełnia się pokrzywami
pociętymi na małe kawałki i
zalewa wodą. Nie należy napełniać naczynia po brzegi,
gdyż podczas fermentacji
gnojówka pieni się.
Na 10 l. wody potrzeba 1 kilo
świeżych albo 200 gram suszonych, niekwitnących roślin
pokrzywy.
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Zioła i ich rola w ogrodzie ekologicznym
W ostatnich latach zioła cieszą się coraz większym zainteresowaniem . Uprawiamy je w
ogrodach nie tylko ze względu
na ich właściwości lecznicze
(źródło substancji b. ważnych
dla zdrowia :witamin i składników mineralnych (rumianek,
melisa), używanie jako składnik do wielu potraw
(majeranek, lebiodka, tymianek) , ale także z uwagi na
korzystny wpływ jaki wywierają na rośliny uprawne
zwłaszcza warzywa podnosząc ich wartość smakowe i
odporności . Niektóre zioła
poprawiają strukturę podglebia dzięki głęboko sięgającym
korzeniom (np. kolędra siewna ogórecznik lekarski) wiele
gatunków jak bazylia pospolita, biedrzec anyż ,lawenda
lekarska , melisa lekarska,

koper włoski, czarnuszka
siewna, ostropest plamisty,
nagietek lekarski, hyzop lekarski, kocimiętka cytrynowa,
tymianek właściwy, rumianek
pospolity, cząber ogrodowy,
majeranek ogrodowy, ogórecznik lekarski, mięta pieprzowa, dostarcza nektaru
pszczołom.
Zioła są źródłem pokarmu i
miejscem bytowania pożytecznych owadów, nie tylko
pszczoły miodnej, ale także
trzmieli, owadów drapieżnych
(biedronki) i pasożytniczych.
Zioła zdobią ogród przez cały
sezon, a także wydzielają aromat unoszący się w atmosferze (lawenda, melisa, mięta
pieprzowa). Zapachem wydzielanych olejków eterycznych odstraszają owady szkodliwe. W ogrodach ekologicz-
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nych przyrządza się z nich
preparaty (gnojówki, wywary,
wyciągi i napary) stosowane
do zwalczania i zapobiegania
wielu szkodników i chorób
roślin.
Zioła stymulują również przebieg różnych procesów biologicznych w ogrodzie przez
cały okres. Odpowiednio wybrane gatunki ziół korzystnie
wpływają na właściwości warzyw rosnących w sąsiedztwie.
Liczne zioła znajdują zastosowanie w uprawie współrzędnej z warzywami.
Różne gatunki ziół można
uprawiać z warzywami, kwiatami tworząc ogród ozdobny,
zarazem użytkowy.

„Zioła są źródłem
pokarmu i miejscem
bytowania pożytecznych
owadów, nie tylko
pszczoły miodnej, ale
także trzmieli, owadów
drapieżnych i
pasożytniczych.”
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