
Pestovanie na neúrodných pôdach v sene. 

 
 

Metód pestovania v sene na neúrodnej pôde je viacero, napr. ”Pestovanie 
zemiakov v sene”, alebo ”Pestovanie v hrubej vrstve mulča”. Tu uvedený spôsob je iba 
jeden z mnohých s pracovným názvom ”Kompostovacie tekvicové kopy”. Zjednodušene 
táto metóda spočíva vo vytvorení kopy organického materiálu napr. sena do ktorej 
môžme v minimalnom množstve zeminy okamžite sadiť napr. tekvice. Následne druhy 
rok sa kopa prekope do potrebnej hĺbky čím sa premieša so spodnou ornicou. Takto 
jednoducho sa dosiahne obnovenie a odburinenie vrchného pôdneho horizontu, tj. 
získanie kvalitnej ornice pre účel pestovania záhradných plodín. Rozdiel oproti iným 
metódam pestovania v sene je ten že pri metóde ”Pestovanie zemiakoch v sene” sa seno 
pridáva postupne ako zemiaky dorastajú alebo sa iba pri sadení zemiakov jednorazovo 
aplikuje tenšia vrstva mulču. V porovnaní s metódou ” Pestovanie v hrubej vrstve mulča” 
sa na vrchnú vrstvu mulča resp. sena navrství hrubá vstva zeminy čo pri tu popisovanej 
metóde nie je potrebné. 
 

Táto metóda pestovania v sebe zahŕňa 4 hlavné výhody čím sa dosahuje jej 
jedinečnosť: 

- Optimalizácia resp. minimalizácia prácnosti v porovnaní s inými metódami 
- Maximalizácia výnosu úrody, resp. obnovenie pôdnej sily a života 
- Jednoduché využitie miestneho nepotrebného organického odpadu 
- Proces rekultivácie neúrodnej pôdy prebieha kontinuálne s pestovaním 

hospodársky prínosných rastlín   
 
Tuto metódu je možné aplikovať na pôdu v akomkoľvek stave napr.: 
- neúrodná pôda 
- vyčerpaná pôda  
- pôda bez organickej zložky 
- pôda s premnoženými škodcami 
- ťažká pôda utlačená mechanizmami 
- pôda s tenkou vrstvou humusu 
- kamenistá pôda 
- zaburinená pôda 
- betónová plocha  
 
Pri ekologickom alebo neekologickom  pestovaní plodín býva pôda často obnažená a 

vystavená množstvom vplyvom ktoré môžu oslabiť jej potenciál. Touto metódou je 



možné opäť nadobudnúť maximálny plodivý potenciál. Tým že samotná pôda je súčasťou 
kompostovanej kopy dochádza k prirodzenému resetovaniu resp. nastoleniu rovnováhy 
pôdneho života, k čomu by inak v takom rozsahu nedošlo ak by sme napríklad do 
samotnej pôdy iba pridávali určitý podiel kompostu alebo hnoja. V takejto 
kompostovanej kope sú ideálne podmienky pre množstvo ako podzemných tak na zemou 
žijúcich živočíchov ktoré sa vzájomné redukujú. V takto vytvorených kopách myši ktoré 
by sa mohli do takýchto kôp nasťahovať nenarobia takmer žiadnu škodu na úrode tekvíc 
nakoľko majú v kopách omnoho chutnejšiu potravu rôzneho druhu hmyzu. A skôr akoby 
sa myši premnožili kopa sa druhým rokom prekope alebo strojovo zrotuje. Priebežne sa 
vytvárajú nove kopy v ktorých sa usídlia hady a ježkovia ktorý opäť zredukujú populáciu 
myši na potrebný stav. 
 

Biologický organický materiál ktorý je k dispozícii sa navrstvý na jednu kopu na 
ktorú sa zasadia tekvice, cukety, uhorky, rajčiny, machovka, atď. Ide o plodiny ktoré sú 
náročné na spotrebu živín a vody. Avšak osvedčil sa aj šalát ktorý stihol vyrásť skôr než 
ho pohltil tekvice. Výhoda pestovania tekvíc v takýchto kopách je efektivita využitia 
kvalitnej organickej suroviny nakoľko samotne korene tekvíc sú nahusto vysadene v 
samotnom kruhu, pričom samotné tekvice sa následne paprskovito rozrastajú smerom 
von z kruhu až do vzdialenosti niekoľkých metrov po ploche tzv. neúrodnej pôdy, čím sa 
prakticky využíva aj samotná neúrodná pôda resp. slnečné žiarenie ktoré na ňu dopadá a 
taktiež si samotne tekvicové šľahúne púšťajú vzdušné korene do tejto pôdy.  

 
Ako vhodne organické suroviny na túto metódu sa ponúkajú: 
- tráva, seno, lístie, konáre ktoré často v záhrade tvoria nepotrebný prebytočný 

materiál 
- drevený odpad ako kôra, drevoštiepka a piliny, ktoré vznikajú pri spracovaní 

dreva na zimu 
- zvierací hnoj napr. z chovu koní, kde sa chovateľmi často považuje za prebytočný 

a jeho majitelia sa ho radi zbavia aj zadarmo resp. za odvoz 
- slama, avšak samotná sa pri použití kombinuje s ďalšou organickou hmotou 

bohatou na dusík ako napr. zvierací hnoj alebo kal z domácej čističky odpadových 
vôd. 

 

               
Obr. Zakladanie novej kopy                                 Obr. Príprava novej plochy sena v popredí s 1  
      ročnou kopou porastenou hviezdicou prostrednou 
 



Výhoda použitia miestnych surovín ako napr. sena je že kopa sena sa môže vytvoriť 
priamo na lúke, mieste jeho vzniku a tak si hospodár ušetrí pracú s jeho transportom. Pre 
porovnanie dobrý záhradkár tento materiál umiestni do kompostu. Avšak o dobrý 
kompost je potrebne sa starať, sledovať jeho stav, prehadzovať ho a následné premiestiť 
na patričný záhon. Tato práca nám pri tejto metóde odpadá. Organický materiál sa 
premení na kompost priamo na mieste kde sa pestujú plodiny. O organicky materiál sa tu 
nie je potrebne starať nakoľko korene rastlín v ňom zasadene sami do určitej miery 
vytvárajú dobre podmienky pre jeho premenu na kompost. Tekvice spotrebujú 
prebytovnu vlhkosť, naopak ak sú listy zvednute signalizujú nedostatok vlhkosti v 
komposte a tak sa kopa poleje. Korene vznikajúci kompost prevzdušňujú. Listy tekvíc 
kompost chránia pred vysúšaním. Nadbytok živín ktoré sa uvoľňujú resp. vyplavujú 
vodou do nižšie položených vrstiev zachytávajú a využívajú korene tekvíc pre svoj rast.  

 
Takto využijeme akýkoľvek dostupný biologicky nezávadný organický materiál, 

ktorý navrstvujeme v jednotlivých vrstvách. Vrstvenie týchto materiálov je v ideálnom 
stave identické s technikou vrstvenia biomasy v komposte, t.j. suché materiály sa 
striedajú s vlhkými a občas sa prehodia s vrstvou hliny. Avšak vzhľadom k tomu že v 
týchto kompostovacich kopách rastú korene tekvíc ktoré zintenzívňujú proces premeny 
biomasy na kompost bude tato metóda fungovať aj pri jednovrstvovej materiálovej 
skladbe kompostu zloženého napr. iba z jednej vrstvy sena hrubej napr. 0,5m. Doba 
kompostovania kopy je samozrejme závislá od pouziteho materialu. V prípade použitia 
ľahko skompostovateľných surovín ako seno, tráva a hnoj trvá pri tejto metóde 1 rok. Ak 
založíme kopu s väčším podielom drevnej hmoty napr. z kôry, konárov, pilín a pod. tak 
ponecháme kopu kompostovať dlhšie s tým že ju každoročne využívame na pestovanie 
napr. tekvíc. 

 
V nasej záhrade Surya centra o.z. udržiavame lúky a staršie zaburinené ďatelinové 

polia ktoré chceme postupne pretvoriť na zeleninové, kvetinové a kríkové záhony s 
ovocnými stromami. V našom okolí je taktiež množstvo starých ovocných sadov ktoré si 
susedia kosia avšak seno je bez úžitku. Hospodárske zvieratá sa už nechovajú a ten kto 
ich chová napr. kone čisto už len pre radosť, si lacno a bezprácne kúpi už zbalíkované 
seno. Tu vzniká veľký zdroj biomasy ktorá vytvára základ pri premene neúrodných alebo 
neobrobených pôd na kvalitnú živú, živinami bohato zásobenú pôdu bez buriny. Takto na 
jar jeden človek s množstvom ďalších pracovných povinnosti vytvorí z biomasy od 
vďačnej susedky z konského hnoja so slamo-senovou podstielkou cca 5 kop o priemere 
1-6m a v priebehu roka pri prvom a druhom senobraní ďalšie 3 kopy z čistého sena, alebo 
s prímesou podstielky z kurníka či konského hnoja. Keďže konský hnoj je dostupný 
v neobmedzenom množstve celoročne, otestovali sme úspešne taktiež kopy vytvorené 
z čistého konského hnoja.  

Kompostovacie kopy vytvárame do kruhového tvaru, ktorý ma mnoho výhod v 
porovnaní s klasickým štvorcovým tvarom. Avšak kompostovacie kopy môžu byť 
ľubovoľného tvaru napr. v polohe ohraničenej výsadbou mladých stromov, čím 
vytvárame ucelené plochy ktoré sa ľahšie kosia, keďže takéto políčka zakladáme na lúke 
v porovnaní s roztrúsenou výsadbou kde treba pri kosení obchádzať množstvo 
samostatných jedincov. Taktiež sa osvedčilo vytvorenie tzv. pásovej kopy resp. valu z 
biomasy v tvare kruhu okolo dreveného pavilónu ako konštrukcie pre popínanie tekvíc. 



Pre intenzívnejšie využitie plochy pozemku formou kompostovacích tekvicových kôp sa 
môžu zvoliť rovnobežné lineárne pásy vzdialené podľa odrody tekvíc cca 5m. 

               
Obr. Tekvicový kopček                            Obr. Úzky pás kopy sena po obvode tekvicového pavilónu 

                
Obr. Výsadba pásových kôp zo sena              Obr. Tekvicový porast celoplošného využitia  
      pozemku pomocou rovnobežných pásov mulču 
 

V našej lokalite je tenká vrstva ornice do 10cm. Pod ornicou je ílovito kamenistá 
pôda. Touto metódou nám pribudne ďalších 10cm kvalitného kompostu čím sa vytvoria 
podmienky aj pre vypestovanie dlhej rovnej koreňovej zeleniny ako napr. mrkvy.  

V prvom roku resp. ihneď po založení kopy je vhodne sadiť do malých 
ostrovčekoch hliny semienka alebo priesady rôznych na živiny náročných rastlín. V 
našom prípade sme sadil plazivé tekvice, kríčkové cukety, uhorky. Množstvo zeminy 
ktoré dávame k jednotlivým priesadám je minimálne avšak potrebne aby semienka a 
mlade rastlinky mali zabezpečené stabilné vlhkostné podmienky. Túto zem rresp. 
kompost zvyčajne berieme z minulorocno založenej kopy. Samotnú zeminu buď 
nasypeme rovno do sena alebo si predpripravíme jamky do ktorých nasypem danú 
zeminu. Je známy takýto postup pestovania v mulči avšak s navezenou celoplošnou 
vrstvou zeminu v hrúbke okolo 10cm, avšak to si vyžaduje prácu naviac a tú si pri tejto 
metóde ušetríme. Zeminu ešte na tenko zamulčujeme aby sme si ušetrili polievanie 
priesad v prípade sucha. Rastlinky tekvíc klíčiace zo semienok samotný mulč hravo 
prerazia. Na mulčovanie používame posekanú čerstvú trávu z kosačky resp. záhradného 
kosačkového traktora. Takto zamulčujeme celú kopu sena. Keď mulč zaschne vytvorí 
škrupinu cez ktorú neprejdú do kopy sena slimáky. Zároveň sa pod touto zaschnutou 
škrupinou mulču vytvárajú dobre vlhkostné pomery pre premenu sena na kompost. 
Takúto kopu sena keď navrstvíme v neuľahnutej forme môže mať aj 1meter, avšak po jej 
následnom poliati zosadne a zároveň sa tým zvýši potrebná vlhkosť. Tekvice po založení 



prvých plodov nezvykneme zaštipovať a úroda býva znamenitá. Na ďalší rok kopy 
zrotujeme rotavátorom a nasadíme ďalšie plodiny.  

Druhým rokom do spracovanej kompostovanej kopy sadíme rastliny pre 
vytvorenie vzájomne komunikujúceho a ochraňujúceho sa kruhového spoločenstva podľa 
ich jednotlivých nárokov na životný priestor a znášanlivosť napr.: 

- zmiešanú kultúru kríkov po obvode, v strede jahody s priesadmi zeleniny 
- jedno druhova výsadba malín alebo černíc 
- zeleninový záhon alt. s kríkmi po obvode 
- trvalkový okrasný záhon 
- atd.   

 

    
Obr. Cuketová kopa                                   Obr. Zmiešaná výsadba jahôd a ríbezlí tretím rokom po  
      vytvoreneni kopy 
 

    
Obr. Výsadba malín po 2-3 roku               Obr. Zmiešaná výsadba tekvíc a rajčín 

   



Obr. Zmiešaná výsadba tekvíc a šalátu    Obr. Pestovateľské polička pribúdajú 
 
Časovú náväznosť pestovaných rastlinných spoločenstiev si močme ozrejmiť napr. na 

spoločenstve krikov s jahodami a zeleninou. Po obvode kruhovej zrekultivovanej plochy 
zasadíme kriky. Do stredu mladé priesady jahôd a medzi ne priesady jednorocnej 
zeleniny. Kým mlade priesady jahôd k jeseni zosilnejú môžeme priebežné konzumovať 
zeleninu z priesad ako pór, cibuľa, cesnak, kareláb, celer a pod. V ďalších rokoch plodia 
jahody a dorastu kriky do svojej životnej veľkosti. Po niekoľkých rokoch je vhodne 
rastliny jahôd dať na nové stanovisko a to je pravé čas keď kríky po obvode dosiahnu 
svoju životnú veľkosť a tak prirodzene vytlačia jahody, prevezmú ich životný priestor. Z 
kríkov sadíme ríbezle, egreše, jostu a rôzne menej známe kríky ako čučoriedky z 
kamčatky, veľkoplodé drienky a pod. Takéto kruhové spoločenstvá je ľahšie ochraňovať 
pred srnami jedným oplotením po obvode kruhu alebo drozdami sieťkou ako keby sme 
mali jednotlivé kríky samostatne rozptýlené po pozemku.  

Samozrejme že v takto očistenej pôde by opäť mohli zavládnuť buriny, ale to sa dá 
minimalizovať napr. mulčovaním čerstvou trávou zo záhradnej sekačky, pilinami, 
hoblinami. Aj keď dáka burina vyrastie dá sa z takto nakypreprenej pôdy veľmi ľahko 
ručne vytiahnuť. Burina z takéhoto záhonu je šťavnatá s veľkým súmerným koreňom 
napr. púpavy do zdravého šalátu. V takto vytvorených plochách rastie u nás bujne 
monokultúrne hviezdica prostredná ktorá okrem toho že chráni pôdu poskytuje surovinu 
na veľmi chutný šalát dostupný práve v čase nedostatku bežnej zeleniny. Každopádne 
všetky ďalšie záhradkárske postupy sú na výbere každého pestovateľa. Vrchný kompost 
je taktiež možné použiť pre vylepšenie pôdy na iných miestach napr. pri sadení stromov. 
 

                
Obr. Bujný porast jedlých planých rastlín hviezdice prostrednej  Obr. Kvalitný kompost z kopy má v 

 záhrade univerzálne použitie 
 
Časový a technologicky postup realizácie kompostovacich tekvicových kôp: 
1. V priebehu roka navrstvujeme jednotlivé kopy 
2. Akonáhle je kopa hotová zasadíme v priebehu jari alebo skorého leta tekvice 
3. Na jar kopu zrotujeme rotavatorom alebo ručne prekopeme a záhon je takto sám 

odburinený, vyhnojený s obnoveným maximálnym pôdnym životom t.j. 
pripravený na potrebné sadbové prace podľa individuálnych potrieb pestovateľa 

 
Táto metóda pestovania je taktiež vhodná na „Guerilla gardening“ napríklad na 
neudržiavaných lúčnych pozemkoch. Pri pestovaní tekvíc v prvej trati dokonca nebol 



zaznamenaný požer srnamy ktoré tvoria najväčší problém pri voľnom neoplotenom 
pestovaní v prírodnom prostredí. V rámci ochrany lúćnej kveteny a podpory vytvárania 
druhovej pestrosti sa kosia neudržiavané lúky, pričom seno výde bez úžitku. Avšak toto 
seno je možné rovno na mieste použiť napríklad na pestovanie tekvíc. Vlastník pozemku 
je rád že sa mu niekto postaral o lúku a kosec sa zas okrem pekne rozkvitnutej lúky poteší 
aj peknou úrodou tekvíc. 
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