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Grządka podwyższona / Hochbeet

Podwyższona grządka nie tylko zapewnia roślinom
optymalne warunki uprawy, ale także ułatwia pracę
w ogrodzie młodym i starszym osobom.
Podwyższoną
grządkę
można
zbudować
samodzielnie lub kupić jako zestaw w sklepie
ogrodniczym.
Ein Hochbeet bietet nicht nur den Pflanzen
optimale Wachstumsbedingungen sondern erleichtert auch die Gartenarbeit für Alt und Jung.
Ein Hochbeet kann man selbst bauen oder als
Bausatz z.B. aus einem Gartencenter erwerben.

Podwyższona grządka powinna być umieszczona na
równym (płaskim), słonecznym lub półcienistym
miejscu.
Das Hochbeet sollte an einer ebenen, sonnigen bis
halbschattigen Stelle platziert werden. Und dabei
möglichst in Waage ausgerichtet werden.

Następnym krokiem przy zakładaniu drewnianej
podwyższonej
grządki
jest
przygotowanie
wewnętrznej warstwy ochronnej, która zabezpiecza
przed szybkim zniszczeniem obudowy. Do tego celu
można użyć folii lub, jak w tym przypadku, papy
dachowej.
Als nächster Schritt bei einem Hochbeet aus Holz ist
der innere Schutz gegen das schnelle Verwittern.
Dazu kann man Folie oder wie in diesem Fall auch
Dachpappe verwenden.

Przed ustawieniem grządki, trzeba przymocować na
jej dnie od gruntu siatkę z drobnymi oczkami, aby
zapobiec zagnieżdżaniu się szkodników w podłożu,
takich jak norniki lub inne gryzonie, i powodowaniu
szkód (np. podgryzania korzeni).
Bevor das Hochbeet aufgestellt wird, sollte man in
jedem Falle ein Drahtgitter (Kaninchendraht o.ä.)
an der Unterseite des Hochbettes anbringen, um zu
verhindern das Schädlinge wie Wühlmäuse oder
ähnliches sich im Hochbett einnisten und Schäden
(Wurzelfraß etc.) verursachen können.
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Grządka podwyższona / Hochbeet

Następnym krokiem jest rozpoczęcie wypełniania
podwyższonej grządki różnymi materiałami
ulegającymi rozkładowi (gałązki, liście, itp.).
Als nächstes kann damit begonnen werden das
Hochbeet zu befüllen zum Anfang mit den
unterschiedlichsten
verrottbaren
Materialen
(Zweigen, Blätter etc.).

Przykład wypełnienia podwyższonej grządki:
1.

warstwa: gałęzie, gałązki

2.

warstwa: ścinki drzewne

3.

warstwa: zielone odpady, trawa

4.

warstwa: liście lub skoszona trawa

5.

warstwa: dojrzały kompost

6.

warstwa: wysokiej jakości ziemia ogrodowa (ogrodnicza)

Hochbeet befüllen, ein Beispiel: So geht's
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Grządka podwyższona / Hochbeet

Po wypełnieniu grządki, można rozpocząć sadzenie.
Czy to sałata, pomidory czy papryka, każdy znajdzie
coś dla siebie. I najważniejsze! Nie zapominaj o
podlewaniu! Jeśli chcesz to ułatwić, oto
wskazówka! Słoneczny system nawadniania.
Ist das Hochbeet dann befüllt kann es an die
Bepflanzung gehen. Ob Salat, Tomaten oder
Paprika für jeden Geschmack das Richtige. Und
immer wichtig: Schön Gießen! Möchte man sich
dies erleichtern, hier ein Tipp! Eine solare
Bewässerungsanlage.

Po podjęciu decyzji o zastosowaniu takiego
systemu, należy go zainstalować w okresie
poprzedzającym sadzenie, aby później umieścić
kroplownik dokładnie przy sadzonkach.
Hat man sich für ein solches System entschieden,
muss dieses im Vorfeld der Anpflanzung (nach
Anleitung) montiert werden um später die Pflanze
genau an den Tropfern zu positionieren

Umożliwiająca sterowanie czasowe, zasilana
energią słoneczną pompa pobiera wodę z beczki
gromadzącej deszczówkę i równomiernie podlewa
rośliny za pomocą kroplowników. Ten słoneczny
system nawadniania oszczędza pracę i koszty
energii elektrycznej.
Eine zeitgesteuerte, solarbetriebene Pumpe zieht
das Wasser einfach aus einer Regentonne und
bewässert die Pflanzen gleichmäßig über die
Tropfer. Dieses solare Bewässerungssystem erspart
Arbeit und Stromkosten.

W końcu można rozpocząć sadzenie. Podczas
regulacji systemu nawadniania należy zwrócić
uwagę na to, czy miejsce jest bardzo słoneczne.
Tutaj w takim przypadku nawadnianie powinno być
ustawione na maksymalną możliwą wartość.
Zum Schluss kann
begonnen werden.
Bewässerungsanlage
der Standort sehr
Bewässerung auf
eingestellt werden.

dann mit der Bepflanzung
Bei der Einstellung der
sollte man darauf achten, ob
sonnig ist. Hier sollte die
ein mögliches Maximum

www.transgea.eu

