


Rozwiązaniem jest utrzymywanie wody w ogrodzie: 
- Beczki na deszczówkę - wystarczy zwykłej beczki podłączonej do 
rynny. Zebraną wodę można wykorzystać do podlewania. Woda 
deszczowa jest dla roślin zdrowsza, ponieważ nie zawiera chloru. 
Dodatkowo można zaoszczędzić pieniądze, ponieważ deszczówka jest  
darmowa.

- Ściółkowanie - polega na posypaniu dookoła roślin materiałem 
roślinnym, takim jak słoma, kora, liście lub skoszona sucha trawa. 
Ściółka wokół rośliny tworzy warstwę, która zatrzymuje wodę, chroni 
roślinę przed mrozem i zapobiega osuwaniu się gleby.

- Drzewa - wchłaniają wodę korzeniami, a następnie poprzez liście 
ponownie odparowują ją do otoczenia. Odparowując wodę, drzewa 
chłodzą nie tylko siebie, ale i otoczenie. Dzięki drzewom powietrze
w ogrodzie jest wilgotne i czystsze, dodatkowo drzewa tworzą również 
cień. A tam, gdzie jest cień, jest wilgotniej.





Rozwiązaniem jest odpowiednie gospodarowanie zasobami 
naturalnymi, np.: 
- Wielkie pola należy podzielić na mniejsze. Po zbiorze jednego
plonu duża powierzchnia gleby nie jest odsłonięta, a tym samym 
zapobiega się zwiększonemu osuwaniu się gleby. Wysiewamy trawę 
między poszczególnymi polami oraz sadzimy drzewa i krzewy - 
tworzymy pas, który jest czymś w rodzaju „syfonu" dla gleby, a także 
służy jako schronienie i dom dla różnych zwierząt.

- Do nawożenia należy używać obornika zamiast nawozów chemicznych 
(NPI< - nawozy chemiczne na bazie azotu, fosforu i potasu) - zwyl<ły 
obornik sprawia, że gleba jest zdrowsza niż przy zastosowaniu nawozów  
chemicznych. I<iedy nawozimy obornikiem, gleba jest odżywiona, bogata 
w próchnicę, luźna i dobrze zatrzymuje wilgoć. Glebą jest znacznie 
zdrowsza, a także mniej podatna na erozję, ponieważ poszczególne jej 
cząstki dobrze ze sobą się sklejają. 





Rola dżdżownic i innych stworzeń żyjących w glebie jest nieoceniona. 
Rozkładają resztki organiczne (liście, resztki roślinne, odchody, 
zwłoki), dzięki czemu oczyszczają glebę i uwalniają do niej ważne 
składniki odżywcze poprzez proces rozkładu. Ponadto napowietrzają i 
spulchniają glebę, drążąc w ziemi korytarze. 

Rozwiązanie - nal<armić stworzenia żyjące w ziemi. Jal<? 

- I<ażde zwierzę potrzebuje wystarczającej ilości pożywienia. 
Dżdżownice żywią się np. obornikiem, który zawiera dużo smacznych 
składników odżywczych i będą zadowolone, jeśli zostawimy im coś 
dobrego do zjedzenia w ogrodzie lub na polu np. w postaci różnych 
resztek roślinnych lub liści. Nawożenie nawozami chemicznymi i 
stosowanie oprysków prędzej czy później wypędzi nawet najbardziej 
odporne dżdżownice.





Rozwiązaniem jest umiejscowienie odpowiednich roślin, które 

zapobiegną erozji wywołanej przez silny wiatr. Do takich 

rozwiązań należą m.in.: 

-Zarośla -wyspy zieleni -drzew, krzewów i ziół na otwartej

przestrzeni, które są nie tylko domem i schronieniem dla różnych

zwierząt, ale także stanowią barierę zapobiegającą erozji gleby

przez wiatr i wodę.

-Wiatrochrony- to grupa drzew i krzewów posadzonych w jednym

lub kilku rzędach, które podobnie jak ściana uniemożliwiają wiatrowi

usuwanie ziemi z pól, które akurat nie są uprawiane.

-Aleje drzew - to drzewa sadzone w jednym rzędzie, zazwyczaj

wzdłuż ścieżek. Oprócz ochrony przed wiatrem zapewniają również

błogi cień w upalne dni i ułatwiają zwierzętom poruszanie się po

ścieżkach.





Rozwiązaniem problemu jest zapewnienie obecności ptaków 

i uprawa gleby w formie płodozmianu: 

- Wiszące budki dla ptaków i wspieranie gniazdowania ptaków - 

ptaki są naturalnymi wrogami owadów. Są w stanie poradzić sobie z 

dużą liczbą owadów, zwłaszcza podczas karmienia młodych. Nie 

musimy nic płacić za ich usługi, zbiory będą zdrowsze, jeśli nie 

spryskamy ich chemicznymi sprayami, a także będziemy mogli 

cieszyć się ich różnorodnością i pięknem.

- Mieszane uprawy: jeśli sprytnie połączymy sąsiednie uprawy, to one  

będą wzajemnie się wspierać i chronić. Na przykład szpinak poprzez 

substancje wydzielany z korzenia odstraszają pchełki ziemne, które 

niszczą rzodkiewki. A marchewka i cebula wspierają się nawzajem w 

odstraszaniu szkodników w postaci owadów.





Opryski chemiczne zabijają nie tylko niepożądane owady, ale także 

wszystkie inne małe gatunki owadów, które żyją w naszym 

ogrodzie, dając mnóstwo korzyści. Substancje chemiczne w 

sprayach też nie są dla nas zdrowe, gdyż nie możemy cieszyć się w 

pełni smakiem owoców i warzyw. Poza tym, sporo one kosztują. 

Rozwiązanie: 

- Zamiast tego możemy wykorzystać naturalne sposoby- np. oprysk 

z pokrzywy, który zabija mszyce, a dodatkowo wzmacnia rośliny, 

ponieważ działa jak nawóz i chroni je przed chorobami. Ekstrakt

z rumianku doskonale zwalcza pleśń, oprysk z żywokostu to 

doskonały płynny nawóz do pomidorów.
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