Přihlašuji svoji zahradu do do sítě přírodních zahrad
Jméno zahrady (nepovinné) :
Zahrada leží: (kraj, obec, místní část)

Jméno majitele:
Jméno uživatele: (vyplňte, jen když se liší od majitele)
Adresa na majitele/ uživatele, telefonní a e-mailový kontakt:
Jak dlouho mám zahradu?

Jak dlouho ji obhospodařuji jako přírodní?

Prohlašuji, že splňuji všechna základní kritéria:
nepoužívám pesticidy
nepoužívám lehce rozpustná minerální hnojiva
nepoužívám rašelinu k úpravě a obohacování půdy
Zahrada splňuje následující ostatní kritéria (podtrhněte či jinak označte jednu možnost z
dvojice a nebo b, případně nechte neoznačeno)

Prvky přírodní zahrady
1a živý plot z divoce rostoucích keřů (1-2 druhy původních dřevin)
b živý plot z divoce rostoucích keřů (3 a více druhů původních dřevin)
2a přirozená louka na malých ploškách
b přirozená louka na velkých plochách, které se sekají max 2-3 ročně
3a v trávníku či záhoně se ojediněle vyskytují plané rostliny
b v oblasti záhonů či živého plotu lem z planých květin
4a divoký koutek (velmi malá plocha)
b divoký koutek (velká plocha, zasahuje se jen jednou ročně nebo vůbec)
5a zvláštní stanoviště v zárodku (vlhká nebo suchá)
b zvláštní stanoviště (zahradní jezírko s vegetací, suché kamenné zídky, zelená střecha)
6a na zahradě je 1 neovocný listnatý strom
b na zahradě je vice než 1 neovocný listnatý strom (regionálně typický)
7a květiny a kvetoucí trvalky v počtu 5-9 druhů
b květiny a kvetoucí trvalky v počtu vice než 9 druhů na mnoha místech zahrady

Prvky užitkové zahrady
1a kompost v zárodku, pouze hromada tlejícího materiálu
b jeden a vice kompostů, zralý kompost se používá jak hnojivo
2a úkryty pro zvířecí pomocníky jen dočasné a náhodné
b na zahradě se nacházejí trvalé přirozené nebo umělé úkryty pro zvířecí pomocníky
3a využití dešťové vody jen na části zahrady, nejsou využity všechny možnosti
b využití dešťové vody na celé zahradě, možnosti plně využity
4a použití jednoho z materiálů (dřevo, kámen, cihla, beton) a postupů šetrných k přírodě
b použití dvou a více materiálů (dřevo, kámen, cihla, beton) a postupů šetrných k přírodě
5a mulčování záhonů organickým materiálem v jedné oblasti
b mulčování záhonů na převážné části zahrady
6a na zahradě jsou jednotlivé zeleniny či bylinky
b na zahradě jsou zeleninové záhony (vice než dva druhy) a bylinky (vice než dva druhy)

7a na zahradě je jeden ovocný strom a 1-3 bobulové keře
b na zahradě je více než jeden ovocný strom a více než tři bobulové keře
8a používá se smíšená kultura nebo střídání plodin nebo zelené hnojení
b provádí se 2-3 z těchto forem hospodaření (smíšená kultura /střídání plodin/ zelené hnojení)

Co je pro moji zahradu typické, čím je zajímavá a zvláštní?

Které volně žijící živočichy a rostliny na zahradě vídám?

Jiné poznámky:
Datum:
Podpis:
(není nutné - při poslání mailem, stačí napsat jméno osoby, která přihlášku vyplnila)

Vyplněnou přihlášku zašlete mailem na marketa.honzova@veronica.cz nebo zaneste osobně do
Ekologické poradny Veronica. Vaši přihlášku posoudíme a ozveme se vám. Přímo k vám na
zahradu se pak přijde podívat náš odborný poradce, který rozhodne o udělení plakety a certifikátu,
případně vám poskytne rady, jak o zahradu pečovat, aby opravdu splňovala kritéria přírodní
zahrady.

