
Co kdy  dělat ve vaší zahradě:
- okrasné
- ovocné
- zeleninové
- a tak všeobecně :) 

aneb každý měsíc jednoduché rady do
zahrady

Kalendář šťastné zahradnice

Zahradní štěstí
https://www.zahradnistesti.cz/

https://www.zahradnistesti.cz/


 Kouzelný prosinec

OKRASNÁ ZAHRADA

Ochrana proti okusu - v neoplocených zahradách zabezpečujeme kmeny ovocných
stromů a vinné révy proti okusu zvěří.

Odstraňujeme lepové pásy z kmenů - pokud jste používali během sezóny lepové pásy na
kmenech ovocných stromů, které brání vstupu škůdců do koruny, vyhoďte je. Také
odstraňujeme mumifikované plody na stromech, je v nich zdroj patogenů.

Prosinec je první opravdu zimní měsíc a prožíváme v něm nejkrásnější svátek roku -
Vánoce. Na začátku měsíce přichází Mikuláš, 21.12.2020 přijde mocný zimní slunovrat,
31.12. slavnostně zakončíme celý rok, bavíme se a rekapitulujeme. Prostě měsíc kouzel,
pohádek a silných momentů - kouzelný prosinec! Co v tomto měsíci, kdy jsme
zaneprázdnění přípravou na Vánoce můžeme udělat pro svou zahradu?

Barborky - 4. prosince má svátek Barbora a podle tradice bychom si měli utrhnout pár
větviček třešní. Pokud jsme to nestihly, můžeme o pár dní později místo třešně uříznout
větvičky zlatice, dřínu nebo vilínu.

Zaléváme rostliny v kontejnerech - vláhy je touto dobou obvykle dost a tak nezaléváme.
Pokud máme ale nějaké vytrvalé rostliny vysázené v květináčích na místech, kde neprší,
tak v bezmrazých dnech nezapomeňme zalévat.

Kalendář šťastné zahradnice

OVOCNÁ ZAHRADA

https://www.zahradnistesti.cz/

https://www.facebook.com/groups/zahradni
stestizenyslaskoukzahradam

https://www.youtube.com/channel/UCFbMiC
FDJFXPTEPs4C4XHNQ?view_as=subscriber

Chceš vědět o zahradě mnohem víc?
Sleduj mě na těchto stránkách:

https://www.zahradnistesti.cz/
https://www.facebook.com/groups/zahradnistestizenyslaskoukzahradam
https://www.youtube.com/channel/UCFbMiCFDJFXPTEPs4C4XHNQ?view_as=subscriber


Údržba zahradních strojů - travní sekačky, křovinořezy a další stroje očistíme, omyjeme
a provedeme údržbu. Pokud si s údržbou a seřízením nevíme rady, odvezeme stroje do
servisu.

Hodnotíme uplynulý rok a spřádáme plány na ten příští - vzpomeňte si, co se vám letos
povedlo a chcete to zopakovat. A hlavně, co se nepodařilo a v příštím roce chcete
úspěšně zrealizovat. V hlavě si tvořte plány a sny, v novém roce je budeme realizovat.

Kontrolujeme oplocení a další prvky - prostě obejdeme zahradu kritickým pohledem. V
sezóně nebyl čas všechno řešit, ale teď máme prostor všimnout si, co je potřeba opravit,
upravit a vylepšit. Napišme si seznam a naplánujme si to na leden nebo únor.

Úklid zahradního domku - teď je správný čas na vyklizení, vyčištění a uspořádání
vašeho domku na nářadí. 

Údržba nářadí - zahradní nářadí umyjeme, pokud je třeba nabrousíme nebo opravíme.
Co je vadné, nebo nám chybí, dokoupíme.

ZAHRADA VŠEOBECNĚ

Rytí a hnojení - než začnou silné mrazy máme poslední šanci dohnojit a porýt pěstební
záhony.

Čerstvá nať - můžeme si do domu přenést pažitku v květináči, vysázet do květináče
petrželové kořeny, které také vyženou čerstvou nať. Na vatě si můžeme vypěstovat
čerstvou řeřichovou nať ze semínek během jednoho týdne.

ZELENINOVÁ ZAHRADA


