


Výsev zeleniny za okno – na začátku měsíce ještě můžeme vysévat papriku a květák.
Celý měsíc pak salát, rané kedlubny, brokolici, lilek, ve druhé polovině rajčata, na konci
března lze začít s výsevy bazalky a zelí.

Sklidíme poslední zimní zeleninu – pokud ještě na zahradě máme čerstvou zeleninu
(růžičkovou kapustu, kozlíček polníček, pór, kadeřávek), je už čas ji sklidit a zpracovat.
Jaro ji obvykle znehodnotí. Potom je nejvyšší čas půdu porýt, případně pohnojit.

Do nevytápěného skleníku vyséváme – ředkvičky, karotku, sázíme raný salát.

Připravujeme záhony na výsev zeleniny – pokud se dá s půdou pracovat, je možné už
urovnat záhony a začít s výsevy první zeleniny (petržel, mrkev, cibule sazečka, špenát,
mák, raný salát, ředkvička, letní pór, pastiňák, mangold, Kedluben Moravia, hrách, kopr,
česnek...)

Pikýrujeme vzešlé sazenice zeleniny za oknem – podle velikosti sazeniček je jednou až
dvakrát přesázíme do větších květináčků s čerstvým substrátem.

Plánujeme – co chceme pěstovat, kolik toho chceme, kdy se to má vysévat, kam to
vysejeme. Při tom všem myslíme také na náročnost jednotlivých druhů zeleniny na
vyhnojení půdy, tzv. systém tří tratí. Můžeme zohlednit i vzájemné vztahy mezi
rostlinami, jejich podporu nebo naopak tlumící účinky. Ideální je napsat si seznam,
udělat nákres a pak si hrát zahradní puzzle. :D

OKRASNÁ ZAHRADA

ZELENINOVÁ ZAHRADA

Březen

Řez růží - na přelomu března/ dubna řežeme růže (když kvete zlatice). U všech typů růží
odstraníme mrtvé a zahušťující dřevo. Záhonové růže řežeme na 2-6 oček, stromkové růže
podobně, u popínavých odstraňujeme výhony starší, než 4 roky.

Trávník - od poloviny března nastává vhodné období pro vertikutace a přihnojení
trávníku.

Živé ploty - prosvětlujeme a tvarujeme živé ploty. Pokud přestárlý živý plot potřebujeme
zmladit, teď seřezáváme na 10-30 cm nad zem, vyraší nový obrost.

Nové výsadby - od poloviny března do konce dubna je vhodné období pro výsadby
nových dřevin, okrasných i ovocných.



OVOCNÁ ZAHRADA

Březen je prvním měsícem, kdy opravdu na zahradě můžeme pracovat ve velkém. Je
nutné provést řezy dřevin i trvalek, připravovat záhony na výsevy zeleniny, můžeme
vysazovat nové rostliny, hnojíme a vůbec se po zahradě různě hemžíme. :D Duben bude
v tomto směru ještě rušnější. Kalendář šťastné zahradnice vám zase včas poví, co
nejnutnějšího v dubnu pro svou zahradu udělat. :) 

Březen

Řez ovocných dřevin - dokončujeme řez všech ovocných stromů. Peckoviny řežeme v
období okolo kvetení, což je obvykle v dubnu.

Vysazujeme ovocné stromy a keře – prostokořenné do poloviny dubna.

Vyčištění jahodiště -  co nejdříve odstraníme všechny staré listy jahodníku, prokypříme,
pohnojíme kompostem a zamulčujeme slámou.

Jahody zbavíme loňských listů - než vyraší nové listy na jahodnících, je dobré ostříhat ty
staré. Jen pozor, ať nepoškodíme srdíčko a nejmladší středové listy.

Hnojení - všechny ovocné dřeviny je vhodné v březnu přihnojit kompostem, nebo
umělými hnojivy typu NPK, síranem amonným nebo hořkou solí. 

Ochrana proti nemocem - pokud ovocné stromy byly v loňském roce napadeny
houbovými chorobami, jako je strupovitost jabloní, kadeřavost broskvoní a další listové
skvrnitosti, v období před rašením je vhodné provést postřik fungicidním přípravkem.

Výsadby nových ovocných dřevin - od poloviny března do konce dubna



 Zelenající se duben

OKRASNÁ ZAHRADA

Podle pranostiky sice máme ještě pobývat za kamny, kam jsme vlezli v březnu , ale já
doporučuji často pobývat i na zahradě a probouzet ji k životu.
V dubnu se už naplno rozjel čas výsevů zeleniny, výsadeb stromů, keřů i květin. Za oknem
dopěstováváme sadbu zeleniny i kytek a leckterou můžeme vysazovat i na záhony. Je
třeba opečovat trávník, a všechny stávající rostliny, pokud jsme to již neudělali v březnu.
Na co všechno bychom v dubnu neměli zapomenout se dozvíte v Kalendáři šťastné
zahradnice.

Dokončujeme řezy okrasných dřevin – končí vhodná doba pro prosvětlovací i zmlazovací
řezy keřů i stromů. Na počátku dubna prosvětlujeme a zakracujeme růže. Keře kvetoucí
do května prořežeme až po jejich odkvětu. 

Nejpozději na počátku dubna dokončíme řezy trvalek a okrasných trav - uschlé
nadzemní části odstraníme u země a umožníme tím rašení nových listů. Trvalky jako
čistec vlnatý a jiné stálezelené trvalky jen ručně protrháme - vytaháme seschlé listy.
Nezapomeneme ostříhat loňské listy čemeřic.

Kalendář šťastné zahradnice

 
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:

Vysazujeme stromy, keře i trvalky – prostokořenné nebo s balem do konce dubna,
kontejnerované kdykoli.

Vyséváme letničky na záhon i za okno - cínie, letní stračky, černuchu damašskou,
aksamitníky, měsíčky, měsíčnice, astry, letní chrpy a další

Provádíme  vertikutaci, hnojení a dosev trávníku- do konce dubna

Koncem dubna vysazujeme hlízy jiřin - tak, aby vyrašily až po 15.5.

Odstraňujeme odkvetlé květy cibulovin - listy ponecháme do zežloutnutí, pak odstraníme

https://www.youtube.com/channel/UCFbMiCFDJFXPTEPs4C4XHNQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCFbMiCFDJFXPTEPs4C4XHNQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCFbMiCFDJFXPTEPs4C4XHNQ






 Rozkvetlý květen

OKRASNÁ ZAHRADA

Co se děje na zahradách i v přírodě v květnu je jasné z názvu měsíce - rostliny kvetou. V
tomto měsíci nejvíce z celého roku. Květy všichni milujeme, protože jsou nositelé krásy,
barev, radosti a také nového života a proměny. Z květů vznikají plody a v případě
užitkových rostlin nám jde obvykle o to, aby plodů bylo co nejvíce. 
Pojďme se tedy podívat do Kalendáře šťastné zahradnice, jak můžeme podpořit, kvetení,
úrodu a zdravou zahradu.

Řezy okrasných dřevin – u časně kvetoucích keřů, jako jsou zlatice, tavolníky, šeříky,
kdoulovce a další jarní keře můžeme provádět tvarovací řez do poloviny června. Čím
dříve řez provedeme, tím máme větší jistotu, že se v příštím jaře dočkáme zase květů.

Okrasné záhony - plejeme, zaléváme, odstraňujeme odkvetlé květy.

Kalendář šťastné zahradnice

 
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:

Vysazujeme stromy, keře i trvalky – pouze rostliny pěstované v kontejneru.

Vyséváme letničky na záhon - nyní už bezpečně vyséváme přímo na záhon, buď do
jednotlivých jamek, nebo do řádku s následným přesázením (slunečnice, aksamitníky,
okrasná kapusta, lichořeřišnice, měsíček, sluncovka kalifornská  okrasné dýně, popínavky
jako hrachor nebo svlačec).

Do konce měsíce provedeme výsevy trávníku- potom zase až od září.

Vysazujeme hlízy jiřin, mečíků, dosen a begónií 

Odstraňujeme odkvetlé květy cibulovin - listy ponecháme do zežloutnutí, pak odstraníme

Vysazujeme balkónovky - dáváme je natrvalo ven po 15.5.

https://www.youtube.com/channel/UCFbMiCFDJFXPTEPs4C4XHNQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCFbMiCFDJFXPTEPs4C4XHNQ?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCFbMiCFDJFXPTEPs4C4XHNQ


Vypěstovanou sadbu za oknem vysazujeme do záhonů – od poloviny května (po
zmrzlých mužích) můžeme vysazovat teplomilnou zeleninu do záhonů (rajčata, papriky,
lilky, dýně, celery...). Pokud by se teploty měly znovu přiblížit k 0°C, je nutné rostlinky
ochránit např. bílou netkankou.

Vyséváme zeleninu - teplomilnou zeleninu i vyséváme do záhonů, než vyraší, budou
zmrzlíci pryč. :) Jde o všechny tykve, fazole, brukvovitou zeleninu (zelí, kedlubny,
brokolice), ale ještě můžeme pokračovat i ve výsevu mrkve, pastiňáku, špenátu,
mangoldu, červené řepy, ředkviček, póru, salátu nebo hrášku.

Chřest – sklízíme fazochy, ale nikdy ne všechny. Část musíme nechat, aby z nich vyrostla
plnohodnotná rostlina.

Plejeme a odstraňujeme rašící plevele - v tomto období je zem kyprá a plevel není
hluboce zakořeněná a tak to jde snadno. Předejdeme budoucímu šíření plevelů. 

Jednotíme výsevy – vysetá zeleniny v řádcích (mrkev, petržel, cibule...) je třeba přetrhat,
aby měly rostliny dost prostoru pro růst. To, co špatně vyklíčilo, doséváme (mrkev,
petržel...). 

Sázíme brambory - řádky by od sebe měly být vzdálené 65-70 cm a jednotlivé brambory
v řádku 20-25 cm. Můžeme zkusit jeden z nejčastějších způsobů pěstování  - buď
klasický do půdy s kopčením anebo pěstování ve slámě. Pokud vzejdou natě, kopčíme při
výšce cca 10-20 cm.

OKRASNÁ ZAHRADA

ZELENINOVÁ ZAHRADA

Květen

Chráníme rostliny před napadení škůdci a nemocemi - aktivita probuzených patogenů v
květnu a červnu bývá na vrcholu. V každém roce je výraznější problém s různými
skupinami škůdců, nejčastěji jde o plzáka španělského, mšice nebo hryzce. Hlídáme také
příznaky nemocí, obvykle houbových - padlí, listové skvrnitosti, kadeřavost broskvoní,
monilióza a plísně. 

Hnojíme okrasné dřeviny - kompostem či hnojivy typu NPK, kopřivovou jíchou, jehličnany
hořkou solí. Kyselomilným rostlinám dopřejeme hnojiva k tomuto určená (rododendrony,
azalky, hortenzie velkolisté, pierisy, vřesy apod.)



Sledujeme napadení škůdci - obzvláště na mladých šťavnatých letorostech a listech se
velmi často vyskytují mšice. Zbystřete, pokud se lístky různě kroutí a po stromcích lezou
mravenci. Pomůže postřik lepidlem na kmeni, který omezí pohyb mravenců, ale
zasáhnout je třeba i proti mšicím samotným, jinak stromek značně oslabí a poškodí.

Zakládáme kopřivovou jíchu - kopřivy namočit ve vodě a nechat několik týdnů kvasit.
Výsledkem je hnojivá jícha, přírodní tekuté hnojivo.

Ochrana proti nemocem - pokud ovocné stromy byly v loňském roce napadeny
houbovými chorobami, jako je strupovitost jabloní, kadeřavost broskvoní a další listové
skvrnitosti, v období před rašením je vhodné provést postřik fungicidním přípravkem.

Ošetření peckovin proti monilióze - v době začátku kvetení 1x ročně přípravky Horizon
250 EW nebo Magnicur Quick, případně Teldor 500 SC.

Jahody - v jahodišti udržujeme bezplevelnost, nastýláme slámou nebo černou netkankou
a v době dozráván plodů zaléváme. 

OVOCNÁ ZAHRADA

Květen a duben jsou v zahradě měsíce, kdy největší měrou můžeme podpořit úrodu,
krásu a zdraví v našich zahradách. Jinými slovy řečeno: "Co zasejeme, to sklidíme. "  V
červnu je už výsevů málo, zato začneme sklízet a opečovávat naše rostlinky, aby
přečkaly ve zdraví a síle i další období.  Kalendář šťastné zahradnice vám zase včas poví,
co nejnutnějšího v červnu pro svou zahradu můžeme udělat. :) 

Květen


