Záhrada....
Záhrada dokáže potešiť oko aj srdce.
Čo a kedy môžeme urobiť my pre ňu?

... to už nie je záhada
Január

Február

Dážď, keď nesie január, neteší sa hospodár.

Na sv.Valentína, zima siliť sa počína.










pokračujeme v presvetľovaní korún okrasných a
ovocných drevín
ak nemrzne, pripravujeme jamy na jarnú výsadebu
drevín
ak je veľa snehu, je potrebné striasť ho zo
vždyzelených ihličnanov, aby sa nezlomili
skalku zakryjeme čečinou
rastliny, ktoré prezimovávame v pivnici opatrne
zavlažíme, aby nevyschli
odoberáme odrezky prezimujúcich kvetín na ďalšie
množenie (ibištek čínsky, fuksia, muškát)
vzácne a na mokro citlivé skalničky chráňme
strieškou zo skla alebo plastu
staráme sa o prezimujúce záhradné vtáctvo

 prekontrolujeme skalku – uvoľnené rastliny jemne
zatlačíme do pôdystriasame sneh z ihličnanov a
vždyzelených rastlín, aby sa nepolámali,
 pri odmäku vetráme trvalky, skalničky a nízke kry
nadvihnutím krytu, čečiny, aby sa rastliny nezaparili a
nezačali predčasne pučať,
 skontrolujeme uskladnené hľuzy mečíkov a begónií –
hľuzy náchylné k vysychaniu skladujeme v piesku alebo
rašeline,
 rastliny, ktoré prezimovávame v pivnici opatrne
zavlažujeme, aby nevyschli,
 režeme vrúble a robíme presvetlovací a zmladzovací rez,
 očistíme kmene a hrubšie konáre ovocných drevín od
starej borky a machu,
 kmene stromov možno natrieť vápenným mliekom ako
ochrana pred praskaním kôry,
 vykopeme jamy na jarnú výsadbu stromov,
 spod stromov vyhrabeme zvyšky opadaného lístia a ak
nebolo napadnuté chorobami alebo škodcami, dáme ho
do kompostu

Marec

Apríl

Lepšie, keď ťa zima chveje, než marcovô slnce hreje.

Apríl zimný, daždivý, úroda nás navštívi.















odstránime čečiny zo záhonov trvaliek,
záhony trvaliek vyčistíme,
pripravíme záhony na výsadbu a výsev kvetín,
vyhrabeme trávnik, koncom mesiaca ho už môžme
prihnojiť,
opatrne odhrnieme nakopcovanú hlinu na ružiach,
odstránime z nich staré, suché a poškodené výhonky,
prihnojíme ruže, ihličnany, vždyzelené dreviny,
režeme živý plot,
vyčistíme škáry medzi dlaždicami vysádzame broskyne,
marhule, vinič, orechy, mandle,
dokončujeme zimný, resp.jarný rez ovocných drevín,
ukončíme rez viniča,
vyčistíme maliny, odstránime odrodené, namrznuté,
suché a poškodené výhonky,
prihnojíme jahody, vinohrad,
ošetrujeme poškodené stromy,
preštepujeme a štepíme ovocné stromy v poradí

















pokosíme a prevzdušníme trávnik,
môžme zakladať nový trávnik,
prekypríme záhony dvojročných rastlín a trvaliek,
môžme vysievať nenáročné letničky a trávy,
na záhony vysádzame mečíky, georgíny a ľalie,
vysádzame okresné dreviny,
koncom mesiaca môžeme už premiestniť von
otužilejšie rastliny v nádobách,
na ibišku a fuksii skrátime staré výhonky o 1/3,
odstránime odkvitnuté kvety narcisov, modríc, scíl a
snežienok pre lepší vývoj cibúľ,
pokračujeme v štepení a preštepovaní ovocných
drevín,
dokončíme výsadbu ovocných stromov a krov,
dbáme na dostatočnú závlahu ovocných drevín,
vyčistíme jahody od suchých listov a prihnojíme,
v jahodovisku plytko prekypríme pôdu,
rastliny zdvihnuté mrazom zatlačíme späť do pôdy

























Máj

Jún

Ak padá sneh v máji, bude hodne trávy.

Suchý jún plní sudy vínom.

pokračujeme v štepení ovocných drevín,
zavlažujeme jahody a maliny,
vylamujeme nerodivé letorasty viniča, ostatné
vyväzujeme,
podložíme trsy jahôd (fólia, podložky, stružliny),
kypríme a zavlažujeme pôdu
pravidelne kosíme a prihnojujeme trávnik,
režeme a tvarujeme živé ploty,
odstraňujeme odkvitnuté súkvetia orgovánu,
skráťme bočné výhonky vistérie na podporu
tvorby kvetných púčikov pre budúci rok,
u očkovaných ruží odstraňujeme plané výhonky,
vysádzame dreviny s koreňovým balom,
novovysadené dreviny ľahko tienime a rosíme,
vysádzame hľuzy georgín a mečíkov,
výsadba predpestovaných letničiek,
odstraňujeme odkvitnuté kvety tulipánov a
narcisov













vyštipujeme veľkokveté ruže, margaréty
dokončujeme výsadbu letničiek
vysádzame mladé sadenice chryzantém,
vyväzujeme vysoké kvety a trávy k opore, aby
ich nezlomil vietor,
vyberáme cibuľoviny,
režeme a tvarujeme solitéry a živé ploty z
listnáčov a ihličnanov
po zbere plodov záhony prekypríme a
prihnojíme,
zo zeme odstraňujeme opadané plody,
ak je sucho, zalievame najmä mladé stromčeky,
presvetľujeme koruny ovocných drevín –
odstránime suché a poškodené konáriky
smerujúce do vnútra koruny,
ukončíme vylamovanie nerodivých letorastov
viniča

Júl

August

Chladný júl celé leto ochladí.

Aký je august spočiatku , taký bude až do konca.

odstrihávame odkvitnuté kvety a súkvetia na
podporu nových,
vysievame dvojročné kvetiny,
vysoké kvety vyväzujeme k vhodnej opore,
vyštipujeme veľkokveté kvety, aby sme podporili
tvorbu veľkého kvetu (ruže, klinčeky,
chryzantémy),
vyplievame a zavlažujeme záhony,
kompostujeme zvyšky rastlín a pokosenej trávy,
rozmnožujeme trvalky a okrasné dreviny
vhodnými spôsobmi













pokračujeme v rozmnožovaní trvaliek delením
rozsádzame a presádzame dvojročné kvetiny,
vysievame semená skalničiek s krátkym
obdobím klíčivosti,
dosievame trávnik,
zakladáme novú skalku,
dokončíme rez živých plotov a solitérov,
pod konáre stromov s bohatou násadou dáme
podpery,
presvetlíme všetky skoré kôstkoviny, znižujeme
vysoké koruny stromov, odstraňujeme suché a
poškodené, do vnútra koruny rastúce konáre,
odstraňujeme opadané plody a polámané
konáriky,
pripravujeme pozemok na výsadbu viniča na
jeseň,
upravujeme koruny orechov,
snímame letorasty mladého viniča

September

Október

Septembrový dážď, poliam potrava, vinohradom
otrava.

Mnoho dažďa v októbri, mnoho vetrov v decembri.











pripravíme záhony na výsadbu ruží
rozsádzame a presádzame trvalky a dvojročné
kvetiny
vysádzame ihličnany a vždyzelené kry, cibule
drobných cibuľovín a ľalií (okrem ľalie bielej)
po zožltnutí listov vyberieme zo zeme hľuzy mečíkov
koncom mesiaca vyberáme hľuzy georgín,
montbrécií a kán
kosíme trávnik
kvety, ktoré sme “letnili” dáme späť do vnútra
dokončíme rozmožovanie trvaliek delením
koncom septembra môžeme začať s vysádzaním
ríbezlí, egrešov a malín











zaschnuté stonky trvaliek skrátime na 10-15cm
trvalky citlivejšie na nízke teploty prihrnieme pôdou
vysádzame okrasné dreviny, na zakorenenie
potrebujú 14 dní a teplotu v hĺbke zakoreňovania asi
5 stupňov
vysádzame cibule tulipánov, hyacintov, krokusov
vyväzujeme plamienky a sadíme popínavé rastliny
kry ruží prihrnieme pôdou, aby sme ich chránili pred
namrznutím, stromčekovým chránime korunku
papierovým obalom, prípadne ich opatrne ohneme a
korunku prihrnieme pôdou
kríkovité ruže krátime o zhruba 1/3 celkovej veľkosti
ak na listoch ruží objavíme tmavé až fialkasté škvrny,
okamžite ich odstránime a spálime



začíname s prípravou jám a kolov na novú ovocnú
výsadbu



vysádzame ovocné stromy do vopred pripravených
jám

November

December

Na svätého Huberta ide leto do čerta.

Biele Vianoce, zelená Veľká noc.

 začiatkom mesiaca ešte môžeme
vysádzať cibule tulipánov, hyacintov, narcisov a ďalšie
cibuľnaté a hľuznaté rastliny kvitnúce na jar
 kry ruží pred zimou nestriháme, odstrihneme len kvety,
prihrnieme pôdou a stromčekové ruže zazimujeme
 chryzantémy môžeme vybrať z pôdy, presadiť do
črepníkov a umiestniť ich do chladnej miestnosti bez
mrazov
 rastliny citlivé na väčšie mrazy chránime čečinou alebo
lístím
 k mladým stromčekom dáme oporu, aby ich vietor
nepolámal
 zviažeme stĺpovité ihličnany, aby ich sneh svojou
hmotnosťou nepolámal
 skalku prikryjeme čečinou, aby sme ju chránili pred
snehom
 z trávnika vyhrabeme lístie a prihnojíme ho rozloženým
kompostom
 pred prvými mrazmi ukončíme výsadbu ovocných drevín
 korene citlivejších druhov stromov chránime
mulčovaním, alebo nakopcovaním
 pripravíme jamy na jarnú výsadbu stromov
 kompostujeme opadané lístie








presvetľujeme okrasné dreviny
kry ruží zahrnieme pôdou, aby boli chránené pred
namrznutím, stromčekovým chránime
korunku papierovým obalom
odstraňujeme staré, chorobou napadnuté stromy
za bezmrazého počasia možno robiť zimný postrek
ovocných drevín
v neoplotených záhradách chránime kmienky
stromčekov pred ohryzením zverou
presvetľujeme ovocné stromy

