Zahradník Šikula připomíná..

Léto na zahradě

Ačkoliv se pomalu, ale jistě, blíží doba prázdnin a letního nicnedělání, zahrádkáři mají
na svých zahradách plné ruce práce. Nezapomeňte tedy mezi lenošením na sluníčku a
koupáním věnovat patřičnou péči vaší zahradě. A na co byste kromě pravidelného pletí
záhonů a závlahy neměli zapomenout?

Červen
● vyséváme dvouletky, např. macešky, sedmikrásky, pomněnky, chejr,
● pokud jste v květnu zakládali trávník, je čas na první seč na výšku 10 cm, kterou postupně
snižujeme,
● pro podporu kvetení odstraňujeme odkvetlá květenství např. pivoněk, petunií, pelargonií,
růží aj.,
● pravidelně kontrolujeme rostliny na přítomnost nezvaných návštěvníků v podobě škůdců
(hlavně mšice, vrtule na třešních) a chorob (padlí, rzi) a provedeme patřičná opatření,
● provádíme letní řez vinné révy – podpoříme tak kvalitu hroznů,
● u brambor sbíráme červené larvy mandelinek, které se později stěhují do půdy, aby se
zakuklily,
● nejpozději do 21. června sklízíme řapíky rebarbory, později bývají řapíky kyselejší a méně
poživatelné,
● vyštipujeme postranní výhony u rajčat, abychom podpořili dobré vyzrávání plodů.

Červenec
● nejdůležitější činností u trávníků je závlaha, přičemž trávník by měl dostat min. 20 – 30 l
vody / m2 / týden (pro lepší informaci o množství dodané vody na zahradě využijte
srážkoměr),
● začátkem měsíce lze přihnojovat rychle působícími, minerálními hnojivy hlíznaté a
cibulnaté rostliny, které v létě kvetou,
● seříznete-li některé rostliny, např. stračky, šalvěje, lupiny ihned po odkvětu, pokvetou ještě
jednou koncem léta tzv. remontují,
● ihned po sklizni provádíme udržovací řez peckovin (třešně, meruňky, broskvoně),

● sklízíme a sušíme bylinky, většinu z nich před květem,
● sklízíme a stále přihrnujeme rané brambory, porost nutno udržovat v bezplevelném stavu,
● koncem července se objevuje zasychání konců větviček thují, cypřišků a jalovců, které
způsobují housenky molovky zeravové, ochranou je postřik přípravkem Mospilan nebo
Karate Zeon,
● pozor na skvrnitost u listů jahodníku (napadené listy ihned odstraníme a spálíme).

Srpen
● nastává ideální doba pro výsadbu stálezelených dřevin, jako je např. zimostráz (Buxus sp.),
bobkovišeň, cesmíny, apod.,
● sklízíme cibuli pomocí rycích vidlí – správná doba je, jakmile nať samovolně polehne a
seschne,
● přihnojujeme plodovou zeleninu (papriky, rajčata, okurky) – pro dosažení kvalitních plodů
používáme hnojivo pro zeleninu s nízkým obsahem dusíku a vyšším obsahem hořčíku,
● chráníme choulostivé rostliny (např. balkónové) před chladem, přenesením na chráněné
místo, nezapomeňte na známé přísloví: „Svatá Anna, chladna z rána“,
● sklízíme borůvky – jakmile se první plody začínají vybarvovat, chraňte porost proti ptákům
netkanou textilií,
● chráníme růže – na rubu listu sají pidikřísci, způsobující drobné, bílo-žluté skvrnky na líci
listu, postřik např. Spruzit Neudorf,
● chráníme trvalky proti padlí, projevující se bílými, moučnatými povlaky na líci listů,
používáme sirné přípravky např. Sulikol nebo fungicidy, př. Baycor 25 WP.
Krásné, pohodové a slunečné léto…
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