Zahradník Šikula radí…
Zahrada v zimě
Mohlo by se zdát, že v zimě, kdy naše zahrada „odpočívá“ po
náročném vegetačním období, nevyžaduje naši pozornost. Opak je ale
pravdou, neboť i v zimě je na naší zahradě spousta práce. Víte, na co
byste neměli právě v tomto chladném období zapomenout?
Zazimování trávníku – je-li teplé počasí, trávník stále roste, tudíž i
během zimy se může stát, že bude třeba jej posekat, ideální výška pro
přezimování je totiž pouhých 5 cm. Přes zimu nenechávejte na trávníku spadané listí a začneli mrznout, pokuste se omezit vstup na trávník na minimum, hrozí totiž jeho poškození.
Zmrzlé rostlinky trávníku jsou totiž křehké a snadno se mechanicky (sešlápnutím) poškodí,
v důsledku toho je pak může zničit mráz.
Nezapomeňte svázat sloupovité jehličnany (jalovce, thuje, cypřiše), neboť pouze tak je
ochráníte proti rozklesnutí způsobeného těžkým sněhem.
Pokud nemrzne, nezapomeňte zalévat stálezelené dřeviny (rododendrony, vřesovce,
zimostrázy, břečťan, skimie, apod.), jehličnany a bambusy. Potřeba vody je dána tím, že tyto
dřeviny odpařují vodou i během zimy, proto ji musíte doplňovat. Pokud je však sněhová
pokrývka, zavlažování není nutné.
Je-li sucho a nemrzne, zkontrolujte cibuloviny, stálezelené dřeviny a trvalky, které jste
vysazovali na podzim a v případě potřeby je můžete zalít. Nezapomeňte kontrolovat uložené
hlízy, cibule a ovoce ve sklepě. Objevíte – li na nich plíseň, bez milosti je vyhoďte.
V období Vánoc, kdy jsou stromy v hlubokém vegetačním klidu, lze odebírat rouby pro
přeroubování.
Během zimy, pokud nemrzne, lze přesazovat starší keře bobulovin (rybíz, josta). Po výsadbě
je nezapomeňte zalít.
Před prvním trvalým mrazem vyprázdněte všechny kropicí konve, hadice a nevyužité nádoby.
Pokud v nich zmrzne voda, mohou snadno popraskat.
Je-li dostatek sněhu, přihrňte ho ke kmenům ovocných stromů. Sníh zde poslouží jednak jako
tepelná ochrana, jednak jako postupně se rozpouštějící zásobárna vody.
Od prosince až do března je čas na řez okrasných keřů. Zvolte pro něj den, kdy nemrzne, mráz
totiž může poškodit řezané tkáně a také se při něm hůře pracuje. Pravidlo, které dodržujeme:
nadbytečné větve odřezáváme nad pupenem směřujícím ven z keře. Z vřesů (Calluna) a
vřesovců (Erica) odstraňte odkvetlé větvičky z loňského roku. Větve komule, perovskie,
hortenzie latnaté zkraťte na dva pupeny a odstraňte všechny slabé výhony. Zlatice, zákuly,
pustoryly, šeříky a vajgélie potřebují pravidelné zmlazení, proto jim až u země odstřihněte
několik nejstarších větví. Jinak keře kvetoucí na jaře v tuto dobu neřežte, připravili byste se o
květy.

Během zimy pravidelně kontrolujte zimující přenosné rostliny. Kořenový bal nesmí nikdy
vyschnout. Odstraňujte také zavadlé a nemocné listy, sledujte, zda rostliny nejsou napadeny
škůdci. Pokud právě nemrzne, místnost vydatně větrejte, výměna vzduchu totiž působí jako
prevence proti houbovým chorobám (plísně).
U rostlin v nádobách, které jste přenesli ze zahrady do tepla se mohou objevovat puklice –
červci, kteří sají na rostlinách (nepohyblivý hrbolek, jehož barva většinou odpovídá podkladu
rostliny na které sedí). Stává se tak v příliš teplém příbytku. Pokud je jejich počet nízký, stačí
na jejich odstranění vatička namočená v lihu. V případě hojnějšího přemnožení se nebojte
sáhnout pro chemii v podobě osvědčených přípravků, např. Puklistop nebo Mospilan 20 SP.
Od ledna můžete začít se zmlazováním a tvarováním živých plotů z opadavých listnáčů,
ovšem za předpokladu, že nemrzne. Máte-li živý plot přestárlý, příliš vysoký či široký,
rozdělte si jeho úpravu do dvou let, neboť to bude pro rostliny velký zásah. Letos zastřihněte
jeden bok a upravte celkovou výšku, následující rok v zimě sestřihněte druhý bok plotu.
Rostliny, které zůstávají během zimy v nádobách na zahradě, rovněž musíte zazimovat.
Nádoby lze obalit silnou rohoží z kokosových vláken, jutou, pytlem, bambusovou rohoží,
bublinkovou fólií. Prostor mezi květináčem a obalem dále vyplňte dřevitou vatou, slámou,
listím či polystyrenovými vločkami. Pokud květináče obalujete jutou, můžete ji, pro zvýšení
efektivnosti, ovázat stuhou. Získáte tím zároveň pěknou dekoraci zahrady. Při obalování
květináčů ale myslete na to, že rostliny během zimy budete, dle potřeby, zalévat.
Pelargonie (muškáty), které přezimovaly potřebují během února zastřihnout a přesadit do
čerstvé, dobře vyhnojené zeminy (příp. substrát). Výhony zkraťte na tři až pět oček. Odumřelé
nebo nezdravě vypadající výhony odstraňte. Květináče s pelargoniemi nechte až do května
stát na světlém a chladném místě.
Samozřejmostí, kterou ani nepřipomínám, by měla být očista nářadí, které jste během roku na
své zahradě používali. Zabráníte tak přenosu houbových chorob. Sekačku na trávník po
poslední seči vyčistěte, naolejujte a vylijte z nádrže přebytečný benzín. Je-li třeba, nechejte si
nabrousit nože sekačky, zahradnické nůžky, příp. roubovací nože, později na to již nebude
čas.
A ani se nenadějeme a bude tady jaro..a na co nezapomenout v tomto období se dozvíte příště.

Krásné Vánoce a hodně zdraví a v novém roce.
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