
       Zahradník Šikula připomíná: 
 

Jaro je tady! 
 

 

 

 

 

Už je to tak, milí přátelé, zahradníci, tolik dlouho očekávaný čas je tady, máme 

Jaro…končí zimní lenošení a začíná nám práce na zahradě. Jak jistě všichni víte, bez práce 

nejsou koláče, a tak abychom se dočkali kýženého ovoce, je nutné pro to něco udělat. Na 

tomto místě Vás budeme pravidelně informovat o jednotlivých úkonech, které byste 

v aktuálním měsíci neměli vynechat. Přidáme rovněž pár osvědčených tipů a triků, které 

doufáme, přijmete s povděkem.  

 

Březen 
 

● nepodceňujte plevele – tak už je to tady zase, urputný a snad nekonečný boj s plevelem, 

odstraňte jej raději ihned, jak se objeví; 

● nezapomeňte na trávník – pokud to již počasí dovolí, proveďte důkladnou očistu trávníku, 

shrabte zaschlé listy, vyhrabte mech železnými hráběmi, kterými zároveň trávník 

provzdušníte (aerifikujete); 

● řežeme růže – správná doba je tehdy, jakmile začnou kvést zlatice (Forsythia), odstraňte 

tedy všechny namrzlé, suché či jinak poškozené části na vnější očko, postačí, necháte-li na 

rostlině 5 oček (u záhonových růží), popínavé růže zkraťte o polovinu; 

● vysazujeme keře  citlivé  na mráz (komule, levandule, ořechokřídlatec); 

● poslední termín pro přesazení opadavých stromů a keřů – dřevinu vyjmeme z půdy 

s dostatečným kořenovým balem a ihned vysadíme do předem připravené jámy; 

● zmlazujeme a rozmnožujeme  trvalky  – optimální doba je těsně před vyrašením, pokud jste 

rostliny nesestřihli na podzim, učiňte tak nyní, vyjměte z půdy kořenový bal a opatrně jej 

např. rýčem rozdělte, zároveň odstraňte poškozené kořeny; 

● řežeme lísku  – pro prosvětlení keře odstraníme nejstarší (cca 5-ti leté) větve; 

● vysazujeme ostružiník – zároveň výhony zkrátíme na 50 cm; 

● stále zakládáme nové záhony; 

 



● odstraňujeme odkvetlé květy narcisů – po odkvetení odstraníme zavadlé stvoly, aby se 

nezačala tvořit semena, veškeré živiny tak přejdou do cibulí a v novém roce narcisy lépe 

pokvetou; 

● provádíme udržovací řez u jádrovin (jabloně, hrušně, mišpule, kdouloně, jedlé jeřáby) a 

nezapomeneme ošetřit vzniklé rány pomocí balzámu nebo latexu; 

● ošetřujeme angrešty proti padlí americkému - houbová choroba přezimuje v pupenech, 

proto ještě před rašením napadené pupeny odstraníme a spálíme; 

● postřik révy vinné proti roztoči hálčivci révovému ještě před vyrašením listů (např. 

přípravek Kumulus WG) a proti padlí révovému (přípravek Discus); 

● ošetřujeme broskvoně proti kadeřavosti – neošetřujeme však za mrazu a za deště, postřik se 

opakuje v intervalu 14 dnů do doby, než strom vykvete (přípravek Sulka). 

 
Duben 
 

● vyséváme dvouletky – pokvetou tak ještě letos (v případě letního setí se květů dočkáte až 

příští rok); 

● vyséváme některé letničky  přímo na záhon (krásenky, měsíčky, černuchy); 

● vysazujeme hlíznaté trvalky – za příznivých klimatických podmínek lze vysazovat hlíznaté 

rostliny citlivé na mráz, pokud nám počasí nepřeje, počkáme raději do května; 

● poprvé sečeme trávník – pokud jsou zlatice v plném květu, provádíme první seč trávníku, 

po té trávník důkladně očistíme od trávy, listů, apod., provzdušníme a můžeme přihnojit; 

● řežeme červený rybíz – každým rokem odstraňujeme starší větve až u země, keř se tím 

zmladí a budeme mít vyšší úrodu; 

● vysazujeme  vinnou révu – provádíme až do poloviny června; 

● vysazujeme cibuli sazečku – chceme-li podpořit tvorbu kořenů a urychlit tak zakořenění, 

sazečku přes noc namočíme do vody. 

 

Květen 
 

● vysazujeme hlízy jiřin, mečíků, begonií a dosen – po polovině měsíce již pominuly hrozby  

mrazíků, proto vysazujeme předem očištěné hlízy jmenovaných trvalek; 

● řežeme jarní keře - řežeme po odkvětu (zlatice, jasmín nahokvětý), u šeříků stačí 

odstraňovat odkvetlé laty, rhododendronům odstraňujeme odkvetlá květenství a dáváme 

přitom pozor, abychom nepoškodili nové pupeny, které jsou zde již připraveny na další rok; 

● stříháme  živé ploty – používáme k tomu tzv. plotovky, po sestřihu přihnojíme; 



● zakládáme trávníky – semena trav vyžadují pro klíčení min. 10° C a pravidelnou zálivku; 

● vysazujeme  lekníny  do jezírek, nejlépe do speciálních košů; 

● řežeme maliník  –  v létě plodící výhony zkrátíme na 40 cm; 

● vyséváme okurky přímo na záhon - salátovky ve sponu 35 x 75 cm, nakládačky 25 x 90 

cm; 

● hnojíme ovocné stromy – před kvetením aplikujeme vyzrálý kompost (2-3 l / m
2
), po 

odkvětu minerální hnojiva s obsahem draslíku  (Síran draselný, Kamex) pro kvalitní plody; 

● vynášíme přenosné rostliny cca v polovině května, které zároveň očistíme od suchých či 

odumřelých výhonů, jsou-li výhony příliš dlouhé, můžeme je zakrátit; 

● ošetřujeme angrešt  proti hnědému padlí  - po odkvětu, postřik přípravkem Discus; 

● ochrana ořešáku proti hnědnutí listů  – příznakem napadení jsou žluté, později hnědé listy 

proti houbové chorobě aplikujeme přípravek Kuprikol; 

● instalujeme žluté lepové  desky do koruny třešní – ochrana proti vrtuli třešňové; 

● ochrana slivoní proti pilatkám – původci červivosti a předčasného padání plodů, přípravek 

Decis Mega; 

● ochrana ovocných dřevin proti mšicím a sviluškám – přípravek Mospilan 20; 

● ochrana trávníku postřikem herbicidy – nastává vhodná doba pro likvidaci dvouděložných 

plevelů v trávníku, např. hnojivo kombinované s herbicidem Travin; 

● ochrana vinné révy proti perenospoře a padlí révovému – na obě houbové choroby lze 

použít např. přípravek Optikombi Vinná réva; 

● ochrana jahodníku proti plísni šedé – v době květu aplikace fungicidu Optikombi Jahoda. 
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