Zahradník Šikula radí..
Bojujeme s plevelem na zahradě
Každý z nás již měl určitě možnost setkat se na své zahradě s těmi nejčastějšími
návštěvníky – pleveli. Zasáhnout proti nim můžeme několika způsoby, tím nejčastějším je
použití herbicidů. Herbicidy z praktického hlediska dělíme na selektivní a neselektivní
(totální). Selektivní herbicidy působí pouze na určité rostliny v plodinách a jiné nepoškozují,
např. přípravek Bofix, kterým v trávníku zahubíte pampelišku a sedmikrásku, ale trávník
samotný zůstane nepoškozen.
Neselektivní herbicidy neboli totální naopak zničí vše, kam dopadnou, tzn. veškerou vegetaci.
Při aplikaci herbicidů je nutné dodržovat určitá bezpečnostní pravidla a dbát na
ochranu zdraví při práci. Jelikož se jedná o jedy, je nutné se podle toho také chovat, tzn. při
práci používat ochranné pomůcky v podobě vhodného oblečení, obutí, ochranných rukavic,
příp.ochranných brýlí. Neaplikujte herbicidy, ostatně ani jiné pesticidy, při silném slunečním
záření a teplotách vyšších než 25° C, neboť se zvyšující se teplotou dochází ke zvyšující se
toxicitě přípravku. Herbicidy neaplikujte ani před deštěm, je důležité, aby se účinná látka
herbicidu dostala do cévních svazků plevelné rostliny. Nejvhodnější dobou jsou ranní a
podvečerní hodiny.
Vymýtit zcela plevel ze zahrad bohužel nelze, co však možné je, snížit jejich výskyt na
minimum. Pojďme si říci, jak na to.
1. Plevel v trávníku
Chcete-li mít zdravý a bezplevelný trávník, myslete na to již před samotným založením
trávníku. Pozemek nejprve musíte odplevelit, nejlépe některým z totálních herbicidů, např.
Roundup nebo Dominátor.
Máte-li trávník již vzrostlý a sem tam se objeví nějaká ta pampeliška či jiný druh plevele,
musíte sáhnout mezi herbicidy selektivní a to dle plevelného druhu, který v trávníku
převažuje. Vybírat můžete mezi nejčastějšími, a již zmíněnými herbicidy Bofix a Dicotex.
V případě jednoletého trávníku je na trhu granulované hnojivo Travin, přičemž zároveň
s hnojivy do trávníku aplikujete také herbicid, který by vám měl, údajně, zlikvidovat veškerý
plevel. Nevěřte ale tomu, co se říká, většinou si trávník pouze přihnojíte a zaplatíte mnohem
více, než v případě selektivního herbicidu.
Pokud máte averzi vůči chemii na zahradě a přesto se chcete plevele zbavit, nezbude vám
nic jiného, než ohnout hřbet a plevele se zbavit mechanicky, tzn. vyrýpnout např. ostrým
nožem. Mějte však na paměti, že některý plevel se jen tak nevzdá, takže pokud např.
pampelišku nebo pýr nevyrýpnete celé i s kořenem či oddenky, jejich výskyt pouze zbrzdíte,
ale nezbavíte se jich.
2. Plevel v okrasných záhonech
Nechcete-li ohýbat hřbet každý týden a přesto chcete mít bezplevelné okrasné záhony,
opět na tuto skutečnost myslete již při zakládání záhonu. Prostor, kde bude záhon, opět
chemicky odplevelte. Před samotnou výsadbou rostlin rozprostřete speciální textilii (v hnědé
či černé barvě) a vysaďte rostliny. Povrch textilie pak pokryjte vhodným anorganickým
materiálem, např. mulčovací kůrou či kačírkem různých frakcí. Tím, že umístíte textilii
vytvoříte nevhodné podmínky pro růst a vývoj plevele, plevel tak totiž nemá dostatek světla a

vzduchu. Selektivní herbicidy můžete, za dodržení určitých pravidel, aplikovat také
v okrasných záhonech. Nic však není stoprocentně učinné, takže i v případě použití textilie či
anorganického materiálu se občas nějaký ten plevel objeví. Avšak ve srovnání s variantou,
kdy anorganický materiál nepoužijete, snížíte výskyt plevele na minimum.
Při likvidaci plevele pamatujte, že jej nikdy nesmíte dávat na kompost, tím byste byli tak
trochu sami proti sobě..
Přeji krásné léto a bezplevelné záhony.
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