duben

Květen

Náročný květák
Je košťálovou zeleninou, která
potřebuje vlhčí a záhřevnou půdu
a dostatečně osluněné stanoviště,
jinak se mu nedaří. Je navíc
zeleninou první trati, takže má
nejvyšší nároky na obsah humusu
a živin v půdě. A vyžaduje častou
a pravidelnou zálivku po celou
dobu, kdy roste.
● V teplejších polohách vyséváme na záhony okurky nakládačky a chráníme je
netkanou textilií.
● Začínáme sklízet rebarbory, tedy řapíky revení, a zároveň odstraňujeme květné
stvoly.
● Vyséváme pozdní košťáloviny (květáky, brokolice, hlávkové a kadeřavé kapusty), a to do studeného pařeniště nebo na venkovní záhon. Plochy můžeme přikrýt
netkanou textilií.
● Ve vytápěném skleníku nebo pařeništi sklízíme raný salát.
● Sklízíme přirychlený zimní salát, špenát, pažitku, cibuli sečku a chřest.
● Koncem měsíce v teplých oblastech a na chráněných místech vyséváme keříčková rajčata, a to ve špetkách na vzdálenost 20–25 cm. Vzcházení urychlíme netkanou textilií nebo fóliovým krytem. Rostlinky vysoké 25 cm pak vyjednotíme a přikopčíme. Pokud nemáme důvěru v počasí, počkáme s tím na květen po „zmrzlých“.
● Koncem měsíce sázíme do nevytápěných skleníků a fóliovníků rajčata.
● Koncem měsíce jednotíme kořenovou a jinou zeleninu z časných výsevů. Špatně vzešlé výsevy podséváme.
● Hlídáme výskyt plzáků španělských, je-li jich více, hubíme je.

Papriky ve skleníku
Použijeme dobře vyhnojenou
a dezinfikovanou půdu.
Rozprostřeme ji a roztáhneme na
ni černou netkanou textilii, ve které
prořežeme křížové otvory ve sponu
80x40 cm. Do nich vysazujeme
předpěstované sazenice tak, aby
měly děložní lístky těsně nad zemí.
Papriky jednou týdně přihnojujeme,
pravidelně zaléváme a skleník
větráme.
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Okrasné rostliny

● Vysazujeme okrasné dřeviny do nádob pro balkony nebo lodžie.
● Zaštipujeme nové výhonky borovic, abychom vytvořili nízkou a hustou korunu.
● Půdu pod stromy kypříme, plejeme a zavlažujeme.
● Kontrolujeme nově vysazené stromky. Jestliže neraší, vyzvedneme je ze země,
seřízneme jim uhnívající nebo suché kořeny, na den je dáme do vědra s vodou,
znovu je zasadíme a zalijeme.
● Proti plevelům a k udržení vláhy rozestýláme kolem dřevin mulč.
● Mělce kořenící rododendrony mulčujeme rašelinou nebo borovou hrabankou.
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červen
Pozor na plísně
V tomto období se mohou objevit první plísně bramborové na
bramborách i na rajčatech. Jako
prevenci doporučujeme odstranit
v porostech rajčat spodní listy,
které jsou blízko u země a zůstávají dlouho ovlhčené. Právě to jsou
místa, kde se plíseň objeví nejdříve. Rostliny pěstované ve sklenících a fóliovnících zaléváme pouze
ke kořenům, listy musí zůstat
suché. Skleník také pravidelně větráme, a to i za chladnějšího počasí; prostředí tzv. vlhké komůrky je
základ pro vznik plísně. K postřiku
je v červnu vhodné použít přípravky Ridomil Gold, Kocide či Ortiva.

● Zaléváme rajčata a okurky, a to
výhradně ke kořenům.
● Květákům zalamujeme listy, aby
růžice zůstaly bílé a pevné.
● Sklízíme rané košťáloviny.
● Sklízíme saláty ze záhonů.
● Ve skleníku sklízíme rajčata.
● Postupně sklízíme a sušíme léčivé
a aromatické rostliny.
● Končíme se sklizní chřestu.
Bělenému chřestu rozhrneme hrůbky,
záhon pohnojíme plným hnojivem
a zavlažujeme jej, abychom v příštím
roce měli kvalitní výhony.

Červenec

● Začínáme sklízet hrášek a nejranější
odrůdy brambor.
● Přihnojujeme plodovou zeleninu
a pozdní košťáloviny.
● Ve skleníku s plodovou zeleninou
kontrolujeme výskyt mšic a savého
hmyzu, abychom mohli včas zasáhnout.

Přemnožená mandelinka
Děláme chybu, když brambory
pěstujeme na stejném záhonu jako
vloni. Mandelinky bramborové
totiž přezimují v půdě, a pokud jim
nabídneme snadnou potravu, rády
se přemnoží. To pak během několika dnů zlikvidují veškerý porost.
Jakmile se oteplí, brouci začnou
vylézat, pářit se a samičky pak
nakladou vajíčka na sotva vzešlé
hlízy. Nepomůže-li sběr, použijeme
chemické postřiky.

40

Okrasné květiny
● Přepichujeme semenáčky dvouletek. Zpočátku je stíníme a pravidelně
zavlažujeme.
● Většinu okrasných rostlin přihnojujeme hnojivem s vyšším obsahem fosforu
a draslíku, které podpoří kvetení a vyzrání stonků.
● Jestliže zaprší jen občas, pravidelně zavlažujeme skalku, protože její půda
rychleji vysychá.
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