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Lamium galeobdolon - vhodným
stanovištěm je polostinné místo

Červen je měsíc, kdy pomalu končící jaro uvolňuje místo nastupujícímu létu. S létem přichází vyšší teploty, srážky a hlavně bouřky.
V průběhu tohoto měsíce se začíná sklízet první ovoce, zahrada je zaplavená množstvím květů trvalek a naplno si užíváme sekání
trávníků. Nesmíme zapomenout na pravidelné přihnojení výsadeb, máme možnost letního řezu ovocných dřevin a zapomínat bychom
neměli na průběžnou kontrolu zdravotního stavu všech dřevin na zahradě.

Papaver orientale - okrasný druh máku, červenokvětý kultivar

Výsadba trvalek

Trvalky, jak již název napovídá, jsou rostliny, které
rostou na daném stanovišti mnoho let. Jejich typickým
znakem je částečná nebo úplná ztráta nadzemní části v
období vegetačního klidu. Tento fakt musíme zohlednit
při výběru stanoviště, protože přibližně na půl roku nám
v kompozici vytvoří prázdné místo.
Při volbě konkrétního druhu trvalek vycházíme vždy
ze stanovištních poměrů daného místa a nároků daného
rostlinného druhu. Je třeba zohlednit vláhové a sluneční
podmínky na daném stanovišti.
Při přípravě plochy pro výsadbu trvalek musíme
počítat s tím, že trvalky špatně odolávají tlaku plevelů a
ještě hůře se vytrvalé plevele z výsadeb trvalek odstraňují. Před samotnou výsadbou je nutné z plochy plevele
důkladně odstranit. Pro tyto účely se jako nejvhodnější
jeví postřik totálním herbicidem (Roundup, Touchdown,

….). Tento postřik můžeme po 14-21 dnech zopakovat,
zvýšíme tak intenzitu účinku. Poté je vhodné do půdy
zapravit hnojivo (nejlépe s postupným uvolňováním).
Po odstranění plevelů a vyhnojení pozemku přistoupíme k výsadbě. Spon rostlin volíme dle druhu, který
vysazujeme. Informace o vhodném sponu vám poskytnou v zahradním centru. Zde by vám měli poskytnout i
informace o případných specifických nárocích dané rostliny.
Po výsadbě rostliny důkladně zalijeme. Následná
zálivka během roku je vhodná, ale musí být přiměřená.
Trendem současné doby je zálivku přeceňovat a tudíž i
přehánět. Okrasné rostliny nejsou lekníny, které vyžadují
růst ve vodě. Zálivku provádíme s rozumem, tj. v závislosti na klimatických podmínkách, raději méně často a
větším objemem vody.

„Poslední„ letošní přihnojení výsadeb

Pro zdárný růst rostlin je nutný dostatečný přísun
živin. Dostatek a správnou kombinaci živin zajistíme
pravidelným hnojením.
Následně popsaný postup výživy se vztahuje pouze
na rostliny v půdě, které přezimují ve venkovních podmínkách. Nevztahuje se například na rostliny v zimních
zahradách a na balkónové rostliny.
S hnojením začínáme před začátkem vegetačního
období (zpravidla v únoru až březnu) a končíme s dostatečným předstihem před zimou, aby rostliny stihly do

prvních mrazů dostatečně vyzrát a nehrozilo poškození
pletiv mrazem. Proto je vhodné poslední hnojení dusíkatými hnojivy provést maximálně koncem června. Po
tomto přihnojení rostliny naplno využijí dodaný dusík,
v poklidu dokončí prodlužovací růst a využijí dodaný
draslík pro vyzrání pletiv.
Hnojení okrasných výsadeb není v této době nejnutnější, pro tyto rostliny stačí zásobní hnojení provedené
před vegetací. Dodatečné letní hnojení lze doporučit u
výsadeb, u kterých potřebujeme dosáhnout maximálních ročních přírůstků. Ale i zde platí, že hnojení dusíkem se nesmí přehnat, jinak rostliny špatně přezimují. K
hnojení těchto výsadeb lze požít jakákoli hnojiva, která
neobsahují vysoký obsah dusíku (např. ledek vápenatý
15%, speciální hnojiva na dřeviny atd.). Na přihnojování
kyselomilných rostlin (Rododendron, Erica, Calluna…)
musíme používat speciální kyselá hnojiva, abychom
neměnili kyselé pH. Jistá omezení platí i pro přihnojování náchylnějších rostlin (Acer palmatum – japonské
javory, Araucaria, …). Tyto rostliny v tomto období již
nepřihnojujeme.
Při přihnojování ovocných dřevin musíme respektovat specifické nároky během tvorby plodů. V této době
jsou zvýšené nároky na příjem draslíku, fosforu a stopových prvků, dusík není nejdůležitějším prvkem. Živiny
je nejvhodnější dodávat jarní aplikací komplexního hnojiva (Cererit, …) a nebo během roku postřikem na list
(Kristalon, ….).

Novinky v sortimentu okenních truhlíků

Pěstování rostlin v pěstebních nádobách není pro rostliny přirozené a přináší mnoho komplikací. Rostliny jsou
plně odkázané na péči člověka. Bez pravidelné péče trpí a
nesplňují daný estetický účinek.
V první řadě je nejdůležitější dostatečné zásobování
vodou. Vody nesmí být nedostatek, ale také jí nesmí být
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nadbytek. Dalšími důležitými faktory je výživa, oslunění,
vhodný substrát a další.
Z hlediska zásobování vodou jsou na trhu dostupné
různé typy samozavlažovacích truhlíků. Tyto truhlíky
obsahují ve své spodní části zásobu vody, ze které ji rostliny během vegetace odčerpávají. Voda se po spotřebování doplní a vše se opakuje.
V letošním roce se na trhu objevila novinka od výrobce
květináčů Lechuza. Jedná se okenní truhlíky BALCONERA v délce 50 a 80 cm. Tyto typy truhlíků obsahují
stejně jako celá kolekce ostatních nádob speciální dělící
přepážku, zalévací šachtu a vodoměr. Samozřejmostí je
velký objem substrátu a vody (18l zeminy, 5l vody – Balconera 80). Právě velká zásoba vody a snadný způsob
kontroly a doplňování je předností těchto truhlíků.
Jako u všech ostatních výrobků je zaručen moderní
vzhled (nádoba je na pohled celistvá, bez podmisky – vše
je uschováno uvnitř), UV stabilizace, mrazuodolnost a
velmi kvalitní provedení.
Nádoby jsou k dispozici ve třech barevných verzích bílá, hnědá a antracitová.

Martin Hraňo, odborné služby zahradnické,
Žehušice, tel /fax: 327 399 161, www.hrano.cz

Kosení, zálivka, hnojení a chemická
ochrana travnatých porostů
Trávníky v zahradách spojují jednotlivé funkční prvky a
dodávají zahradě celistvost a
prostor. Trávník nám umožňuje bezproblémový pohyb po
zahradě, zajišťuje nám vhodnou odpočinkovou plochu a
také jeho kvalita reprezentuje
celou zahradu.
Kvalitní „anglický“ trávník se neobejde bez kvalitní
údržby. Ne nadarmo se říká, že
anglický trávník vznikne tak, že zasejeme travní semeno
a potom ho 100 let pravidelně udržujeme.
V první řadě je nutné pravidelné kosení. Bohužel v
České republice je zakořeněné, že kvalitní sekačka je
sekačka rotační, navíc prodavači obvykle podceňují četnost broušení nožů.
Používání tupých nožů v sekačkách ale nedokáže zajistit kvalitní trávník. U takto sekaných trávníků jsou vždy
konce travních stébel roztřepené a snadno zaschnou. Díky
přischlým konečkům se jeví trávník jako nažloutlý.
Tento problém se dá vyřešit vcelku jednoduše, ale
bohužel pracně. Rotační sekačku je nutné zhruba každé
třetí použití důkladně nabrousit, nejlépe po každém
sekání.
Nejvhodnějším typem sekačky na zahradní nízce střižené trávníky je sekačka vřetenová. Mnozí ji znáte z dob
minulých, kdy velká část lidí běhala po zahradě a tlačila mechanickou sekačku. Dnešní vřetenové sekačky
mají výrazně snazší chod. Typ tohoto sekacího ústrojí má
obrovskou výhodu v tom, že seká na principu stříhání.
K sekání „anglických“ trávníků nejsou vhodné ostatní
typy sekacích ústrojí, jako jsou sekačky bubnové, strunové či dokonce různé typy mulčovačů.
Z hlediska sekání je také vhodné zmínit četnost sečí.
Vycházíme přitom z pravidla, že výška useknuté hmoty
by měla být třetinová oproti hmotě, která zůstává. V
období maximálního růstu je tedy vhodné sekat trávu
i 2x týdně, zato v období sucha či slabého růstu stačí
kosení 1x za dva týdny. Pokud se tráva nechá přerůst, tak

spodní část lehce zažloutne a po posekání zůstane plocha nažloutlá.
Zálivka není pro trávník nutná, ovšem v období
sucha je trávník bez vody suchý a nevzhledný. Po prvním dešti samozřejmě zezelená. Pokud ovšem chcete
mít trávník zelený po celou sezónu, je nutná pravidelná
každodenní zálivka. Tu je možné provádět jednak ručně
(zahradní hadicí nejlépe s překlopným postřikovačem),
nebo pomocí automatického závlahového systému. Ten
za Vás každý den trávník zalije a protože zalévá v noci
šetří vodu a tím i Vaše peníze.
Mnoho lidí zastává názor, že lepší je hnojit trávník
méně a díky menším přírůstkům i méně sekat. Tento
názor je ovšem nesprávný. Díky podvýživě jsou trávy
oslabené a v porostu mají menší konkurenční schopnost.
Nejnáročnější z trav je jílek vytrvalý (silněji zastoupen v
golfových směsích) a nejméně náročná je kostřava ovčí.
Naopak mnohé plevele v trávníku jsou na výživu nenáročné a v nehnojeném trávníku snadno získají převahu.
V měsíci červnu až červenci je vhodné naposledy trávník přihnojit dusíkatým hnojivem. Při pozdějším termínu
hnojení nestihne tráva do zimy vyzrát. Špatně vyzrálá
tráva pak může v zimě vymrznout nebo v případě silnější sněhové pokrývky trpí sněžnou plísní. Jako vhodné
hnojivo na letní přihnojení lze doporučit například ledek
vápenatý, který obsahuje dusík ve formě dusičnanu.
Jedná se o směs dusičnanu vápenatého s hydratovanou vodou a dusičnanu amonného, která je pro rostliny
snadno přístupná. Tráva pocítí přihnojení během něko-

lika dní, obsah vápníku snižuje půdní kyselost a tím i
redukuje výskyt mechu v trávníku.
Další pracovní operací je kontrola zapleveleného
trávníku a případné odplevelení. Podle síly zaplevelení
volíme metodu zásahu. Při slabém zaplevelení můžeme
zvolit mechanické odstranění plevele, v případě silného
zaplevelení je nutné použít speciální selektivní herbicidy.
Tyto chemické prostředky působí pouze na dvouděložné
rostliny, tudíž jednoděložnou trávu nepostihnou. Postřik
je vhodné provést dle přiloženého návodu a použít i
doporučené ochranné pomůcky.
Letošní novinkou ve spektru selektivních travních herbicidů je postřik DICOTEX. Je účinný pro široké spektrum plevelů a po aplikaci je možné trávu kompostovat,
což doposud žádný jiný herbicid neumožňoval.

Představení rostlin
Akebia quinata ´Variegata´ - akébie pětičetná

Rostlina pochází z Japonska. Dorůstá výšky až 12m, ale konkrétní výška
závisí na výšce podpory, po které se ovíjí. Na zimu částečně opadává. Nejvýraznější jsou na rostlině květy. Kvete v hroznech světle fialovými květy
(samčí), hnědočervenými (samičí) v období IV-V.

Sequoiadendron gig. ‚Pendulum‘ – sekvojovec obrovský

Sekvojovce jsou stálezelené a velmi dlouhověké stromy s mohutným kmenem. Tento kultivar je ale přesným opakem. Jedná se o kultivar, který má
sloupovitý habitus a šířka málo kdy přesáhne 100cm.

Sambucus racemosa ‚Plumosa Aurea‘ – bez hroznatý

Žlutě zbarvený kultivar bezu hroznatého je vyšlechtěn z obyčejného bezu.
Od něj rostlina zdědila odolnost a nenáročnost na pěstební prostředí.
Dorůstá výšky mezi 200 a 300 centimetry. Listy jsou zelenožluté, při rašení
bronzové. Tato odrůda kvete zřídka. Z důvodu větší hustoty keře je vhodné
ho jednou za pár let seříznout.

Corylus avellana ‚Red Majestic‘ ® - líska obecná

Rostliny Corylus avellana ‚Contorta‘ a Corylus maxima ‚Purpurea‘. Líska
dorůstá výšky cca 150 cm. Je typická silně pokroucenými větvičkami jako
u kroucené lísky. Od druhého rodiče získala červené listy, které mají ke
konci vegetace tendenci barvit se do zelena.
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