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SRPEN v zahradě

Během srpna se na zahradě můžeme setkat s bohatě kvetoucími teplomilnými druhy květin a v omezené míře s kvetením dřevin.
Z dřevin kvetou například komule (Buddleia), ořechokřídlec (Caryopteris) a ojediněle se vyskytují remontující květy
na mochnách (Potentilla), tavolnících (Spiraea) a jiných. Z důvodu vysokých teplot musíme věnovat zvláštní
péči trávníku. V ovocné a zeleninové zahrádce pokračuje období sklizně.
Občas se už koncem srpna mohou vyskytovat přízemní mrazíky, proto je nutné hlídat letněné pokojové rostliny.

Zvláštní péče o trávník v období léta

Dojde-li navíc k posečení příliš nízko a budou následovat tropické teploty, bude plocha daleko snadněji
vysychat a trávník bude trpět suchem. Pokud ovšem
sekačku nastavíme na vyšší výšku a tím pádem ponecháme více zelené hmoty, trávník bude z této hmoty čerpat zásobní vodu a lépe přečká období sucha. Takto výše
sečený porost je zelenější a vypadá lépe než nízko posekaný zažloutlý trávník.

Letní řez peckovin

Ovocné dřeviny je vhodné upravovat pravidelným řezem. Pokud budeme řezat peckoviny (broskve,
meruňky, slivoně, třešně a višně), tak nejvhodnějším termínem je doba vegetace, u teplomilných rostlin (broskve, meruňky) koncem července, u ostatních
během července až srpna. Letní řez peckovin omezuje bujný růst a podporuje tvorbu květních pupenů,
což zabezpečí následnou kvalitní sklizeň. Vyloučením
zimního řezu omezujeme výskyt klejotokové rakoviny a dalších chorob, zejména u broskví, meruněk a
třešní.
Letním řezem odstraňujeme zahušťující obrost kosterních větví – jednoleté výhony, tzv. vlky. Tento obrost
stíní v koruně a zvyšuje za teplého počasí vlhkost. Ve
vlhku se lépe šíří plísňové choroby i škůdci.
Další výhodou letního řezu je možnost využít ho ke
zjednodušení sklizně. Pokud se termín sklizně shoduje
s termínem řezu, tak větve, které chceme odstraňovat,
řežeme i s plody a vlastní sklizeň probíhá na zemi.

Zavlažovaný trávník výše sečený v období sucha

Peckovina - višeň

Z hlediska techniky řezu je vhodné při sesazování větších větví řezat tzv. na dvakrát. To znamená,
že první řez provedeme zhruba 30 cm nad druhým,
finálním řezem. Tímto postupem zabráníme nechtěnému zatrhnutí kůry vlivem pádu těžké větve.

Ošetřování balkonových rostlin
Minimálně jednou týdně je
nutné rostliny přihnojit. Využíváme
specializovaná hnojiva na balkónové rostliny, dávkování řídíme
dle informací v příbalovém letáku.
Omezené množství půdy v nádobě
není schopno pokrýt nároky rostliny na živiny a proto je nutné
živiny dodávat.
Pravidelně také kontrolujeme
výskyt chorob a škůdců. Pokud
zaznamenáme jen nepatrný výskyt,
okamžitě se pustíme do boje s těmito
nezvanými hosty, protože sebemenší zaváhání může mít fatální
následky. Pokud si nejste výskytem
případné choroby či škůdce jisti,
odeberte vzorek z poškozené rostliny a v zahradnictví vám již pomohou určit, oč se jedná a poskytnou
vám i radu ohledně účinného boje a
Balkónový truhlík BALCONERO 80 osázený plnokvětou surfinií
případné prevence.
glechomou a plectranthusem
Pokud chceme mít truhlíky se
záplavou květů, je nutné rostliny
Nyní, uprostřed léta, nám vracejí naši péči nádoby pravidelně ošetřovat. Odstraňujeme odkvetlé květy,
osazené letničkami a poskytují doslova pastvu pro oči rostliny se tolik nevysilují a mohou napnout veškeré
nepřebernou škálou barev a květů. Jak o ně pečovat, aby úsilí k tvorbě nových květů. Odstraňujeme žloutnoucí
části rostlin, zabraňujeme tak případnému zahnívání
nás svou nádherou těšily co nejdéle?
Prvořadá je vydatná zálivka. V tropických letních či plísni, odstraňujeme suché listy a části rostlin, nalodnech je bezpodmínečně nutné zajistit rostlinám dosta- mené časti, případně rostliny citlivě zakrátíme. Při
tečný přísun vody. Ideální jsou samozavlažovací truh- zálivce se snažíme co nejméně smáčet listovou plochu.
líky, které jsou schopny pojmout určité množství vody a Bujná vegetace hůře vysychá a vlhké prostředí je živrostlina s ní následně hospodaří. Při osazení obyčejných nou půdou pro různé plísně.
Při pravidelném ošetřování se vám rostliny odmění
truhlíků, koryt nebo různých jiných nádob je nutné
počítat s častější zálivkou, v horkých slunných dnech i záplavou květů, kterých si můžete užívat až do časného
podzimu .
několikrát denně.

Představení rostlin ...
Caryopteris clandonensis ´Heavenly Blue´
Ořechokřídlec pochází z Číny a Japonska. Dorůstá do výšky cca 1m
a jeho modré květy jsou medonosné. Kvetoucí vrcholíky jsou na letorostech a objevují se koncem srpna. Jelikož kvete pouze na letorostech,
je vhodné každoročně koncem zimy provést sestřižení na cca 20 cm.
Na půdu je rostlina nenáročná, ovšem hůře snáší nadmíru vody.
Buddleia davidii
Komule davidova, lidově letní šeřík nebo také motýlí rostlina je keř, dorůstající do výšky 2 - 3 m. Rostlina je na půdu nenáročná, ale během zimního období
hůře snáší nadmíru vody. V nepříznivých zimních podmínkách má tendenci
k vyhnívání. Kvete koncem srpna v hustých latách. Květy jsou velmi lákavé pro
motýly, a proto je keř během kvetení obalen hejny motýlů.
Cortaderia selloana
Pampová tráva je vytrvalá rostlina, která pochází z Jižní Ameriky. Při pěstování v našich podmínkách vyžaduje zimní kryt. Tato ochrana musí zabránit nadmíře vlhkosti a tím vyhnití rostliny. Vyžaduje teplé a propustné půdy s
dostatkem živin. Dorůstá do výšky cca 1,5 m a v době květu je ale vyšší. Barva
květů je v odstínech od bílé až po růžovou. Před příchodem zimy je vhodné listy
svázat do snopu. Seříznutí starých listů provedeme na jaře na cca 20 cm.

V období letních měsíců je vhodné poupravit systém
péče o travnaté porosty. V tomto období je vyšší výskyt
tropických dnů a s tím spojené podprůměrné srážky.
Takže pokud nemáme nainstalovanou automatickou
závlahu nebo pokud denně nezaléváme, musíme změnit
četnost sečí.

Nesečený trávník v období sucha

Bylinky trochu jinak

Šalvěj, máta, tymián, oregano, saturejka, bazalka, petržel, pažitka, meduňka. Všichni je velmi dobře známe,
žádná kuchyně se bez nich neobejde. Mnozí z nás si je
pěstují buď na zahrádce, nebo v květináčích. Kouzlo zelených bylinek oceníme zvláště při úpravách masa na gril,
do čerstvých zeleninových salátů, do omáček, zkrátka při
každodenním vaření. Tyto bylinky se však dají využít i
jinak. Málokdo zná jejich léčivé účinky. Proto neváhejte,
přebytky bylinek usušte, dobře uskladněte nejlépe v látkových pytlíčcích a na zimu máte o zdraví postaráno.
Mátu peprnou
(Mentha piperita)
využijeme při všech
druzích žaludečních
potíží. Máta tlumí nadýmání a křečovité bolesti
v trávicím ústrojí. Zlepšuje trávení, příznivě
ovlivňuje funkci žlučníku. Zevně lze využít
jako kloktadlo k dezinfekci dutiny ústní.
Meduňku (Melissa officinalis) používáme při žaludeční a střevní neuróze jako prostředek povzbuzující chuť
k jídlu, při bušení srdce a arytmii nervového původu. Má
mírně sedativní účinky a je vhodná ke zklidnění organismu při poruchách spánku. Protizánětlivý účinek lze
využít proti ztvrdnutí mateřského mléka v mléčných žlázách.
Bazalka (Occimum basilicum) podporuje žaludeční
činnost, zvyšuje sekreci žaludečních šťáv, snižuje nadýmání a podporuje chuť k jídlu. Má mírně sedativní
účinky, je tedy vhodná při nespavosti. Zevně ji lze použít
stejně jako mátu k dezinfekci dutiny ústní při paradentóze
a také k obkladům na opruzeniny.

Oregano (Origanum vulgare), čili dobromysl, tlumí
křečovité břišní bolesti, působí pozitivně při střevních
zánětech, příznivě ovlivňuje činnost slinivky břišní a podporuje jaterní činnost. Zlepšuje periferní i srdeční prokrvení, má silný protikřečový účinek, jehož se využívá k
doplnění hořčíkové terapie. Je vhodné při všech formách
bronchitidy, při silném zahlenění i proti suchému, dráždivému kašli.
Tymián (Thymus vulgaris) zlepšuje metabolismus,
používá se při žaludečních potížích a křečích trávícího
traktu, působí proti některým parazitům. Zvyšuje obranyschopnost organismu hlavně proti chřipkovým virům,
působí mírně antibioticky. Výborně pomáhá při katarech
horních cest dýchacích, zejména k uvolňování hlenů a
tišení silného kašle. Zevně lze použít jako kloktadlo při
bolestech v krku, ale také jako dezinficiens na nehojící se
rány.
Šalvěj (Salvia officinalis) upravuje žaludeční potíže,
reguluje funkci žlučníku. Využívá se při potížích spojených s klimakteriem – reguluje pocení, snižuje bušení
srdce. Má antibiotické a protizánětlivé účinky, jichž se
využívá při léčbě močových cest a angín. Zevně se využívá
jako kloktadlo při bolestech v krku a po stomatologických
zákrocích v dutině ústní.
Petržel (Petroselinum crispum) zlepšuje chuť k jídlu,
podporuje tvorbu žluči. Působí diureticky, používá se při
léčbě močových cest, reguluje menstruační cyklus. Zevně
lze použít k výplachům dutiny ústní, zpevňuje dásně při
paradentóze.
Bylinky sušíme na čistém papíru nebo zavěšené ve
svazcích, ve stínu, při teplotách do 35°C. Ideálním místem jsou větrané půdy nebo kůlny, musí být zajištěna
cirkulace vzduchu. Skladujeme nejlépe v látkových, je
možné i v papírových pytlících. Doba použitelnosti je přibližně jeden rok.

Sušené květy

Sušit nemusíme jen rostliny určené k potravinářským
nebo léčebným účelům. Sušit můžeme i rostliny z čistě
estetického hlediska. Takto lze využít celou řadu rostlin,
musíme se jen pořádně rozhlédnout kolem sebe.
Každá rostlina se sbírá v jiném stádiu zralosti. Mezi
rostliny sklízené ve stádiu rozkvétání či květních poupat
patří např. smil listnatý (Helichrysum), lidově slaměnka.
Při sušení poupě totiž postupně dokvétá. Dále sem patří
růže (Rosa), pivoňky (Paeonium) a zlatobýl (Solidago).
Nejčastěji se sklízí rostliny v plném květu, kdy je
rozkvetlá více než třetina květů. Do této skupiny patří
smilky (Helipterum), světlice barvířská (Carthamnus),
řebříček (Achillea), statice (Goniolimon) nebo ostrožka
stračka (Consolida regalis).
Rostliny sbírané po
odkvětu jsou okrasné
plodem nebo souplodím, nebo jim po
odkvětu zůstávají zajímavé kalichy, např. širokokalich hladký (Moluccella). Rostliny okrasné
plodem sklízíme, když
Pennisetum japonicum - je plod plně vyvinutý a
tráva k sušení
typicky vybarvený. Je to

Achillea filipendulina řebříček - k sušení

např. černucha (Nigella), len (Linum), měsíčnice (Lunaria), tykve (Cucurbita) aj.
Rostliny okrasné listem sbíráme v době plně vyvinutých, vyzrálých a typicky vybarvený lodyh a listů. Jsou to
zejména čistec (Stachys), starček (Senecio), šalvěj (Salvia) a další.
Rostliny sušíme nejčastěji přirozeným teplem v tmavých a dobře větratelných místnostech. V ideálních podmínkách jsou rostliny zcela suché za 5 – 10 dní. Při
sušení nevystavujeme rostliny světlu, ztrácí pak barvu
nebo naopak hnědnou. Rostliny sušíme zavěšené ve
svazcích, tak, aby mezi jednotlivými svazky mohl volně
cirkulovat vzduch.
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