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úlohy na január

Okrasná

Úžitková

Dreviny a ihličnany

Rez drevín

záhrada
Pravidelne z nich striasame sneh, najmä
zo vždyzelených drevín, stĺpovitých a guľovitých ihličnanov.

Zalievanie

záhrada
Počas bezmrazivých a slnečných dní je
vhodný čas na presvetlenie a rez ovocných drevín a krov. Odstraňujeme z nich
mumifikované plody.

Počas dní, keď nemrzne, zalievame novovysadené vždyzelené dreviny (listnáče
aj ihličnany), ako aj zakrpatené dreviny
v nádobách.

Ovocné stromy

Zimný kryt rastlín

Prihnojovanie

Skontrolujeme zimný kryt trvaliek, chúlostivejších drevín a skaliek, či sa neporušil.

Odhrnutý sneh

Sneh, ktorý odhrnieme z chodníkov,
sústreďujeme na skalku a do porastov
vždyzelených drevín.

Substropické rastliny

Z kmeňov ovocných stromov odstránime
pomocou drôtenej kefy vrchnú vrstvu,
najmä lišajníky a odumreté zvyšky kôry.
Ovocné stromy prihnojíme ovocné rozhodením viaczložkového hnojiva okolo
kmeňa.

Ochranný náter

Kmene ovocných stromov chránime pred
zimným slnkom pomocou náteru z vápenného mlieka.

Miestnosť, v ktorej sú umiestnené subtropické rastliny, počas teplejších dní krátko
vyvetráme. Takisto občas prezrieme aj
hľuzy.

Paprika a zeler

Živý plot

Na záhony vo vykurovanom skleníku vysievame špenát, šalát, reďkovku a cibuľu.

Radikálne zrežeme prestarnuté živé ploty
z listnatých drevín.

Letničky

Začíname s výsevom letničiek – begónií,
agerátov, lobeliek a rozmnožovaním
muškátov.

Cibuľoviny

Črepníky s cibuľovinami prenesieme na
chránené miesto a zakryjeme ich čečinou.

Tip záhradníka

V dňoch, keď nemrzne, si
môžeme pripraviť jamy na
jarnú výsadbu okrasných krov.

Koncom mesiaca začíname s výsevom
papriky a zeleru do debničiek v skleníku.

Skleník

Žerucha

Doma na parapetnej doske na okne môžeme rýchliť žeruchu.

Ružičkový kel

Postupne zbierame zo záhonov ružičkový
kel z minuloročnej sezóny.

Zimný postrek drevín

Keď nemrzne, môžeme urobiť zimný postrek ovocných stromov. Stromy predtým
zbavíme machov a lišajníkov.

Skladovanie

Priebežne kontrolujeme a triedime
uskladnenú zeleninu a ovocie.

Začiatkom roka je čas na nákup osív zeleniny, letničiek a byliniek.

Starostlivosť o izbové rastliny v zime

Aby netrpeli suchým vzduchom

Izbové rastliny majú počas zimy obdobie vegetačného pokoja.
Nepresádzame ich ani s nimi zbytočne nehýbeme.
Zálievka

Vlhkosť vzduchu

Izbové rastliny v zime zalievame menej.
Výnimkou sú len kvitnúce druhy. Africké
fialky, ekzakum a azalky zalievame len do
misky – odstátou vodou s izbovou teplotou.
Substrát musí predtým mierne preschnúť.

Mnohé rastliny, ktoré pestujeme v interiéri,
vyžadujú vyššiu vzdušnú vlhkosť, a tak ich
občas postriekajme vlažnou vodou z rozprašovača, prípadne črepník postavíme na
misku naplnenú zvlhčovacími kamienkami.

Rastlina mesiaca

Hamamel kvitne
v zime a nezničí ho
ani silný mráz.

Hamamel

Hamamelis mollis
slnko až polotieň,
priepustnú, humóznu, mierne
kyslú a vlhšiu pôdu
kvitne: v zime, od decembra do
marca
využitie: ako solitér v trávniku
alebo v susedstve vždyzelených
krov a živých plotov
sadíme: počas vegetačného obdobia s koreňovým balom
cena: do 15 € (v tomto období sa
dá kúpiť aj zakvitnutý)
latinský názov:
potrebuje:

úlohy na február

Okrasná

Úžitková

Kry a ihličnany

Príprava záhonov

záhrada
Ak je zima bohatá na snehovú nádielku,
stále pravidelne striasame napadaný
a ťažký sneh zo vždyzelených drevín
a ihličnanov.

Zalievanie drevín

záhrada
Koncom mesiaca môžeme začať s prípravou záhonov (zlikvidujeme zimujúce
zeleniny z minulého roka) a v miernejších oblastiach vysievame prvú zeleninu,
napríklad mrkvu alebo hrach.

V dňoch, keď nemrzne a je slnečno,
zalievame vždyzelené a zakrpatené
dreviny v nádobách. Zálievku doprajeme
aj rododendronom a čerstvo vysadeným
vždyzeleným drevinám na záhonoch.

Skleník

Osivá

Zemiaky

Ešte stále máme čas vyberať a kupovať
osivá letničiek a trvaliek.

muškáty

Koncom mesiaca prenesieme zimujúce
muškáty do svetlejšej miestnosti a postupne im zvyšujeme zálievku.

Rez krov

Do skleníka môžeme vysievať hlúboviny
(kel, kapustu, karfiol, brokolicu, kaleráb),
ale aj pór, cibuľu, rajčiny, baklažán, špenát a reďkovku.
Začíname s predkličovaním zemiakov.

Kompost

Keď nemrzne a je slnečno, môžeme koncom mesiaca preosievať kompost a rozhodiť ho na záhony.

Ovocné stromy a kry

Koncom mesiaca môžeme začať s rezom
okrasných krov kvitnúcich v lete – nátržníkov, tavoľníkov, budleí, perovskií,
vresov a levandúľ.

Počas bezmrazivých dní režeme ovocné
stromy a kry – jadroviny a drobné ovocie.
Koncom mesiaca môžeme začať s výsadbou prostokorenných ovocných stromov
a krov.

Živé ploty

Jahody

Môžeme radikálnejšie rezať a zmladzovať
staršie živé ploty z opadavých drevín.

Môžeme začať s predpestovaním mesačných jahôd.

Trvalky

Pravidelne kontrolujeme neporušenosť
zimného krytu trvaliek na záhonoch.

Cibuľoviny

Na konci mesiaca môžeme začať s odstraňovaním tlejúcich listov na miestach, kde
pučia prvé jarné cibuľoviny.

Okrasné trávy

Ku koncu mesiaca môžeme odstrániť
suché steblá okrasných tráv a trvaliek.

Tip na nákup

Teraz si môžeme kúpiť rôzne
kvitnúce izbové rastliny, napríklad
cyklámeny. Umiestnime ich
na svetlé a chladnejšie miesto
s mierne vyššou vzdušnou
vlhkosťou. Raz za mesiac ich
prihnojíme. Cyklámen nie je
vhodný do prekúrených bytov.

V zime nabrúsime záhradné nože, nožnice a pílky.

Prečo treba odstraňovať prach

Nechajme rastliny dýchať

Aj nám sa potom bude lepšie. Mnohé izbové rastliny sú totiž prirodzené
čističe vzduchu. Počas zimy z ich listov pravidelne odstraňujeme prach
– pôsobí neesteticky a obmedzuje prístup svetla a vzduchu k rastlinným
pletivám. Suché a poškodené listy odstraňujeme.
Ošetrenie listov

Prekyprenie pôdy

Z veľkolistých izbových rastlín, napríklad
banánovníkov, by sme mali odstraňovať
prach, tak podporíme rastlinu vo vyparovaní vody do ovzdušia.

Nielen pred zimou, ale aj počas zimy je
dobré, ak občas prekypríme vrchnú časť
substrátu – ku korienkom sa lepšie dostane
vlaha a vzduch.

Rastlina mesiaca

Biele, ružové
a červené kvety
kamélií rozžiaria
zimnú záhradu.

Kamélia

Camellia japonica
rozptýlené, nie
priame svetlo, vyššiu vzdušnú
vlhkosť a teplotu okolo 10 °C,
zalievame mäkkou vodou, počas
vytvárania pukov a kvitnutia sa
s nimi nesmie hýbať
kvitne: počas zimných mesiacov
(podľa odrody)
využitie: na pestovanie v črepníku, od mája do októbra ich
možno vysadiť aj s črepníkom
do záhrady
presádzame: po štyroch rokoch
vždy po odkvitnutí v júni alebo
júli
cena: do 15 €
latinský názov:
potrebuje:

úlohy na marec

Okrasná

Úžitková

Ruže

Ovocné stromy

záhrada
V polovici mesiaca môžeme odstrániť
zimný kryt z ruží. Okrem toho treba odrezať aj všetky suché a poškodené výhony.

Trvalky

Je vhodný čas na rozmnožovanie a výsadbu trvaliek.

Letničky

Môžeme začať s výsevom letničiek do
parenísk a koncom mesiaca aj na záhony
do voľnej pôdy.

Cibuľoviny

K pučiacim jarným cibuľovinám prisypeme viaczložkové hnojivo a zavlažíme ich.

Skalka

Odstránime chvojky zo skalky, dosypeme
kamennú sutinu, prípadne aj substrát, ak
chýba, a pevne upevníme kamene.

Jazierko

Keď vyčistíme okolie jazierka – zbavíme
ho odpadu a zvyškov lístia, môžeme rozdeliť a rozsadiť vodné rastliny.

Čo treba ostrihať

Odkvitnuté vresovce a takmer nad povrchom pôdy suché steblá okrasných tráv
a papradí.

Čo možno vysádzať

Marec je vhodný mesiac na vysádzanie
okrasných krov, stromov, tráv bambusov.

Izbové rastliny

V marci už môžeme presádzať izbové
rastliny. Asi hodinu pred presadením
rastlinu dôkladne zalejeme. Z koreňového balu odstránime poškodené korene
a vysadíme do väčšieho črepníka. Hnojiť
začneme asi po 6 týždňoch.

záhrada
Môžeme vysádzať ovocné stromy, najmä
marhule, broskyne a orechy. Z ovocných
krov zasa maliny, černice, egreše a čučoriedky. Takisto môžeme začať s tvarovaním ovocných drevín. Malé koruny skoro
kvitnúcich stromov (marhúľ a broskýň)
chránime pred nízkou teplotou netkanou
textíliou. Okolo ovocných stromov rozhodíme hnojivo a povrch pôdy namulčujeme kôrou.

Boj proti škodcom

Ošetrujeme ovocné dreviny proti prezimujúcim škodcom.

Výsev zeleniny

Keď nie je pôda zamrznutá, môžeme
vysievať na pripravené záhony hlávkový
šalát, mrkvu, hrach, reďkovku, petržlen
a cibuľu.

Skleník

Do skleníka alebo fóliovníka vysádzame
priesady šalátu a kalerábu určené na
skorý zber. Výsadby a výsevy pravidelne zavlažujeme a priestory priebežne
vetráme.

Jahody

Porast jahôd vyčistíme od suchých listov,
ošetríme a prihnojíme, prípadne zapracujeme do pôdy čistú rašelinu.

Vinič

Dokončíme rez viniča, opravíme vedenie
a napneme drôty.

Tip záhradníka

Po odkvitnutí môžeme rozdeliť
a rozsadiť na nové miesta trsy
snežienok, tavolínov a bledúľ.

Môžeme odrezať odumreté výhonky z ruží.

Ochorenie hrušiek

Hrdza hrušková

Hrdza hrušková (Gymnosporangium sabinae, syn. G. fuscum) je hubové
ochorenie, ktorého výskyt v posledných rokoch veľmi silnie. Jej hostiteľom
je najmä borievka netatová, na jej konároch huba prezimuje. Na jar sa
uvoľňujú zimné výtrusy, ktoré sa vetrom a dažďom dostávajú na listy.
popis

ochrana

Na vrchnej strane listov vyklíčia a vytvoria
typické oranžovočervené (hrdzavé) škvrny.
Neskôr podhubie prerastie na spodok listov.

Treba odrezať napadnuté konáre borievok.
Na jar je vhodné preventívne zasiahnuť
prípravkami proti chrastavitosti (Baycor,
Dithane, Novozir, Polyram).

Rastlina mesiaca

Sirôtky dostať kúpiť
v rôznych farbách.

Sirôtka

Viola witrockiana
pravidelnú zálievku,
odstraňovanie odkvitnutých
kvetov – predĺži sa kvitnutie
kvitne: na jar aj na jeseň
využitie: na záhonoch aj v črepníkoch, napríklad v kombinácii
s cibuľovinami
sadíme: na jar
cena: 0,65 €/bal.
latinský názov:
potrebuje:

úlohy na apríl

Okrasná

Úžitková

Kvetinové záhony

Vysievame

Letničky

Hlúboviny a šaláty

záhrada
Prekypríme a prihnojíme kvetinové záhony a pokračujeme s výsadbou a rozmnožovaním trvaliek.
Môžeme vysievať do pareniska alebo
priamo na záhony.

Mulčovanie

Na trvalkových záhonoch, ako aj okolo
drevín a živých plotov obnovíme vrstvu
kôrového mulču.

Subtropické rastliny

záhrada
Na záhon vysievame hrach, fazuľu, cviklu,
kukuricu, koncom mesiaca tekvice, melóny, uhorky, patizóny a cukiny.
Koncom mesiaca vysádzame na pripravený záhon predpestované priesady
hlúbovín a šalátov.

Jablone a hrušky

Zrežeme bujne rastúce výhony jabloní
a hrušiek a takisto plané výhonky vyrastajúce z koreňov a okolia kmeňa.

Koncom mesiaca vynesieme zo zimovísk
oleandre a ďalšie subtropické dreviny
pestované v nádobách.

Rebarbora

Muškáty

Ovocné stromy

V polovici mesiaca vysadíme do okenných
debničiek mladé priesady muškátov.

Trávnik

Koncom mesiaca môžeme už zbierať stonky rebarbory.
Ovocné stromy treba ošetriť prípravkom
proti hubových chorobám a agresívnym
žravým škodcom.

Po odstránení zvyškov listov a napadaných konárikov trávnik prevzdušníme
a prihnojíme preosiatym kompostom
alebo špeciálnym hnojivom na trávnik.

Ovocné kry

Gladioly a georgíny

Broskyne

Odkvitnuté kvety

Bylinky

Koncom mesiaca vysádzame na záhony
hľuzy gladiol a georgín.
Pravidelne odstraňujeme odkvitnuté kvety z jarných cibuľovín, nie však listy.

Vysádzame ovocné kry – maliny, čučoriedky, brusnice s koreňovým balom
alebo aj menej známe ovocné druhy.
Režeme broskyne a ošetríme ich prípravkom proti kučeravosti.
Vysádzame nové bylinky a zakladáme
bylinkové záhony.

Čo sa dá vysádzať

V tomto období môžeme vysádzať nové
okrasné dreviny, ihličnany a ruže.

Čo možno zakladať

Je vhodný čas na zakladanie zelených
stien, vegetačných striech, štrkových záhonov, jazierok a kaktusových záhonov.

Tip záhradníka

Odkvitnuté pestrofarebné
prvosienky, ktoré sme
pestovali za oknom, môžeme
presadiť na záhon.

S vertikulátorom získame ukážkový trávnik.

Starostlivosť o trávnik

Oživujúca jarná kúra

Jarné dni sú vhodné na odstraňovanie zoschnutého lístia, krtincov a machu,
ako aj na vyrovnávanie nerovností na trávniku. Pri prvom kosení v sezóne
by mala byť výška pokoseného trávnika o niečo vyššia než zvyčajne.
Prevzdušnenie

Kosenie

Na jeseň a cez zimu trávnik zarastie machom,
koreňmi, zahustí sa zvyškami trávy a lístia,
ktoré bránia pôde i trávniku príjímať kyslík.
Treba ho prevzdušniť vertikulátorom.

Pri správnom kosení by sa mala skosiť viac
než tretina dĺžky stebla. Na rast trávnika je
najlepšia výška 5 až 10 cm.

Rastlina mesiaca

Veselý tulipánový
karneval je ozdobou
jarných záhonov.
Tulipán

Tulipa
keď sa objavia prvé
listy, treba začať tulipány viac
zalievať a prihnojiť ich, po
odkvitnutí listy neotrhávame,
ale počkáme, kým zvädnú
a úplne zožltnú
kvitne: apríl až máj
využitie: na záhonoch aj v črepníkoch, vhodné na rezanie
sadíme: na jeseň do priepustnej
pôdy s obsahom kompostu
a piesku
cena: od 1,60 €/ks (kvitnúce
rastliny), do 0,30 €/ks (cibuľa)
latinský názov:
potrebuje:

úlohy na máj

Okrasná

Úžitková

Subtropické dreviny

Chránime zeleninu

záhrada
V polovici mesiaca môžeme postupne
vynášať na terasu a balkón subtropické
dreviny pestované v nádobách.

Výsev a výsadba letničiek

záhrada
Pomedzi zeleninu môžeme vysiať letničky
– aksamietnice, nechtíky a kapucínky. Tieto rastliny sú prírodnou ochranou pred
škodcami.

Na záhony môžeme vysievať rýchlorastúce druhy letničiek – kapucínky, aksamietnice, astrovky, povojníky, slnečnice a iné.
Na pripravené hriadky môžeme vysádzať
priesady letničiek.

Bylinky

Výsadba drevín

Výsev na záhony

V tomto období môžeme vysádzať s koreňovým balom rododendrony, azalky,
ihličnany, vždyzelené, popínavé a exotické dreviny.

Izbové rastliny

Ešte stále pokračujeme vo vysádzaní
byliniek, korenín a zakladaní bylinkových
záhonov. Ak chceme podporiť košatosť
bazalky, treba ju ostrihať.
Na záhony vysievame reďkovky, mangold,
koncom mesiaca aj karfiol, kapustu a kel,
ktoré sú určené na jesenný zber.

Vysádzanie priesad

V máji môžeme presádzať a rezom upravovať izbové rastliny.

Na hriadky vysádzame priesady póru, rajčín, paprík, šalátových uhoriek a baklažánov.

Vždyzelené rastliny

Špargľa

Začíname tvarovať krušpán a ostatné
vždyzelené rastliny.

Okenné debničky

Okenné debničky vysádzame kvitnúcimi
letničkami – muškátmi, fuksiami, petúniami, begóniami a inými rastlinami.

Ruže a rododendrony

Ku kríkom ruží a rododendronov nasypeme kvalitné hnojivo a zvýšime im zálievku.

Kvetinové záhony

Odstraňujeme burinu a kypríme povrch
pôdy.

Zlatý dážď

Prerežeme odkvitnutý zlatý dážď.

Georgíny a gladioly

Začiatkom mája môžeme vysádzať hľuzy
georgín a gladiol.

Môžeme začať zberať špargľu.

Broskyne

Začiatkom mesiaca ešte môžeme upraviť
rezom broskyne.

Jahody

Po odkvitnutí nastielame porasty jahôd
slamou.

Zavlažovanie

Pravidelne zavlažujeme a prihnojujeme
zeleninu na záhonoch.

Tip záhradníka

Rododendronom treba opatrne
povylamovať odkvitnuté
a prípadne aj zaschnuté kvety
– zbytočne rastlinu vysiľujú.

Je ideálny čas na založenie nového trávnika.

Ako sa jej zbaviť

Čierna škvrnitosť ruží

Pri tomto ochorení musíme okamžite zasiahnuť rezom a ďalším ošetrením.
Rezom odstránime suché, staré a poškodené výhony – ker sa výrazne
presvetlí. Šírenie čiernej škvrnitosti podporuje najmä daždivé počasie.
S preventívnymi postrekmi začíname už v polovici mája.
Čierna škvrnitosť

Ošetrenie postrekom

Skôr než začneme rezať, oberieme všetky
choré listy. Škvrnitosť vzniká pri vlhkom
počasí a na príliš olistených a hustých
miestach, kde neprúdi vzduch.

Ruže postriekame prípravkom Dithane M 45,
Dithane DG alebo Syllit 65. Postrek aplikujeme podvečer alebo skoro ráno, keď neprší.
Asi po týždni môžeme postrek zopakovať.

Rastlina mesiaca

Srdcovka je vhodná
do vidieckej aj
mestskej záhrady.

Srdcovka

Dicentra spectabilis
polotieň, bežnú záhradnú pôdu, dostatok priestoru
kvitne: máj
využitie: kvitnúcu trvalku možno
pestovať na záhone aj v črepníku
sadíme: rozmnožujeme delením
trsov po odkvitnutí
cena: 2,50 €/bal.
latinský názov:
potrebuje:

úlohy na jún

Okrasná

Úžitková

Orgován a rododendron

Výsev na jesenný zber

záhrada
Odstránime im odkvitnuté kvety.

Georgíny

V polovici mesiaca treba zastrihnúť prvé
zelené výhony georgín – rozkonária sa
a prekvapia väčším množstvom kvetov.

Ruže

Zalievame a prihnojujeme kvitnúce ruže,
nezabúdame odstraňovať odkvitnuté
kvety.

Trvalky a letničky

Vyššie trvalky a letničky najmä počas
horúčav pravidelne zalievame, prihnojujeme a priebežne vyväzujeme k pevnej
opore. Trvalky kvitnúce na jar a odkvitnuté staršie trsy presadíme. Odkvitnuté
vankúšovité trvalky (floxy, taričiky a tarice) ostriháme.

Živý plot

Z opadavých aj vždyzelených drevín
môžeme tvarovať živý plot, napríklad
z krušpánu.

Izbové rastliny

záhrada
Na uvoľnené záhony môžeme vysiať karotku, červenú repu, letné odrody šalátu,
kaleráb, karfiol a kel.

Marhule

Zastrihneme jednoročné výhony mladých
marhúľ, tak sa zároveň zvýši ich rodivosť.

Chemický postrek

V tomto čase treba urobiť postrek proti
obaľovačovi jablčnému. Postrek opakujeme o dva týždne.

Ochrana uhoriek a rajčín

Začiatkom mesiaca urobíme prvý preventívny postrek proti plesni zemiakovej
na rajčinách a proti plesni uhorkovej na
uhorkách.

Rajčiaky

Začíname s vylamovaním bočných výhonov rajčiakov a priväzujeme ich k opore.

Bylinky

Zberáme vňate byliniek, ešte kým nerozkvitnú.

Na terasu aj balkón môžeme vyniesť
izbové rastliny na letnenie. Pobyt na čerstvom vzduchu v polotieni im počas leta
viditeľne prospeje.

Jahody

Jazierko

Letný rez

Začiatkom mesiaca môžeme vysadiť
vodné rastliny do jazierka aj osadiť jeho
brehy.

Výsev dvojročných rastlín

Začiatkom mesiaca môžeme vysievať na
záhon dvojročné rastliny – nezábudky,
sirôtky, sedmokrásky, cheiranty a zvončeky. Sejeme ich nariedko. Výsevy pravidelne zavlažujeme, neskôr ich jednotíme.

Nastielame záhon s jahodami, prípadne
jednotlivé plody podkladáme, aby sa
zabránilo ich hnitiu.
Môžeme urobiť letný rez ovocných drevín.

Tip záhradníka

V týchto dňoch treba zaštipnúť
nové výhony borovíc – vďaka
tomu budú mať dreviny
kompaktnejší tvar.

Môžeme zberať prvú zeleninu a uvoľňovať hriadky pre ďalšie.

Výsadba vodných rastlín

Ako skrášliť jazierko zeleňou

Pripravíme si náradie, substrát, košík na vodné rastliny, riečny štrk
a špagát. Vodné rastliny od zakúpenia až po výsadbu skladujeme v nádobe
s vodou. Cez košík, do ktorého budeme sadiť, prevlečieme hrubší špagát
– neskôr nám poslúži pri spúšťaní výsadby do jazierka.
Výsadba košíka

Umiestnenie do jazierka

Do polovice košíka dáme substrát na vodné
rastliny. Rastlinu s koreňovým balom položíme na substrát, zasypeme ďalšou vrstvou,
pritlačíme a navrch dáme štrk.

Aby substrát dobre sadol, výsadbu výdatne
zalejeme. Chvíľu počkáme a potom pomocou
špagátu spustíme košík do jazierka. Ak sa
voda zakalí, nič to, je to len dočasný stav.

Rastlina mesiaca

Levanduľa príjemne
prevonia záhony
v záhrade.

Levanduľa

Lavandula angustifolia
dostatok slnka, kyslú aj
zásaditú, dobre priepustnú pôdu
kvitne: začiatkom leta
využitie: kvetinové záhony, nízke živé
plôtiky, vegetačné nádoby, svahy
a štrkové plochy
sadíme: na jar s koreňovým balom
cena: do 10 €
latinský názov:
potrebuje:

úlohy na júl

Okrasná

Úžitková

Výsev dvojročiek

Rajčiny

Trvalky

Výsev zeleniny

záhrada
Ak sme nestihli v júni, môžeme začiatkom mesiaca vysievať dvojročné rastliny
– zvončeky, sedmokrásky, nezábudky,
cheiranty a sirôtky.
Odstraňujeme odkvitnuté kvety trvaliek
– ostrôžky, šalvie, vlčie bôby a floxy sa odmenia ďalším kvitnutím. Prázdne miesta
na záhone môžeme vysadiť novými trvalkami s koreňovým balom (pakosty, čistec,
zvonček karpatský, krásnoočko a iné).

Letničky

záhrada
Pokračujeme vo vylamovaní bočných
výhonkov rajčín. Pravidelne ich zavlažujeme, prihnojujeme a ošetrujeme proti
plesni zemiakovej.
Vysievame špenát, pekinskú kapustu,
kôpor, valeriánu, šalát a karotku na jesenný zber.

Zber zeleniny

Zberáme uhorky, papriky a baklažány –
tak sa podporí tvorba ďalších plodov.

Letničky vysadené v nádobách zavlažujeme a prihnojujeme. Pravidelne odstraňujeme odkvitnuté kvety, suché a poškodené
stonky.

Cibuľa

Kosatce

Dozrievajúce súkvetia karfiolu ochránime
pred zažltnutím jednoduchým nalomením listov a zakrytím.

Raz za tri roky rozdelíme, rozmnožíme
a presadíme kosatce. Potrebujú priepustnú a kyprú pôdu. Podzemky sa sadia
plytšie.

Ruže

V tomto období pravidelne zavlažujeme
a prihnojujeme ruže, kypríme a odburiňujeme pôdu okolo rastlín.

Jazierka

Dopĺňame vodu do jazierka. Najlepšia je
dažďová voda.

Živý plot

Pokračujeme v strihaní a tvarovaní živého plota.

Zavlažovanie

Pravidelne zavlažujeme záhradu, najmä
nové výsadby drevín, rododendrony, kvetinové a zeleninové záhony. Trávnik tak
výdatne, aby sa vlaha dostala do hĺbky
aspoň 10 cm.

Po zažltnutí a zľahnutí vňate, môžeme začať so zberom cibule. Sušíme ju na slnku.

Karfiol

Jahody

Z jahodového záhona odstránime suché
listy, prekypríme pôdu, odburiníme a nakoniec ho prihnojíme.

Čerešne

Po zbere presvetlíme čerešniam korunu
rezom.

na záhone

Pravidelne zavlažujeme a prihnojujeme
zeleninu na hriadkach, plejeme a kypríme
pôdu, prípadne ju môžeme aj nastielať.

Tip záhradníka

Začiatkom leta môžeme trávnik
zbaviť agresívnych burín
pomocou selektívneho herbicídu.

Vegetačné terakotové alebo kovové nádoby teraz kúpime výhodnejšie.

Cibuľoviny kvitnúce na jeseň

Netradičná dekorácia

Ak chceme mať na jeseň rozkvitnutý trávnik, môžeme doň odteraz až do
augusta vysádzať cibule jesienok alebo hľuzy krókusov kvitnúcich na jeseň.
Tie sa postarajú o rozkvitnutý trávnik od septembra do októbra. Sadiť sa
dajú aj do nádob.
Vyrezanie máčiny

Vysadenie

Na slnečnom mieste vyrežeme v trávniku
štvorec s veľkosťou približne 15 × 15 cm.
Vyrezanú mačinu si odložíme – prikryjeme
ňou vysadené hľuzy.

Pôdu pod trávnou mačinou prekypríme.
Hľuzy jemne zatlačíme do zeme a zakryjeme
trávnou mačinou. Zalievame. Trávnik na
vysadených miestach nekosíme.

Rastlina mesiaca

Neprehliadnuteľná
bugenvilea vytvára bohato
zakvitnuté previsy.

Bugenvilea

Bougainvillea glabra
slnečné a teplé miesto,
výživný substrát, veľkú nádobu,
pevnú oporu, pravidelnú zálievku,
v lete raz do týždňa prihnojovanie
kvitne: v lete
využitie: previsy kvetov zakryjú
celé múry, v zime skrášľuje zimnú
záhradu
rozmnožujeme: odrezkami odobratými na jar
cena: od 9 € (podľa vzrastu)
latinský názov:
potrebuje:

úlohy na august

Okrasná

Úžitková

Kvetinová lúka

Jahody

záhrada
Pri vidieckej chalupe môžeme založiť kvetinovú lúku – výsevom špeciálnej trávnej
zmesi.

Čo treba vysadiť

Aby na jar rozkvitli, treba vysadiť cibule
narcisov, snežienok a ľalií. Koncom
mesiaca môžeme začať už s výsadbou
vždyzelených listnáčov, rododendronov
a ihličnanov s koreňovým balom.

Kvetinové záhony

V tomto období si kvetinové záhony
žiadajú pravidelnú zálievku a prihnojovanie, ako aj odstraňovanie odkvitnutých
kvetov. To isté platí aj pre kvety pestované
v črepníkoch.

Živý plot

Vždyzelené a opadavé živé ploty sa teraz
dajú tvarovať. Prestaneme ich prihnojovať. Okrem toho je august vhodný aj na
tvarovanie krušpánov a živých plotov
z tejto dreviny.

Jazierko

Okrasné jazierko ošetrujeme, priebežne
doň dopúšťame vodu a lovíme premnožené riasy.

Trávnik

Stále si vyžaduje pravidelné zalievanie
a občas aj hnojivovú zálievku.

Tip záhradníka

Pomocou polovyzretých
odrezkov si môžeme už koncom
leta rozmnožiť tuje, cyprušteky,
smreky a borievky.

záhrada
Vysádzame jahody.

Vysievanie zeleniny

Pokračujeme s výsevom špenátu, bielej
reďkovky, šalátu a kalerábu, ktoré sú
určené na neskorší jesenný zber.

Rajčiny

Kolíkovým rajčinám zaštipujeme rastový vrchol. Ideálne je, aby rastlina mala
aspoň osem poschodí plodov.

Cukiny

Zberáme mladé cukiny, tak sa podporí
tvorba ďalších plodov. Nezabudneme na
pravidelnú zálievku počas sucha (napríklad večer po západe slnka; k jednej
rastline aspoň malé vedierko vody).

Presvetľovací rez

Koruny čerešní, sliviek, broskýň a višní
môžeme po zbere úrody presvetliť rezom.

Ochranný postrek

Pokračujeme v aplikovaní postrekov proti
obaľovačovi jablčnému.

Ovocné stromy

Plodmi zaťažené konáre ovocných
stromov podoprieme oporami – latami,
palicami, konštrukciami.

Maliny

Zberáme maliny. Výhonky, na ktorých dozreli plody a pozberali sme ich, ostriháme
tesne nad zemou. Necháme len niekoľko
úplne mladých výhonov.

Záhony

Pravidelne plejeme burinu zo záhonov
a okopávame ich.

Cesnak

Zberáme jarný cesnak.

Koncom leta nastáva čas na rez drevín.

Rozmnožovanie muškátov

Balkónové rastliny rýchlo a lacno

Nové výhonky balkónových kvetov môžeme použiť na ich množenie.
Z odrezku dlhého 15 cm odstránime spodné listy. Použijeme substrát
zmiešaný z rašeliny a perlitu, prípadne piesku. Takto rozmnožujeme aj
fuksie alebo oleandre.
REZ ODREZKOV

VYSADENIE

Tesne pod odstránenými listami urobíme
rez ostrým nožom. Koniec odrezka vložíme
do práškového stimulátora a zasadíme do
substrátu.

Vysadené odrezky dobre zalejeme a umiestnime do polotieňa. Kvetináč môžeme prekryť fóliou. Substrát udržiavame vlhký.

Rastlina mesiaca

Hortenzia patrí medzi
najkrajšie dreviny
kvitnúce v lete.

Hortenzia

Hydrangea arborescens
kyslý, mierne vlhký a ťažší
substrát, polotieň, neznesie kamenistú pôdu
kvitne: august až september
využitie: na záhone aj v objemnejšom
črepníku, vhodná k rododendronom
sadíme: na jar
cena: 8,40 €/ks
latinský názov:
potrebuje:

úlohy na september

Okrasná

Úžitková

Výsadba cibuľovín

Zber zeleniny a ovocia

Trávnik

Ružičkový kel

záhrada
Pokračujeme s výsadbou cibuľovín
kvitnúcich na jar – tulipánov, narcisov
a hyacintov. Efektnejšie je vytvárať malé
skupinky.
Poslednýkrát prihnojíme trávnik hnojivom s vyšším obsahom draslíka a fosforu. Naďalej pokračujeme v jeho kosení.
V tomto čase môžeme zakladať nový
trávnik výsevom alebo položením hotového trávneho koberca, prípadne zakladať
porasty pôdopokryvných rastlín.

Kosenie

záhrada
Pokračujeme v zbere rajčín, paprík,
cukiet a baklažánov. Nezrelé rajčiny môžeme nechať dozrieť za oknom. Zberáme
jablká, hrušky a orechy, neskôr aj hrozno.
Vylomíme vegetačný vrchol ružičkového
kelu, aby sme podporili tvorbu mladých
ružičiek ešte pred príchodom zimy.

Pažítka a petržlen

Rýľom vyberieme trsy pažítky a koreňového petržlenu a vysadíme ich do črepníkov na zimný zber.

Koncom mesiaca pokosíme trávnik poslednýkrát. Ak však bude pekné počasie,
môžeme tak urobiť ešte aj začiatkom
októbra.

Záhony po zbere

Jazierko

Zakladanie kompostu

Ruže

Ovocné dreviny

Z jazierka odstraňujeme riasy, zožltnuté
či hnilobou napadnuté listy a napadané
lístie.
Počas slnečného a suchého počasia zalievame ruže. Sem-tam im treba prekypriť
pôdu, odstrániť odkvitnuté kvety a ošetriť
proti čiernej škvrnitosti či múčnatke.

Záhony, z ktorých sme pozberali zeleninu,
prekypríme a upravíme na vysievanie
rastlín na zelené hnojenie.
Zakladáme kompost, môžeme využiť
zvyšky po zbere zeleniny. Starý kompost
je dobré rozhodiť pod ovocné stromy.
Najneskôr do polovice mesiaca vyformujeme ovocné palmety rezom. Hlavné
konáre, ak sú ohybné, priväzujeme ku
konštrukcii.

Izbové rastliny

V polovici mesiaca prenesieme letnené
izbové rastliny do interiéru. Ešte predtým
skontrolujeme ich zdravotný stav.

Trvalky

Rozdelíme staré trsy trvaliek a vysadíme
ich na nové miesta. Koncom mesiaca môžeme presádzať aj kry a menšie stromy.

Vysádzanie

Pokračujeme vo vysádzaní okrasných
drevín, tráv a trvaliek.

Tip záhradníka

Teraz je v záhradníctvach najširší
sortiment vresov a vresovcov
– je teda najpríhodnejší čas na
založenie vresoviska. Vysadiť si
môžeme aj vegetačné nádoby –
vresmi, kvitnúcimi chryzantémami,
okrasnými trávami a cyklámenmi.

Praktickým pomocníkom v každej záhrade je kompostér.

Ako ich lacno získať

Ihličnany vypestované z odrezkov

Ihličnany môžeme rozmnožovať odrezkami od augusta do začiatku
októbra. Pripravíme si záhradnícky nôž, nožnice, kolík, piesok, rašelinový
substrát, nádobu a stimulátor. Do nádoby nasypeme 2 diely rašeliny
a zmiešame s 1 dielom piesku.
Odrezky

Zapichovanie

Odrezky (vetvičky zo slnečnej strany) skrátime na dĺžku 10 až 15 cm, mali by mať aj pätku
starého dreva, nad ktorou odstránime ihličie
(do substrátu pôjde len nahý koniec odrezka).

Ešte pred zapichnutím odrezkov ich konce
navlhčíme a vložíme do stimulátora, napríklad Stimulaxu. Jamku si môžeme vyhĺbiť
kolíkom. Pritlačíme zeminu a zalejeme.

Rastlina mesiaca

Ružové kvety
jesienok zažiaria
v skalkách aj
na štrkových
záhonoch.

Jesienka

Colchicum autumnale
slnečné alebo polotienisté
miesto, dobre priepustnú pôdu
kvitne: na jeseň
využitie: kvetinové a štrkové záhony,
skalky, vresoviská, vyniknú v skupinkách
sadíme: koncom leta a začiatkom
jesene (aj v kvitnúcom stave), vrchol
cibuľovej hľuzy musí byť v hĺbke
10 cm
cena: od 2 do 6 €
latinský názov:
potrebuje:

úlohy na október

Okrasná

Úžitková

Cibuľoviny

Ovocné stromy

Čo sa dá vysádzať

Karotka

záhrada
Pokračujeme vo výsadbe cibuľovín
kvitnúcich na jar. Začiatkom mesiaca
môžeme zakladať tulipánové lúky.
V tomto období je príhodný čas na výsadbu okrasných drevín, ruží a trvaliek
kvitnúcich na jar. Vysádzame ich s koreňovým balom.

Živý plot a skalka

Môžeme zakladať živé ploty z opadavých
listnáčov, skalky a štrkové záhony.

Trvalky a letničky

Ostriháme odkvitnuté trvalky. Koncom
mesiaca zlikvidujeme letničkové záhony
a vytrhané rastliny dáme do kompostu.

Popínavé dreviny

Zakladáme porasty z popínavých drevín,
zelené steny a vegetačné strechy.

Zimná ochrana

Koncom mesiaca môžeme nahrnúť
napadané lístie k azalkám, rododendronom a na trvalkové záhony – poslúži ako
prirodzená zimná ochrana.

Subtropické dreviny

Dreviny pestované v nádobách presťahujeme dnu.

Vresovisko

Pravidelne zavlažujeme vresovisko, najmä novovysadené rastliny.

Tip záhradníka

Začiatkom mesiaca možno
rozdeliť a presadiť trsy byliniek.

záhrada
Vysádzame ovocné stromy bez koreňového balu. Toto obdobie je vhodné aj na
výsadbu malín, ríbezlí a egrešov.
Na záhon môžeme vysiať karotku – do
zimy stihne vyrásť, zberať ju budeme
môcť na jar.

Zimujúca zelenina

Ošetríme zeleninu zimujúcu na záhone
(pór, petržlen, kel ružičkový a kučeravý,
mangold) – odstránime suché a poškodené listy a prekypríme pôdu v jej okolí.

Úprava záhonov

Záhony, z ktorých sme pozberali zeleninu, porýľujeme a do vrchnej vrstvy pôdy
zapracujeme preosiaty kompost.

Zber jabĺk a hrušiek

Pokračujeme v zbere jabĺk a hrušiek.
Uskladníme ich v chladnej pivnici s vyššou vlhkosťou vzduchu.

Zber plodovej zeleniny

Začiatkom mesiaca dokončíme zber
plodovej zeleniny. Pred zimou treba
pozberať a zakonzervovať aj zeleninové
vňate.

Mrkva a zeler

Z hriadok zberáme mrkvu a zeler
a uskladníme ich v pivnici s vyššou
vzdušnou vlhkosťou.

Chren

Zberáme korene chrenu a zároveň ho
zlikvidujeme z miest, na ktorých nie je
žiaduci.

Rebarbora

Odstránime suché a poškodené listy
rebarbory.

Užitočným pomocníkom v záhrade je vysávač lístia.

Jesenný rez ruží

Aby o rok znovu zakvitli

Ruže režeme ešte pred príchodom mrazov. Po reze ružové kry
neprihnojujeme, ale nakopčíme okolo nich pôdu do výšky minimálne 30 cm
a zakryjeme chvojkami. Celé rastliny môžeme obaliť jutovinou.

rez

spôsob zberu

Režeme suché, dovnútra rastúce a krížiace
sa výhony (ruže kvitnú na mladých výhonoch). Prospeje im radikálnejšie zmladenie
(na 30 až 50 cm).

Ruže vždy režeme šikmo nad očkom. Prehustené kry sadových ruží môžeme presvetliť rezom aj na jar.

Astra

Aster
slnečné a chránené
miesto, humusovitú a mierne
vlhkú pôdu
kvitne: na jeseň
využitie: na záhony aj do črepníka; zaujímavá je 50 cm vysoká
astra kopcovitá (Aster amellus)
či astra vresovcovitá (Aster ericoides) pripomínajúca vres
sadíme: v máji, rozmnožujeme
na jar alebo na jeseň delením
starších trsov
cena: od 1,50 €
latinský názov:
potrebuje:

Rastlina mesiaca

Na jeseň kvitnúce
astry sú pestovateľsky
nenáročné.

úlohy na november

Okrasná

Úžitková

Ochrana rastlín

Petržlen

záhrada
Je najvyšší čas zabezpečiť ochranu rastlín
pred mrazom v záhrade, najmä tých čerstvo vysadených. Dobrým pomocníkom
je netkaná textília.

Čo sa dá vysádzať

Ešte stále môžeme do záhrad alebo aj do
nádob vysádzať cibule tulipánov. Takisto
máme čas založiť živý plot. Začiatkom
mesiaca vysádzame ruže, počas celého novembra, ak nemrzne, aj opadavé
listnáče.

Ruže

V tomto období už by sme mali zazimovať ruže – zastrihnúť, prekypriť pôdu
okolo nich, nakopčiť ich a zakryť chvojkami. Stromčekové ruže sú chúlostivejšie,
preto ich treba dôkladne zazimovať.

Posledná zálievka

Poslednýkrát pred zimou dôkladne
zalejeme vždyzelené dreviny, ihličnany,
a najmä novovysadené rododendrony,
nahrnieme k nim kôru alebo lístie. Zaliať
treba aj dreviny a vždyzelené listnáče vysadené v nádobách na balkóne a terase.

Opadané lístie

Pravidelne zhrabúvame lístie z trávnika
a zakladáme listovku. Lístie nepatrí ani
na skalku, ani do jazierka – aj ich očistíme od takéhoto organického odpadu.

Rozmnožovanie drevín

Pomocou polovyzretých odrezkov môžeme rozmnožovať dreviny – bršleny,
brečtan, kalinu, zlatovku a vtáčí zob.

Cibule a hľuzy

Ešte do polovice mesiaca, kým nemrzne,
vysádzame cibule okrasných cesnakov
a hyacintov. Ak je sucho, výsadby zalievame.

záhrada
Začiatkom mesiaca môžeme vysiať na
záhon petržlen. Po oteplení na jar začne
rýchlo klíčiť a vyrastať.

Ovocné stromy a kry

Pokračujeme vo výsadbe ovocných
stromov a krov. Okolo starších ovocných
stromov začiatkom mesiaca rozhádžeme hnojivo s vyšším obsahom draslíka
a fosforu.

Likvidácia buriny

Začiatkom mesiaca je čas na likvidáciu
buriny v záhrade, zameriavame sa najmä
na trváce druhy.

Záhony

Pokračujeme v rýľovaní záhonov, v obrábaní pôdy, do ktorej zapracujeme preosiaty kompost.

Kompost

Kompost, ktorý sme zakladali na začiatku
vegetačného obdobia, teraz prehodíme.

Maliny

Pod porast malín dáme preosiaty kompost
a vrstvu lístia.

Bylinky

Chúlostivejšie druhy byliniek zasypeme
suchými listami a prikryjeme chvojkami.

Tip na nákup

Ak sa chystáme počas zimy
zlikvidovať staré stromy,
prípadne ich len mierne
upraviť, mali by sme si
zaobstarať motorovú pílu
– výrazne uľahčí prácu.

Záhony s dvojročnými rastlinami zakryjeme chvojkami.

Ako ich správne zazimovať

Chránime vždyzelené dreviny

Pred zimou, keď nemrzne, zalejeme dreviny. Sucho a zimné slnko im v zime
škodí najviac. Stĺpovité ihličnany pevne zviažeme špagátom. Aby sme
ochránili kmeň stromčekovitých drevín, obalíme ich do trstinovej rohože.
Obalenie

Lístie

Ihličnany s vytvarovanou korunkou ochránime pred mrazom, vetrom a zimným slnkom
prikrývkou z tenšej netkanej textílie, ktorú
pod korunkou dobre uviažeme.

Nádoby, v ktorých pestujeme miniatúrne
dreviny, obalíme do jutoviny. Na povrch substrátu nasypeme hrubú vrstvu suchého lístia
a okolo jutoviny uviažeme špagát.

Rastlina mesiaca

Hlohyňa je na jeseň
nádherne obsypaná
oranžovými plodmi.

Hlohyňa

Pyracantha coccinea
slnečné a chránené
miesto, mierne vlhkú pôdu, rôzne
typy pôd
kvitne: na jar
využitie: ideálna na tvarované aj
voľne rastúce živé ploty, do záhonov, spolu s ihličnanmi, na zelené
steny
sadíme: na jar s koreňovým balom
cena: do 5 €
latinský názov:
potrebuje:

úlohy na december

Okrasná

Úžitková

Zazimovanie záhrady

Zelenina na záhone

záhrada
Začiatkom mesiaca dokončíme zazimovanie záhrady – jazierka, skalky a vegetačných nádob.

Striasanie snehu

Napadaný sneh treba pravidelne striasať z ihličnanov a drevín s jemnejšími
konárikmi a kompaktnejším habitom.
Stĺpovitým ihličnanom treba preventívne
zviazať konáre.

Vždyzelené dreviny

Keď nemrzne a je slnečno, zalievame
vždyzelené dreviny – listnáče, rododendrony a ihličnany, najmä novovysadené
a vo vegetačných nádobách.

Trávnik

Ak začne mrznúť, na trávnatú plochu sa
už nesmie vstupovať, z trávnika treba
stále vyhrabávať všetko lístie.

Náradie a nádoby

Je čas vyčistiť, zakonzervovať a uskladniť záhradné náradie, hadicu, nábytok
a doplnky. Takisto treba vydezinfikovať
vegetačné nádoby – črepníky a debničky.

Subtropické rastliny

Priebežne kontrolujeme zimujúce subtropické dreviny aj zazimované hľuzy
a cibule okrasných rastlín. Napadnuté
plesňami vyhodíme.

Zimný kryt

Kontrolujeme pevnosť a neporušenosť
zimného krytu záhradných rastlín.

Rozkvitnuté halúzky

Rýchlime konáriky ovocných drevín, tzv.
barborky. Narezané začiatkom mesiaca
stihnú rozkvitnúť pred Vianocami. Rezať
môžeme konáriky čerešní, višní aj trniek.

záhrada
Zeleninu, ktorú sme vysiali neskoro na
jeseň, prikryjeme netkanou textíliou,
prípadne čečinou. Druhy zimujúce na
záhone priebežne zberáme.

Ovocné dreviny

Počas slnečných a bezmrazivých dní môžeme začať s rezom ovocných drevín.

Kontrola zásob

Pravidelne kontrolujeme uložené ovocie.
Odstraňujeme hnilé plody. V dňoch, keď
je chladno a nemrzne, miestnosť vetráme.

Odber vrúbľov

Je ideálny termín na odber vrúbľov,
predovšetkým višní a čerešní. Odoberáme
ich len zo zdravých, mladých stromov
a z oslnenej časti koruny – tu sú najlepšie
vyzreté.

Rýchlenie vňatí

Ako zdroj vitamínov slúžia aj rýchlené
vňate byliniek, pažítky, petržlenu či naklíčené semená žeruchy.

Plánovanie

Čas, ktorý máme, môžeme využiť na plánovanie budúcoročnej koncepcie úžitkovej záhrady, štúdium odbornej literatúry
a zostavovanie nákupného zoznamu.

Tip záhradníka

Dôležitou a užitočnou súčasťou
záhrady v zime sú vtáčie
kŕmidlá. Strieška kŕmidla by
mala byť dostatočne veľká,
aby krmivo nenamoklo alebo
nezapadlo snehom. Vhodné
sú aj zábrany po bokoch, aby
krmivo nesfukoval vietor.

Pri odpratávaní snehu z okolia domu pomôže snežná fréza.

Malý trik so zápalkami

Ako sa zbaviť otravných mušiek

Keď sa rozmnožia, poletujú po byte sem a tam a dokážu znepríjemniť ráno
aj večer. Zväčša sa nasťahujú do bytu vedno s ovocím zo záhrady. Môžu
však prežívať aj v substráte – preto je lepšie ho pred použitím vypáliť v rúre
vydezinfikovať, tak sa zničia zárodky škodcov.
Pred zimou

Zapichnutie zápaliek

Ak v tomto období zapichneme do substrátu
niekoľko zápaliek, ochránime rastlinu pred
nepríjemnými drobnými muškami.

Zápalky zapichneme do substrátu hlavičkou
dole. Týmto jednoduchým spôsobom chránime aj pôdu, v ktorej rastlina rastie.

Rastlina mesiaca

Cezmína je nenáročná
a veľmi dekoratívna.

Cezmína ostrolistá

Ilex aquifolium
slnečné alebo aj tienisté miesto, mierne vlhkú pôdu
a vlhší vzduch
kvitne: máj až jún
využitie: možno ju tvarovať, na
vytváranie vianočných dekorácií;
zaujímavý je pestrolistý kultivar
‚Argentea Marginata‘
sadíme: na jar s koreňovým balom
cena: do 8 €
latinský názov:
potrebuje:
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