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Stavíme, bydlíme...
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VELKÝ VÝBĚR - PROFESIONÁLNÍ PORADENSTVÍ

Babí léto ještě pokračuje, ale zkušení 
majitelé zahrad vědí, že je nejvyšší čas 
na podzimní práce.

Příroda se na podzim připravuje k 
zimnímu spánku, život v ní se zklid-
ňuje a zpomaluje, ovšem na zahrádce 
je práce víc než v kterémkoliv jiném 
ročním období. 

Kromě úklidu spadaného listí je také 
nutné dopřát potřebnou péči i zahrad-
nímu nářadí. Je třeba jej očistit od 
hlíny a listí. Pomocníkem vám bude 
třeba vysokotlaký čistič, který vám 
usnadní práci. Měli byste zkontrolovat 
a popřípadě vyměnit poničené nebo 
povolené násady, promazat motoro-
vé stroje a dobře je na zimu uložit, aby 
nebyly ve vlhkém prostředí. 

Úklid si zaslouží i skleník. Odstraňte 

všechny rostliny, překopejte zeminu a 
naposledy jej vyplevelte. Vnitřní rámy 
očistěte tvrdým kartáčem a zbavte 
je všech usazených nečistot, které by 
mohly být ideálním místem pro škůd-
ce a choroby. Vymeťte všechen nepo-
řádek i z podlah a nakonec celý skle-
ník vydesinfi kujte. 

Ukliďte nádoby z terakoty do sklepa 
nebo kůlny, aby v mraze nepopraskaly. 

Z trávníku vyhrabejte spadané listí, 
naposledy jej posekejte, provzdušně-
te a pohnojte podzimním hnojivem 
a protiplísňovým přípravkem. Holá 
místa dosejte a zalijte. Z ostatních 
rostlin a stromů odstraňte uschlé listy 
a odumřelé části.   

Nezapomínejte ani v podzimních 
měsících na zálivku. 

Aby vám přes zimu nezamrzla v 
hadicích a kohoutech, je nutné ji 
včas vypustit. Hadice smotejte a 
uložte na zimu do sklepa. Nezapo-
meňte ani na závlahové systémy, 
měli byste je profouknout. 

Vypusťte vodu z bazénů a důklad-
ně je vyčistěte. Myslete i na zahrad-
ní jezírka, která se v době, kdy padá 
listí, zanášejí a mohou být infi ková-
na škodlivými látkami. Vhodné je 
přes ně na zimu přehodit jemné ple-
tivo, které na krajích zatížíte kame-
ny. Zabrání padání nečistot do jezír-
ka. Lekníny je dobré přenést, pokud 
máte mělké jezírko na chladné a 
tmavé místo. Ideálně tam, kde se tep-
lota drží kolem nuly. 

U hlubších nádrží není potřeba 
žádný přesun, ale chcete-li mít přeci 
jen jistotu, že lekníny vydrží zimní 
mrazy, pak po vytvoření slabé vrstvy 
ledu na jezírku, zaházejte lekníny sil-
nou vrstvou listí. 

Na podzim byste měli všechny 
záhony dobře zrýt a vyplevelit. Ušet-
říte si tím spousty práce v dalším 
roce. Zeminu poté dobře prohnojte 
kompostem nebo chlévskou mrvou, 
použít můžete i zelené hnojení. 

 Podzim je vhodný na sázení strom-
kových i keříkových rybízů a angreš-
tů, maliníků a ovocných stromů. 
Vysazují se i kontejnerové stromky 
nebo živé ploty. Volte raději vyšlech-
těné odrůdy, kterou jsou již rezis-
tentní vůči škůdcům a plísním.   -lm-

Na Vysočině nastal čas pro přípravu zahrad


