Stavíme, bydlíme...

STRANA 16

Podzimní práce na zahradě
Podzim se přibližuje a zkušení
majitelé zahrad vědí, že začínají podzimní práce. Příroda se na podzim
připravuje k zimnímu spánku, život
v ní se zklidňuje 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
zahradnímu 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
motorové 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 škůdce a choroby. Vymeťte všechen nepořádek i z podlah a nakonec celý skleník vydesinfikujte.
Ukliďte nádoby z terakoty do sklepa nebo kůlny, aby v mraze nepopraskaly.
Z trávníku vyhrabejte spadané listí,
naposledy jej posekejte, provzdušněte 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
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ODVEDENÍ DÍLA
NA PRAMENY SPODNÍ VODY ø 150 mm
„od A až do Z“
GARANTOVANÉ MNOŽSTVÍ min. 2000 l / 24 h.
V CENĚ OD 700 Kč za 1m JE ZAHRNUTO:
ŽÁDNÉ PLATBY
• vyhledání pramene • vyvrtání
PŘEDEM
• vypažení PVC - u (atest na pitnou vodu)
• čerpací zkouška • poradenský servis
NA POŽÁDÁNÍ DODÁME:
• kompletní rozvod vody až do domu

ZDARMA

veškerá doprava a zaměření

hadicích a kohoutech, je nutné jí
včas vypustit. Hadice smotejte a
uložte na zimu do sklepa. Nezapomeňte ani na závlahové systémy,
měli byste je profouknout.

Vypusťte vodu z bazénů a důkladně je vyčistěte. Myslete i na zahradní
jezírka, která se v době, kdy padá listí, zanášejí a mohou být infikovány
škodlivými látkami.
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