Ovocná záhrada
 pokračovať v štepení, preštepovaní ovocných drevín (vrúbľovanie)
 rozmnožovanie drevnatými odrezkami, potápaním (ríbezľa, egreš,
josta, vinič)
Vrúbľovanie –nepriame vegetatívne
rozmnožovanie
 je bežná metóda rozmnožovania ovocných
drevín
 slúži na spojenie ušľachtilej odrody
s podpníkom
Vlastnosti vrúbľa
 má mať aspoň 3 púčiky
 odobrať ho treba v zimnom období zo zdravého
stromu
Termín a postup vrúbľovania





najlepšie skoro na jar, tesne pred pučaním ovocných drevín
treba si zvoliť vhodný spôsob vrúbľovania – závisí predovšetkým
od hrúbky podpníka a zručnosti či zvyku záhradkára
(na obrázku je anglické spojkovanie - s protijazýčkom)

 vrúbeľ (V) aj podpník (P), keď sú rovnako hrubé, treba zrezať šikmo
 rezné plochy majú byť rovnako dlhé, elipsovité, čisté, hladké
 dĺžka reznej rany má byť úmerná hrúbke vrúbľa v pomere 1 : 3 – 4
 najspodnejší púčik na vrúbli má byť na protiľahlej strane reznej plochy
 po spojení podpníka a vrúbľa pevne uviazať PVC páskou alebo lykom
 rezné rany po zaviazaní zatrieť štepárskym voskom

Najčastejšie spôsoby vrúbľovania

 spojkovanie anglické s protijazýčkom
 do boku

 sedielkovanie
 plátkovanie

 za kôru
 na koziu nôžku

 do rázštepu
 Tittlov spôsob

Najčastejšie spôsoby vegetatívneho priameho rozmnožovania :
 rozmnožovanie drevnatými odrezkami, potápaním (ríbezľa, egreš,vinič)
 rozmnožovanie poplazmi (jahody)


drevnaté odrezky
 potápanie
 poplazy










Ďalšie práce v ovocnej záhrade
dokončiť výsadby ovocných stromov a krov
chemická ochrana proti hubovým chorobám,
škodlivému hmyzu
prihnojiť priemyselnými hnojivami štartovacia dávka
dostatočná závlaha ovocných drevín
ochrana proti neskorým jarným mrazom
( rosenie)
kypriť, odburiňovať

 vyčistiť jahody od suchých
listov
 plytko prekypriť pôdu v
jahodovisku
 rastliny zdvihnuté mrazom
zatlačiť späť do pôdy
 prihnojiť jahody špeciálnym
hnojivom

Okrasná záhrada
 pokosenie , prevzdušnenie trávnika
 odstránenie mačiny z trávnika
 prihnojenie špeciálnym hnojivom
a dôkladná závlaha trávnika
 zakladanie nového trávnika ( výsevom,
položením kobercového trávnika)
 prekyprenie záhonov 2- ročných rastlín a
trvaliek
 výsevy nenáročných druhov letničiek a tráv
 výsadba mečíkov, georgín, ľalií na záhony
 výsadba okrasných drevín
 rozmnožovanie trvaliek delením trsov





koncom mesiaca premiestniť otužilejšie rastliny v nádobách von
skontrolovať zdravotný stav rastlín
odstrániť poškodené, suché, polámané, odumreté výhonky
skrátiť staré výhonky o 1/3 (napr. ibištek, fuksia)

 odstrániť odkvitnuté kvety narcisov,
modríc, scíl, snežienok pre lepší vývoj cibúľ

 ošetriť záhradné jazierko
 dôkladne vyčistiť dno od napadaného lístia, kalu
 zrezať trávy na brehu jazierka, pozbierať zvyšky
stebiel
 vložiť koše s vodnými rastlinami
 do polovice napustiť vodou, po 2 dňoch napustiť
úplne
 po ďalších 2 dňoch možno presťahovať aj rybičky
 prikŕmiť rybičky

Zeleninová záhrada
 vysiať hrach, reďkovku, cukrovú kukuricu priamo na
záhony
 vysiať do rašelinových zakoreňovačov uhorky, melóny, tekvice,
na prirýchlenie v parenisku
 do pareniska, skleníka, pod fóliové kryty vysadiť papriku, rajčiny,
baklažány, skorý kaleráb, šalát



 vysadiť skoré zemiaky, karfiol, kapustu, kaleráb
do voľnej pôdy
 pripraviť záhony na sejbu alebo výsadbu
teplomilných zelenín – fazuľa, paprika, rajčiny, uhorky, aspoň 10-14
dní pred samotnou sejbou, či výsadbou, aby pôda dostatočne uľahla
 výsevy kapustovej zeleniny na neskorší zber priamo na záhon
 okopávať cesnak, cibuľku
 dôkladne ničiť burinu ( pupenec, hviezdica, púpava)
 dostatočná závlaha
 zber prvej tohtoročnej úrody šalátu, reďkovky
cibuľky

Pripravila : Ing. Hana Szabóová

