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KALENDÁŘ ZAHRADY LEDEN - ÚNOR 

ČINNOSTI V LEDNU 
V lednu máme čas na plánování. Tuhle činnost nepodceňujeme, protože tato rozhodnutí ovlivní, jak se bude rostlinám dařit a 
jakou sklidíme úrodu. 
 

Zelenina 
 Bezpodmínečnou podmínkou je dostatečně slunná poloha. 
 Plánování záhonů – dbáme na zásadu ročního střídání plodin a smíšených kultur. 
 Jednotlivé záhony osadíme rostlinami se stejnými nároky na živiny: 

 Rostliny první trati – vysoké nároky na organické hnojení. Patří sem okurky, tykve, cukety, pórek, celer, 
kukuřice, brambory a košťáloviny. 

 Rostliny druhé trati – středně vysoké nároky na živiny. Patří sem všechny zelenina, které nepatří do první a 
třetí trati. 

 Rostliny třetí trati – velmi nízké nároky na hnojení. Patří sem hrách, fazoly, ředkvičky, cibule sazečka, polníček 
a většina jednoletý kořeninových rostlin. 

 Rostliny víceleté – jahody, chřest, reveň osadíme do čtvrté části. 
 

Ovoce 
 Stejně jako u zeleniny je nejvhodnější slunná poloha, lehké zastínění mají rády slivoně. Maliny a angrešt mají rádi 

zastínění, borůvky umístíme do stínu. Pro broskve, meruňky a kiwi najdeme chráněné místo. 
 Výběr odrůd – vybíráme ty, které jsou vhodné pro dané klimatické podmínky. Je výhodné nakupovat u místních 

pěstitelů. 
 Nezapomínáme na zimní ochranu – do poloviny ledna natíráme kmeny vápnem (střídání teplejších dnů a mrazivých 

nocí působí na kůru stromů, která praská). Před okusováním zvěří ovineme stromy drátěným pletivem a jako ochranu 
před myškami odstraníme mulčovací vrstvu z bezprostřední blízkosti.  

 

ČINNOSTI V ÚNORU 
 Jedním z nejdůležitějších opatření je přidávání kompostu a mulčování. 
 Příprava půdy na záhonech – záhony zkypříme teprve bezprostředně před výsevem. 
 Je vhodná doba pro výsev do nádob za oknem. Důležité je zvolit kvalitní substrát pro výsev nebo bio substrát pro 

výsev a bylinky, který umožní náskok v růstu. Od poloviny měsíce se intenzita denního světla zvyšuje a na oknech 
obrácených na jih nebo západ jsou ideální podmínky k předpěstování sazenic. 

1. Semena rozprostřeme na povrchu zpevněného substrátu a zasypeme je tenkou vrstvou substrátu. 
2. Zalijeme 
3. Nádobu postavíme na světlé a teplé místo 
4. Nádobu přikryjeme skleněnou tabulkou nebo průsvitnou fólií, tím zajistíme vyšší vlhkost podporující 

klíčení 
5. Semenáčky vyjednotíme, když se objeví první pravé lístky a přepícháme je (přesadíme). Aby šly lépe 

vytahovat, nejprve je zalijeme. Zasadíme je až po děložní lístky. 
 Pařeniště – kdo nemá skleník, může si celkem snadno „spíchnout“ pařeniště. Má být umístěno na nejslunnějším 

místě zahrady. Pro samotnou stavbu budeme potřebovat prkna a trámky (8x8cm postačí). Nákresů 

je plný internet, materiál najdete u nás      . Na pokrytí konstrukce můžeme použít tabule z umělé 
hmoty nebo třeba bublinkovou fólií. Běžná výška pařeniště je 20 cm nad povrchem půdy na nižší 
straně a 35 cm na protilehlé. 

 Pěstování v pařeništi – po dvou týdnech po prohnojení půdy (po použití koňského hnoje po 5 
dnech) můžeme pařeniště osadit sazenicemi předpěstovanými za oknem, případně vysít první 
semena. 

 Řez ovocných stromů – v druhé polovině února je nejvhodnější doba na prořezávání. 
 Výsadba ovocných dřevin – koncem měsíce můžeme vysazovat ovocné dřeviny, čas bude ještě 

v březnu. 
 Keře bobulovin – bobuloviny řežeme hned po sklizni (srpen/září), ale pokud jsme to na podzim 

nestihli, je teď čas na nápravu. 
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