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KALENDÁŘ ZAHRADY - BŘEZEN 

ČINNOSTI V BŘEZNU 
V březnu je třeba na zahradě zajistit mnoho činností. Heslem tohoto měsíce je hnojení. Pokud jsme nestihli nebo nemohli 
udělat udržovací řez, uděláme to nejpozději do konce měsíce (u bobulovin zpravidla po sklizni). 

 

Příprava půdy záhonů 
● pokud ještě záhon nemáte založený, pomohou naše substráty, které obsahují vhodný poměr hnojiva až na několik týdnů. 
● pokud máme záhon založený a nemáme připravenou půdu na pěstování z února, je na začátku března nejvyšší čas 

odklidit ze záhonů zbytky listí, větviček a podobně. Záhony pokryjeme dostatečnou vrstvou kompostu, který 
nezapracováváme a už vůbec nezakrýváme. Záhony kypříme (cca 3 cm do hloubky) bezprostředně před výsevem, ale 
rozhodně je nepřerýváme. 

 

Hnojení 
Chceme-li mít dobrou úrodu, je třeba půdu užitkové zahrady zásobit živinami. Ale nejde jen o množství, pozornost musíme 
věnovat i spektru. A jak už to bývá, každá rostlinka potřebuje něco jiného. Základním pravidlem ale je, že hlavní hnojení se 
provádí časně na jaře. 

● Zeleninové záhony - hnojíme před výsevem, ne ale bezprostředně, s výsevem počkáme asi 10 dní po hnojení. 
● Ovocné stromy dostávají v březnu poloviční dávku hnojiva, další pak v květnu a červnu. 
● Bobuloviny pohnojíme nyní a druhou dávkou pak po sklizni přihnojíme. 

 
Organická hnojiva - na jaře hnojíme dobře založeným kompostem, pouze pro salátové okurky a melouny je vhodný hnůj, 
na ostatní zeleninu se hnůj používá v podzimním období. 

 

Výsev 
● doba výsevu = na záhony nevyséváme těsně po hnojení. Vhodná doba výsevu se řídí především počasím, půda by 

měla být vyhřáta alespoň na 5°C (jílové půdy se vyhřívají později než písečné). V zásadě platí, že pokud se půda nelepí 
na boty - nemaže se, je vhodná pro výsev. 

● hloubka výsevu = řídíme se návodem na obalu semínek. Pokud máme svá, řídíme se obecným pravidlem do 3 cm 
hloubky, v předjaří spíše mělčeji než během roku. Dále závisí na velikosti semínek, hloubka je tedy dvojnásobkem šířky 
semínka. Kulatá semínka pak musejí být max. 1 cm hluboko (krom hrachu, ten neobvykle 5 cm hluboko). 

● hustota výsevu = semínka vyséváme v počtu o něco větším, než je předpokládaný počet rostlinek. Jednak se ne všechny 
uchytí a pak “přebytečné” rostlinky tzv. semenáčky můžeme později vyjednotit a přesadit do “hluchých” míst na 
záhonech. 

● způsob výsevu = po výsevu lehce přitlačíme půdu v řádcích (na záhonech druhou stranou hrábí). Nakonec osetou půdu 
zalijeme tak, abychom semínka nevyplavili. Stejnoměrná vlhkost půdy je pro klíčení zásadní. Jakmile se objeví  první 
semenáčky, začneme prostor mezi řádky kypřit (pro odbourání konkurence - plevelu a omezení odpařování vody). 

● Pro úspěšný výsev rozhodně doporučujeme vybrat vhodný substrát. V naší nabídce naleznete produkty, které vaší 
rostlince přesně sednou a zajistí jí veškerý komfort v několika prvních týdnech. Dále ho můžete udržovat 
přihnojováním, které u nás pořídíte též. 
 

   K předpěstování nepoužíváme plata od vajíček. Papírový obal bude semenáčkům odvádět vodu i 
živiny. 

 

Výsadba 
● Předpěstované semenáčky vysazujeme až od druhé poloviny března, stejně jako u výsevu záleží na 

vyhřáté půdě sluncem, aby nebyl přechod z pokojové teploty šokem. 
● Při výsadbě by mělo být slunce schované za mraky. 

Semenáčky vysazujeme do dostatečně hlubokého důlku. Po zasazení lekce přitlačíme půdu ke kořenům, aby 
nikde  nezůstala vzduchová kapsa, ale tak, abychom kořínky nepoškodili. Záhon zalijeme. 
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KALENDÁŘ ZAHRADY - BŘEZEN 

UŽITKOVÁ ZAHRADA 

Zelenina 
PŘEDVÝSEV VÝSEV DO 

ZÁHONŮ 

 Je čas na klíčení brambor, s vysazováním ještě 
počkáme. Brambory naskládáme vedle sebe 
do otevřených bedniček, částí s nejvíce oky 
směrem vzhůru. Klíčit necháme ve světlé 
místnosti s teplotou okolo 0°C. 

  Za oknem nebo ve skleníku si můžeme začít 
předpěstovat rajčata. Klíčí při teplotě kolem 
18° C. Pustit se můžeme do předvýsevu 
papriky a lilku. Pokud zajistíme ještě vyšší 
teplotu, můžeme přidat i bulvový celer, 
novozélandský špenát či artyčoky. Ven do 
záhonu všechny tyto rostliny vysazujeme až v 
půlce května.  

 špenát - více hnojiva znamená více zelené barvy, ale více dusičnanů, 
méně hnojený špenát = zdravější špenát. 2 týdny po výsevu, vysejte 
další semínka pro pozdější sklizeň. Vhodnými parťáky jsou ředkvičky, 
mrkev, zelí, kedlubna, jahody. 

 polníček - pozor na hnojení polníčku (3. trať), hnojení minimální nebo 
žádné. Vhodnými parťáky do záhonu je cibule a kedlubna. 

 ředkvičky - pozor na hnojení (3. trať) - hnojení minimální či žádné. Je 
nutné rozsadit semenáčky po 4 - 5 cm od sebe, aby mohli vytvořit 
pěkné bulvičky. Sklizeň už po 6-8 týdnech. Vhodnými parťáky jsou 
mrkev, špenát, salát, petržel, pažitka, nebo dubnové zelí či hrách. 

 ředkev - pro březnový výsev rané odrůdy. Protože ředkev roste asi 3 
měsíce, lze ji přihnojit. Vhodnými parťáky jsou mrkev, hrách, 
kedlubna, salát, červená řepa, špenát, petržel, jahody. Pozor ale na 
cibuli a okurky, s těmi má ředkev problém. 

 mrkev - v březnu pouze rané odrůdy, klíčit začíná až přibližně po 
měsíci (pokud potřebujeme vyznačit řádky, přidáme pro označení 
semínka ředkvičky). Vyžaduje mírné hnojení a dostatek vápníku. 
Ochránce mrkve před škůdci je cibule. Dalšími parťáky pak salát, 
hrášek, ředkvičky, pórek, kopr, pažitka či česnek. 

 hlávkový salát - v březnu pouze rané odrůdy, vyžadují dostatek 
vápníku. Zpočátku jejich růst trvá. Vhodné je vysít přímo do záhonu 
než předpěstování. 

 salát k česání - postupujeme jako u hlávkového salátu, jen s většími 
mezerami. Otrháváme vždy jen největší listy. 

 salát k řezu - v březnu vyséváme i bez přikrývky. První listy můžeme 
řezat už za měsíc. Postup a nároky jsou stejné jako u hlávkového salátu, 
i parťáci jsou stejní. 

 cibule - cibuli to trvá dlouho, nehnojíme dusičnatými hnojivy, v březnu 
vysetá cibule se sklízí až v srpnu. Vyžaduje vápník. Jejími parťáky jsou 
ředkvičky, pórek, červená řepa, řepíkatý celer, jahody, petržel, kopr či 
mrkev. Kopr a mrkev odpuzují květilku cibulovou. 

 česnek - nároky jako cibule. Jednotlivé stroužky v březnu zapícháme asi 
do 5 cm hloubky. Bude dobrým sousedem pro mrkev, okurky, rajčata 
a jahody, ale může být ochráncem, pokud bude pod ovocnými stromy a 
v okrasném záhonu s tulipány, růžemi či liliemi. 

 hrách - mimo to, že je oblíbený a chutný, je i užitečný, obohacuje půdu 
o dusíkem. V březnu ale vyséváme odolnější odrůdy, další až koncem 
měsíce a později. Vyžaduje vápnitou půdu a vyhneme se dusíkatým 
hnojivům. Parťáci jsou mrkev, fenykl, okurky, kedlubny, salát. 

 bob zahradní - stejně jako hrách váže vzdušný dusík, není tedy třeba 
hnojit dusíkem. Výhodnější je vápnitá půda. 

 černý kořen - Sice jsme si říkali, že půdu nekypříme hluboko, ale u téhle 
rostlinky musíme udělat výjimku. Jeho kořeny totiž dorůstají až do 50 
cm. Vhodnými parťáky jsou fazole, zelí, mrkev a cibule. 
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KALENDÁŘ ZAHRADY - BŘEZEN 

UŽITKOVÁ ZAHRADA 

Bylinky 
PŘEDVÝSEV – pod sklem VÝSEV DO ZÁHONŮ 

 kozlíček 
 polníček  
 bazalka  
 estragon  
 majoránka  
 šalvěj 
 tymián 
 pelyněk 
 meduňka 

 petržel – vhodní sousedi: ředkvičky, ředkev, cibule, nevhodný je 
naopak salát. 

 pažitka - je víceletá rostlina, která na jaře znovu vyrazí. Vhodným 
parťákem je mrkev. Za zmínku stojí také česneková pažitka, která zajistí 
příchuť česneku bez ovlivnění vůně dechu 

 kerblík - vyžaduje polostín, sklizeň již v květnu. Vhodné je vysít ho i v 
dalších měsících pro další sklizeň. Vhodný je výsev do záhonu se 
salátem. 

 Se zbytkem bylinek počkáme do příštího měsíce. 

Zvolte vhodný substrát. 

Ovoce 
 Jahody - my milujeme jahody a jahody milují dostatečnou zásobu humusu a mulčování. Pro zajištění větší úrody právě 

v březnu přidáme hnojivo pro jahody. Staré zaschlé listy odstraníme a okolo rostlinek mělce okopeme, Pokud chceme 
urychlit sklizeň, použijeme perforovanou fólii, kterou ale během květu odstraníme. Výsadba sazenic na jaře je možná, 
ale vhodná je až v červenci či srpnu. Měsíční jahody můžeme nyní vysít za oknem a do záhonů vysadit v polovině května. 

 

Dřeviny 
 Pokud jsme na podzim výsadbu nestihli, máme šanci právě teď. Na jaře lze vysazovat takřka všechny ovocné stromy, 

keře a bobuloviny, i když podzim je pro ně určitě lepší. Až na meruňky, broskvoně a nektarinky, ty vysazujeme na konci 
března a jarní výsadba je nejvhodnější. Kdoule, vlašáky, ostružiník, vinná réva a kiwi vysazujeme až v dubnu. 

 Ochrana ovocných stromů - od konce března do poloviny června je vhodné aplikovat postřik jako ochranu proti 
strupovitosti a moniliové hnilobě a zasychání výhonů. 

 Ovocné stromy hnojíme polovinou celé dávky kompostu právě v březnu. Výjimku tvoří čerstvě vysazené mladé 
stromky, ke kterým přidáme pouze kompost či vhodný substrát. Organická průmyslová hnojiva zpravidla přidáváme 
pouze 1x za 2 roky. Nejvíce hnojiva potřebují peckoviny (třešně, švestky, meruňky, broskve). 

 Keře bobulovin - je třeba pravidelně doplňovat kompost a pečlivě mulčovat. Tak jako tak je vhodné použít 
 kombinované hnojivo, opatrní jsme s dusíkem. Angrešt, červený rybíz, josta a ostružiník vyžadují méně hnojení než 

černý rybíz a maliny. Bobuloviny vypadají trochu složitě, ale my máme ideální produkt pro všechny. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@podlahy-rezivo.cz
http://www.pb-dumazahrada.cz/
https://www.podlahy-rezivo.cz/
https://pb-dumazahrada.cz/substrat-bio-vysev-a-bylinky/p5
https://pb-dumazahrada.cz/substrat-zahradnicky-kompost-vyzraly-kurovy-humus/p20
https://pb-dumazahrada.cz/zahrada/mulcovani/c1012
https://pb-dumazahrada.cz/hnojivo-plody-a-ovoce/p39
https://pb-dumazahrada.cz/zvysene-luzko/zvyseny-zahon/p48
https://pb-dumazahrada.cz/zvysene-luzko/zvyseny-zahon/p48
https://pb-dumazahrada.cz/zvysene-luzko/zvyseny-zahon/p48
https://pb-dumazahrada.cz/zahrada/mulcovani/c1012
https://pb-dumazahrada.cz/hnojivo-plody-a-ovoce/p39


 

736 514 024    info@podlahy-rezivo.cz   www.pb-dumazahrada.cz   www.podlahy-rezivo.cz 

 

 

KALENDÁŘ ZAHRADY - BŘEZEN 

OKRASNÁ ZAHRADA 

Dřeviny 
 Jehličnany na zimu jsme je vyvázali, aby lépe unesly tíhu sněhu, nyní je čas je osvobodit. 
 Okrasné dřeviny a keře - pokud už nemrzne je čas na prostříhání dřevin, které kvetou v létě (také odstranění starých a 

uhynulých částí vč. květenství či vzájemně si překážejících větví), pokud jsme to ještě neudělali. U těch, které kvetou 
na jaře počkáme až po odkvětu. To samé platí i pro živé ploty a pnoucí rostliny, pustit se můžeme i do keřů růží, které také 
začínáme zároveň vyvazovat. 

 

Květiny 
LETNIČKY TRVALKY 

 Předpěstování sazeniček letniček s delší vegetační dobou 
nebo citlivé na jarní mrazíky - astra, kosatec, slaměnka, 
hvozdík čínský apod. Vyséváme do poloteplého pařeniště 
nebo na okenní parapet. Letničky, které špatně snášejí 
přesazování, sázíme rovnou do záhonu, správný čas je 
uveden na obalu semínek. 

  Předpěstování afrikátů, karafiátů, slaměnek či kopretin 
si připravte navíc kelímky či rašelinové květináčky, 
protože až vzejdou, je třeba je přepíchat a zkrátit o třetinu 
kořínky. 

 Do truhlíků vyséváme macešky či sedmikrásky.  
 
Při objednávce v našem eshopu si nezapomeňte 
napsat o dárek v podobě semínek mixu macešek. 

 Záhony trvalek - stejně jako u užitkové zahrady i v 
okrasné je načase odklidit “zatepelení” ze záhonů s 
trvalkami a vypletí záhonů a samozřejmě přidat kompost. 

 Přesazení a rozdělní trsů zajistí delší růst a kvetení. 
Výsadba či výsev do záhonu okrasných trvalek kvetoucích 
v létě. 

 Růže - pomalu můžeme odhrnovat rašící růže, ale pozor 
na noční mrazíky, vždy se řídíme počasím, keře začínáme 
vyvazovat. Na růže máme i speciální substrát, hnojivo i 
květinový mulč. 

 Okrasné keře a trvalky se začnou co nevidět probouzet a 
je třeba jim dopřát kompost a některá určená hnojiva. 

   
 cibuloviny - pro pěkné květenství používáme hnojivo s vyšším obsahem fosforu a draslíku, po odkvětu odstraníme 

semeníky, abychom neoslabovali cibule. 
  rododentrony - pokud je květenství slabší, více se seřízněte a přihnojte hnojivem přímo na tento typ květin. Pro ně máme 

i speciální substrát, který je také pro azalky. 
  rostliny v nádobách - na přelomu března a dubna je, dopřeje-li nám počasí, vhodná doba pro přesazování a výsev či 

výsadbu mnoha květinek. Máme super substrát a super hnojivo přímo pro tyto podmínky. 
  při teplotě vody nad 8 °C můžeme, vyčistit jezírko a opět zapnout filtraci. Pro výsadbu vodních rostlin určitě vyzkoušejte 

náš substrát pro tento druh rostlinek. 
 

Trávník 

I náš zelený koberec potřebuje v březnu naši pozornost aby nám mohl dopřát krásně zelenou barvu a byl příjemný pro oko i 
nohy. Trávník shrabeme, čímž ho zbavíme například zbytků listí, ale také pročešeme. Pokud objevíme mech, shrabeme ho 
hráběmi (svédské - vějíř) a použijeme přípravek na hubení mechu. Mimochodem za vyzkoušení stojí i náš přípravek na hubení 
plevele. Na co ale nezapomeneme je provzdušnění vertikulátorem. Že ho nemáte? Nevadí, provzdušnění provedeme ručně 
například vidlemi. Další opomíjenou věcí je zapískování. Používáme křemičitý písek (podobný jako na plážovém volejbale, 
plážový písek). Ten pomůže proniknutí živin ke kořenům. Písek uhrabeme opačnou stranou hrábí, po zaschnutí už ho ani  
nenajdete. Holá místa zasypeme substrátem pro trávníky a aplikujeme travní semeno. A nakonec, jak jinak, pohnojíme 
speciálním trávníkovým hnojivem. Necháme odpočinout, nešlapeme a nezatěžujeme zejména na místa, kde jsme seli, dokud 
trávník nezhoustne. 
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KALENDÁŘ ZAHRADY - BŘEZEN 

POKOJOVÉ A BALKONOVÉ ROSTLINY 
 

 Na konci měsíce se můžeme dát do přesazování, je tedy potřeba vybrat vhodné nádoby a hlavně nakoupit substrát a 
zásobit se hnojivem. 

 Navyšujeme zálivku a začínáme hnojit. Nehnojíme pouze, pokud jsme přesadili, jelikož substrát obsahuje i hnojivo pro 
první týdny. 

 Máme pro vás také super substrát i hnojivo pro rostliny v nádobách, tady nejen interiérové, ale také balkonové.       
 Zvýšené dávky hnojení u zelených rostlin aplikujeme až po vyrašení prvních nových listů. Na přihnojování 

nezapomínáme ani u kvetoucí rostliny. 

 

   plastový květináč je vhodný pro rostliny, které mají rádi vlhko 

 

Pokojovky 
 Stálezeleným rostlinám dopřejeme očistu, pokud je vhodné osprchujeme je, omyjeme listy. Sledujeme přítomnost 

škůdců. 

Balkonovky 
 Pokud jsme dali zazimovat balkonovky, je čas dopřát jim stanoviště s větším množstvím světla. Ven je ale 

nedáváme, ještě je brzy. 

 Na konci března můžeme truhlíky osázet maceškami, sedmikráskami, pomněnkami apod. 

 
Při objednávce v našem eshopu si nezapomeňte napsat o dárek v podobě semínek mixu macešek. 
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