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KALENDÁŘ ZAHRADY - KVĚTEN 

ČINNOSTI V KVĚTNU 
V květnu budeme vysazovat rostlinky na záhonky a dáme ven, už nastálo, osazené truhlíky. To ale až v druhé polovině měsíce, po 
„zmrzlých“, tedy po svátku Pankráce, Serváce a Bonifáce a svátku Žofie.  Důležité je to zejména pro zeleninovou zahrádku a 
rostlinky citlivé na mráz. Noční mrazy mohou dosavadní úsilí absolutně zničit, proto nebudeme spěchat. Přes den můžeme naše 
semenáčky otužovat venku.  
 

Péče o záhony 
 Stejně jako v dubnu i v květnu musíme pravidelně kypřit půdu mezi vysetými rostlinkami. Pomůžeme jim tím vyhrát 

konkurenční boj s plevelem. 

 Nezapomínáme na mulčování. Posekaná tráva nám muže poskytnout dostatek materiálu pro mulčování, ale musíme ji 
nechat zavadnout, než s ní půdu pokryjeme. Pokud to neuděláme budeme mít v záhonech více plžů než rostlinek. 
Nezapomínáme ani na doplňování kompostu, zejména u rostlin první trati, tedy zejména u zeleniny. Ten rozprostřeme 
nejlépe za mračného nebo deštivého počasí. Pokud jsme si udělali jíchu například z kopřivy, můžeme ji také použít. 

 

Péče o kořeny 
 Kolem kořenů ovocných stromů a keřů je třeba pečovat o půdu. Jde o pravidelné kypření, doplňování kompostu a 

mulčování. Kořeny jsou rozloženy přibližně v takové šíři, jak je široká jejich koruna. Mulčovací vrstva by měla být vysoká 
5 – 10 cm a být pravidelně obnovována. Opět lze použít zaschlou posekanou trávu. Také při hnojení dbáme na celou 
zmíněnou plochu. U bobulovin je péče o kořeny ještě důležitější. Vrstva mulče udržuje vlhkost a brání konkurenčnímu 
plevelu prosperovat. Kypříme vždy je svrchní vrstvu, abychom nezasály do kořenů. 
 

Postřiky 
 V ovocné zahradě máme teď volněji, ale neměli bychom zapomínat na postřiky. I v bio zahrádce, sice mírněji, ale je to 

třeba. Ke kvalitnímu životu a úrodě potřebují stromky postřiky podporujícími obranyschopnost stromů a obranu proti 
šíření houbových chorob. Tyto postřiky fungují i jako prevence proti škůdcům. 
 

 

Hnojení a zalévání 
 Po „zmrzlých“ můžeme přihnojovat. Pozor ale, abychom nepřekročili celoroční dávky jednotlivých složek.  

 Pokud bobuloviny pravidelně zásobujeme kompostem a mulčem, hnojit nemusíme. Pokud ne, nyní přihnojíme. 

 Dbáme na pravidelnou zálivku. Pokud nebude delší dobu pršet, musíme se o zálivku postarat, a to platí zejména u 
bobulovin a stromků. Pokud nebude zálivka pravidelná, projeví se to později na množství plodů.  

 
Dřeviny v písečné půdě potřebují více zálivky než ty v jílovité půdě. 

 
 

ZVÝŠENÉ ZÁHONY 
Zvýšený záhon začíná být čím dál více oblíbený. Čím a jak ideálně vyplnit zvýšený záhon, aby byla úroda co nejlepší, se dočtete 
na dalších stranách. Začneme ale jeho postavením. Existuje několik materiálů, ze kterých ho můžeme vytvořit, třeba dřevo, 
se které máme v sortimentu. Ať už si vyberete jakkoli, nezapomeňte na jednu věc. Na pomyslné dno zvýšeného záhonu 
použijte králičí pletivo, abyste zabránili vniknutím hrabošů. 
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KALENDÁŘ ZAHRADY - KVĚTEN 

UŽITKOVÁ ZAHRADA 

Zelenina 
Do záhonů budeme sázet rostliny první trati, takže musejí být záhony dostatečně prohnojené organickými hnojivy a kompostem. 

PŘEDVÝSEV VÝSEV/VÝSADBA DO ZÁHONŮ 

 Fazoly – jsou obzvláště citlivé na chladno. 
Proto je nyní můžeme vysít do kořenáčů a pak 
po zmrzlých takto vysadit na záhon. 

 
Keříčkové fazoly dozrávají dříve, tyčové 
mají zase větší úrodu.  
Keříkové fazoly jednotíme, sázíme po 10 
cm. Tyčové fazoly vyséváme do hnízd po 7 
semenech, která porostou společně. 
Nepotřebují dusíkaté hnojivo, stejně jako 
hrách si ho umí kořeny obstarat z baterií. 

 
Zvolte vhodný substrát pro výsev. 
 
 
 

VÝSADABA po „zmrzlých“ - rajčata, okurky, cukety, tykve, celer, novozélandský 
salát, špenát, kukuřice cukrová, v teplejších oblastech i meloun, artyčoky, 
papriky a lilky. 

 Rajčata – vybereme jim protekční místo v blízkosti domovní stěny. 
Vysazujeme co nejhlouběji, po dolní lístky, které před sázením odstraníme. 
Mezi sazeničkami necháváme ideálně 50 cm místa. Spolu s rajčaty mohou 
být na záhonku košťáloviny, salát, česnek nebo celer. 

Když rajčata zasadíme šikmo, vytvoří postranní kořeny, které zajistí 
lepší výživu rostlinky. Od počátku růstu odstraňujeme z rostlinek 
postranní výhony. 
Zároveň se sazeničkou umístíme opory rostliny (tyčky, latě), 
pozdějším zápichem bychom mohli poškodit kořeny. 

 Okurky – i pro okurky je důležitá dostatečná zásoba kompostu a vydatné 
hnojení. Nezapomínáme také na pravidelnou a bohatou zálivku. Okurka 
potřebuje prostor, jestli jí necháme plazit po zemi, necháme mezi 
jednotlivými rostlinkami klidně i 1 m2. Úsporu místa získáme 
vyprovázkováním opory nad sazenicí. Můžeme ji vyrobit z našeho dřeva. 
Vhodnými parťáky budou košťáloviny, fazoly nebo salát. 

Salátovým okurkám se nejlépe daří ve skleníku, kdežto nakládačky 
dáváme na záhony. 
Později vysazené okurky dříve plodí. 
Pokud nakládačky předpěstováváme, budou dříve rodit, ale úroda je 
nižší. 
Pokud plody přestávají růst nebo odpadávají, mají nedostatek živin a 
je potřeba přihnojit. 

 Papriky – zvolíme chráněné místo na zahradě, aby mohly plody vyzrát. 
Paprika vyžaduje mírné klima. Bez problémů se jí bude dařit ve skleníku. 
Pokud jsme vyseli papriky v březnu, měli bychom mít připravené sazeničky 
do záhonů. Pokud později, ještě počkáme. Vzdálenost mezi rostlinkami by 
měla být alespoň 50 cm. 

 Cukety – mají stejné nároky na živiny a zálivku jako okurky, potřebují ale 
více prostoru a to minimálně 1 m2, lépe ale více. 

 Lilky – mají stejné nároky jako papriky, také raději ve skleníku. 

 Tykve – nejlépe se jim daří na kompostu a mnoho lidí je tam vysazuje. Lepší 
je ale vysadit je k patě kompostu (pod kompost). Využívá tak živiny, které 
kompostem prosakují, ale neodčerpává živiny z kompostu, který máme i pro 
ostatní rostliny. Rostlinu můžeme nechat, aby se po kompostu plazila, 
protože poskytne alespoň vítaný stín. 

VÝSEV DO ZÁHONŮ 
 Sladký fenykl – náročný na teplo, doba výsevu se liší odrůdou, bude se 

mu dařit v písčité půdě s dostatečnou vlhkostí. 
 Ledový salát – stejné nároky jako u hlávkového salátu – méně hnojení, 

ale vzdálenost je větší, alespoň 30 – 40 cm od sebe. 
 Kadeřávek – na samostatný záhon, nejlépe v polostínu. Až v červenci 

budou rostlinky dostatečně velké k případnému přesazení. Vyžaduje 
dostatek kompostu a organických hnojiv.  

Sklizeň a následný výsev 

 Průběžně již můžeme sklízet salát, který jsme v březnu vyseli. Ani kedlubny by neměly být v záhonu zbytečně dlouho, protože 
pak dřevnatí. Další výsev je možný v červenci. Stejně tak je to u ředkviček, které už jsme mohli sklízet od dubna a s přibývající 
teplotou rostou rychleji.  

 Z košťálovin můžeme ještě vysít květák nebo brokolici 
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KALENDÁŘ ZAHRADY - KVĚTEN 

UŽITKOVÁ ZAHRADA 

Bylinky 

 Po „zmrzlých“ vyséváme na záhony teplomilné druhy koření, které jsme si začátkem jara předpěstovali.  
VZDÁLENOSTI SMÍŠENÉ KULTURY 

 Kozlík – 40x40 cm 
 Bazalka 25x25 cm 
 Estragon 30x40 cm 
 Levandule 40x35 cm 
 Majoránka 20x20 cm 
 Šalvěj 40x30 cm 
 Tymián 20x20 cm 
 Pelyněk 40x40 cm 
 Meduňka 30x30 cm 

 Bazalka – okurka, rajče 
 Majoránka – cibule 
 Šalvěj – fazoly 
 Fenykl – košťáloviny, mrkev 

 

 

 Přímo na záhon můžeme vysít majoránku, šalvěj, tymián, pelyněk a meduňku. Platí ale, že předpěstování je lepší. 

 Zvolte vhodný substrát pro bylinky. 
 

Koření nevyžaduje vlastní záhony, můžeme je přidat k zelenině. Můžeme sázet i do nádob. 
Koření nebývá náročné na živiny a až na výjimky má rádo slunné stanoviště.  

 

Ovce 

 Jahody – pokud jsme tak ještě neučinili, položíme na jahodový záhon  dřevitou vlnu, případně slámu. Podkládáme 
listy. Dřevitá vlna udrží listy a následně i květy a plody v suchu, aby neuhnívaly a neplesnivěly. Hnojit už nesmíme. 
Pokud nechceme v létě sázet vlastní sazeničky, odstraňujeme výhony. 

 Ovocné stromy – na větve ovocných stromů zavěsíme závaží tak, aby měly vodorovnou polohu. Pak strom nasadí 
více plodových pupenů. 

 Výsadba stromků – nyní je vhodná doba pro výsadbu KDOULONĚ A VAŠÁKU, většinu ovocných stromů vysazujeme 
na podzim. 
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KALENDÁŘ ZAHRADY - KVĚTEN 

OKRASNÁ ZAHRADA 

Květiny a dřeviny 
 Po „zmrzlých“ můžeme dávat do země i choulostivé cibuloviny a hlíznaté rostliny, tedy jiřiny, begónie, růže, dosny, atd.  

 Upravuje živé ploty, tvarujeme.  

 Mulčujeme – zabráníme nadbytečnému vypařování vody, růstu plevelů a teplotním výkyvům. Můžeme použít speciální 
květinový mulč. 

 Pokud bude po „zmrzlých“ příznivá předpověď, můžeme ven umísťovat také exotické rostliny v nádobách. Dbáme na 
postupný přechod, nedáváme hned na přímé slunce, ale do polostínu. Přihnojíme je a dopřáváme bohatou zálivku. Po 
několika dnech teprve umístíme na cílové stanoviště.  

 

Balkonovky 
 Po „zmrzlých“ můžeme i naše truhlíky umístit ven na svá místa. I zde platí že, pokud jsme je neotužovali, umístíme je 

nejprve do polostínu. Přidáváme zálivku a přihnojujeme hnojivy dle jednotlivých druhů rostlin (tekuté či tuhé). 

 Do truhlíků můžeme sázet muškáty, pelargónie, begónie a po zmrzlých je již nechat venku. Použijeme hnojivo pro 
rostliny v nádobách, tady nejen interiérové, ale také balkonové. 

 

Trávník 
 V dubnu jsme dopřáli našemu trávníku regeneraci. Nyní je třeba trávník udržovat. V květnu roste nejbujněji. Tráva nyní 

obsahuje nejvíce růstového hormonu, půda má dostatek vláhy a působí naše hnojení. Takže nás čeká spousta sekání. 
Nesekáme pouze čerstvě vyseté plochy trávníku, jelikož by sekačka mohla vytrhat ještě ne pevně zakořeněnou mladou 
trávu. Trávník ale nesmí přerůst, aby zůstal hustý, krásně zelený a zdravý. Jakmile výška trávníku přesáhne třetinu 
výšky, kterou si přejeme mít, musíme sekat.  

 Pokud objevíme mech, shrabeme ho hráběmi (švédské - vějíř) a použijeme přípravek na hubení mechu s hnojivem 
(pokud jsme tak již neučinili v minulých měsících, pokud ano, necháme přípravek ještě působit a jen shrabeme 
hráběmi). 

 Pokud jsme ještě nedoplňovali holá místa travním semenem – zasypeme je substrátem pro trávníky a aplikujeme 
travní semeno. A nakonec, jak jinak, pohnojíme speciálním trávníkovým hnojivem (pokud jsme nepoužili hubič mechu 
s hnojivem).  

 Za zkoušku stojí náš přípravek na hubení plevele, který se bude hodit nyní, případně i v dalších měsících. 
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