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KALENDÁŘ ZAHRADY - ČERVEN 

ČINNOSTI V ČERVNU 
V červnu je třeba posílit rostliny. Šetrně obděláváme půdu, hnojíme, zásobujeme humusem v podobě mulče či kompostu. 
V našem e-shopu najdete skvělý kůrový humus, mulč i urychlovač kompostu. Používáme také přírodní prostředky pro odpuzení 
škůdců a nezanedbáváme ani prevenci proti houbovým chorobám. Můžeme si připravit bylinné jíchy například z kopřivy, 
pampelišek a jiných bylin. 
 
 
Péče o záhony 

 Sklizené záhony co nejdříve znovu osejeme. 

 Půdu kypříme mezi řádky, aby se voda zbytečně neodpařovala. V suchých dnech zaléváme. Vláhu podpoříme také 
pravidelným mulčováním. 

 Pokud jsme v květnu nehnojili rostliny první trati (zeleninu), je nyní nejvyšší čas. Fazoly vyseté v květnu nyní také 
přihnojíme. 
 

 UŽITKOVÁ ZAHRADA 

Zelenina 
SKLIZEŇ  VÝSEV/VÝSADBA DO ZÁHONŮ 

 

 Ředkvičky – v létě rostou velmi rychle, už po 4 
týdnech můžeme sklízet. 

 Červená řepa by neměla zůstat v záhonech 
dlouho. 

 Brambory přihrnujeme 
 
 
 
 

VÝSEV v létě pouze semena k tomu určená. 
 

 Fazoly – vyséváme nejpozději do poloviny června.  

 Celer – sazenice dáme do země nejpozději do poloviny června. 

 Mrkev – poslední možnost k výsevu. 

 Kedlubny a košťáloviny – vysejeme nejpozději do poloviny července. 

 Rajčata, okurky, cukety – vysazujeme nejpozději začátkem června 
  

 

Bylinky 
 Kopr – v červnu můžeme znovu vysít. 

 Brutnák – několik kousků necháme vykvést pro semena. 

 Pažitka – často seřezáváme, aby znovu vyrážela. 

 Rozmarýn, tymián – můžeme vypěstovat také řízkováním. 

 

Ovce 

 Nejdůležitější činností je stále mulčování. 

 Odstraňujeme zpříma rostoucí výhony (vlky) – berou stromům zbytečně sílu. 

 Odstraňujeme kořenové odnože vyrážející z půdy pod stromem – neodstříháváme, vytrháváme. 

 Do konce června můžeme čekat první úrodu. Jako první si pochutnáme na jahodách a třešních. Z bobulovin dozrávají 
první maliny, rybíz a angrešt. 

Třešně - larva vrtule třešňové – jakmile začnou první plody třešní žloutnout, zavěsíme na strom žluté lapače 
Maliny – pravidelně protrháváme plody po několika dnech. 
Angrešt – sbíráme dříve, než začne pukat. 

Jahody – označíme si nejplodnější trsy, z nich pak neodstraňujeme výhony a v červenci je necháme zakořenit 
v dobře kompostovaném nebo vyhnojeném záhonu. U ostatních výhony odstraníme nejpozději po sklizni. 
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KALENDÁŘ ZAHRADY - ČERVEN 

OKRASNÁ ZAHRADA 

Květiny a dřeviny 
 Kvete pivoňka, rododendron, ibišek či hortenzie, ale také trvalky, cibuloviny letničky a dvouletku. 

 Zavlažujeme, zejména v teplých a suchých dnech. 

 Odstraňujeme odkvetlá květenství a rostliny jako kopretiny, chrpy atd. seřezáváme. 

 Nově vysazujeme pomněnky, sedmikrásky, macešky, karafiáty a jiné drobné letničky a dvouletky. 

 Na konci měsíce vytáhneme z půdy cibule tulipánů a narcisů. 

 Okrasné ploty zastřiháváme. 

 Ideální doba pro řízkování listnatých okrasných dřevin.  

 Nové výhony popínavých rostlin vyvazujeme. 

 Na skalce rostliny protrháváme. 

 U velkokvětých růží odstraníme poupata mimo vrcholového. 
 

Balkonovky 
 Přidáváme zálivku a přihnojujeme hnojivy dle jednotlivých druhů rostlin (tekuté či tuhé). Nezapomínáme ani na 

pokojovky, i když nejsou venku, platí pro ně stejná pravidla. 

 Pro nový výsev či výsadbu použijte náš substrát i hnojivo pro rostliny v nádobách, tady nejen interiérové, ale také 
balkonové. 
 

Trávník 
 Sekáme, zavlažujeme. 

 Odplevelujeme a hnojíme speciálním trávníkovým hnojivem nebo použijeme přípravek na hubení plevele s 
hnojivem. 
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