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KALENDÁŘ ZAHRADY - ČERVENEC 

ČINNOSTI V ČERVENCI 
Za sucha vydatně zaléváme. V červenci a srpnu mají rostliny nejvyšší nároky na vláhu. Když ale zaléváme, tak správně. Nezaléváme 
jen svrchní vrstvu půdy, důkladně provlhčíme i spodní vrstvu. Ze svrchní vrstvy se voda odpaří a rostliny musí kořenit hlouběji, 
kde vlhkost je. 

 
Zaléváme nejlépe v ranních hodinách, půda je ještě chladná, a tak se zbytečně voda nevypařuje, šetříme tak vodou. 

Kypřením svrchní vrstvy zajistíme propustnější a zabráníme odpařování.  
 
Nejvíce vláhy potřebují: Okurky a rajčata na začátku tvorby plodů, košťáloviny na začátku tvorby hlávek, brambory když 
kvetou, fazoly mezi květem a tvorbou plodů, kedlubny – začátek tvorby hlávky, cibule při tvoření prvních listů 

 

 UŽITKOVÁ ZAHRADA 

Zelenina 
SKLIZEŇ  VÝSEV/VÝSADBA DO ZÁHONŮ 

 

 keříkové fazoly – sklízíme co nejdříve 

 Ranné brambory 
 
 
 
 

VÝSEV 

 novozélandský špenát – poslední šance na výsev 

 pekingské zelí – do poloviny července 

 čínské zelí – do vyhnojené půdy s obsahem vápníku 

 bílé zelí (sazenice) – začátkem měsíce 

 kedlubna – do poloviny měsíce 

 černá ředkev – do poloviny července 

Rajčata – začínají tvořit plody, nyní přihnojíme a odstraníme postranní výhony, listy neodstraňujeme, pouze zažloutlé a 
poškozené. 
Okurky – další dávka hnojiva. U salátovek postranní výhony odstraníme těsně za první plodovou násadou.  
Květák – pokud dostatečně hnojíme, tvoří nyní růžice 
Kukuřice – další dávka hnojiva.  
Ředkvičky – vydatně zaléváme. 

Bylinky 
 Sladký fenykl – můžeme vysévat do poloviny července. 

 

Ovce 

 Bobuloviny – začíná hlavní sklizeň jahod, malin, angreštu a rybízu. Josta dozrává kolem poloviny měsíce. Ostružiny 
dozrávají na konci měsíce.  

 Bobuloviny – mají mělce uložené kořeny, proto dbáme na dostatečnou zálivku a nepodceňujeme mulčování. 

 Bobuloviny – hned po sklizni by měl následovat řez (červenec- srpen/září).  
 

Jahody – nejvýše 4 roky na jednom záhonu, potom se jejich úroda snižuje. Po sklizni rostliny dáme na kompost 
nebo je zaryjeme do záhonu. Pro zakořeněné odnože připravíme nový dobře prokompostovaný a prohnojený 

záhon, kde jsme je 4 roky zpět nepěstovali. Příliš hustá výsadba podporuje vznik houbových chorob.  
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KALENDÁŘ ZAHRADY - ČERVENEC 

OKRASNÁ ZAHRADA 

Květiny a dřeviny 
 Záhony s trvalkami plejeme. 

 Přihnojujeme. 

 Vyšším rostlinám vyrobíme oporu. 

 Odstraňujeme odkvetlé květy. 

 Připravíme záhon osetý dvouletkami, které pokvetou příští rok. 

 Cibuloviny, které jsme již vytáhli po odkvetení a zaschnutí listů, nechali je proschnout na vzdušném místě a počistili 
od suchých slupek a hlíny, uschováme v papírovém sáčku, který označíme. Uložíme je na suché větrané místo až do 
výsadby (říjen – listopad).  

 
Tulipány a hyacinty je lepší v létě vybírat ze záhonů a uskladnit, narcisům vyhovuje více ponechání v půdě více let 
nebo je přesadit do jiného záhonu. 

 

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

pokojovky, ikdyž 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. 
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