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KALENDÁŘ ZAHRADY - ZÁŘÍ 

ČINNOSTI V ZÁŘÍ 
Měsíc září je ve znamení sklizně a přesazování. 

 

 UŽITKOVÁ ZAHRADA 

 

Zelenina 
SKLIZEŇ  VÝSEV/VÝSADBA DO ZÁHONŮ 

 

 Vše co nám dozrálo       

POSLEDNÍ VÝSEV 

 Salát k řezu – sklízet budeme ještě na podzim 

 Polníček – sklízet budeme až na jaře  

 Zimní hlávkový salát – sklízet budeme brzy zjara 

 Ředkvičky – poslední možnost výsevu na začátku měsíce – sklízet budeme 
na podzim 

 

Bylinky 
 Chladnoucí sluneční paprsky negativně působí na aroma rostlin. Víceleté bylinky jako je libeček, bazalku, meduňku, mátu 

seřízneme, rozdělíme trsy a znovu je vysadíme. 

 Ty, které používáme neustále v kuchyni jako rozmarýn, majoránka, pažitka a petržel zasadíme do květináčů a pokračujeme 
v pěstování „za oknem“.  

 

Ovce 

 Ochrana ovocných stromů –u jabloní a hrušní jako ochranu před píďalkou zimní dáme kolem kmenů lepící pásky.  

 Zkypříme půdu do šířky koruny. 
 
Napadené plody nedáváme na kompost, ale likvidujeme. 

  

 Příprava k výsadbě ovocných keřů – výsadbu bobulovin zahájíme koncem září a čas budeme mít až do listopadu. 
Ostružiník vysazujeme až brzy na jaře. Hluboce kořenící plevel důkladně zlikvidujeme a nešetříme kompostem. 
Nezapomeneme na mulčování, které ochrání před nízkými teplotami. 

 
Keře bobuloviny mají rádi slunné stanoviště, rybíz lehký stín. 
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KALENDÁŘ ZAHRADY - ZÁŘÍ 

OKRASNÁ ZAHRADA 

Květiny a dřeviny 
 Sklízíme semínka letniček a trvalek. Některé máme jako dárek pro ty, kteří zakoupí produkty v eshopu www.pb-

dumazahrada.cz. 

 Odstraňujeme odkvetlé květy zejména u růží, abychom omezili napadení chorobami. 

 Záhony a truhlíky zdobí ještě poslední kvetoucí rostliny jako jiřiny, cínie, kopretiny, macešky atd. Je čas na přípravu 
podzimních záhonů a truhlíků, které osázíme vřesy, okrasnou kapustou či okrasnými travami. 

 Rozdělujeme trsy trvalek a přesadíme je do nových kontejnerů. Substrát do kontejnerů najdete v našem eshopu.  

 Je čas pro vysazování jehličnanů a stálozelených dřevin. Nezapomeňte na vhodné hnojivo. 

 Do země také sázíme cibulky tulipánů. 

 Dokvétají muškáty – ostříháme a přeneseme dovnitř. 

 Květiny, které jsou choulostivé na teploty necháme ve slunných dnech venku na vzduchu, ale na zimu je stěhujeme 
dovnitř – dopřáváme pozvolný přechod.  
 

OKRASNÉ CIBULOVINY (od ½ září až konec října) 

 Mráz je menší problém než přemokření. 

 Pokud sázíme do nádob, pak dáme na dno vždy drenáž a propustný substrát. 

 Menší nádoby chráníme ze spodu proti námraze (např. polystyrenem, kokosovou rohoží. 

 NIKDY nepoužíváme kravský hnůj ani kompost. 

 Výsadba: 
 Pozor, aby pod cibulí nebyla vzduchová kapsa 
 Hloubka je přibližně 2x velikost cibule, hloubka lilií ale 20 cm 
 Použijeme lehkou písčitou půdu 
 Vyplatí se výsadba do speciálních košíčků, jednak chrání cibuli při sázení a před hlodavci. 

 Velké cibule alespoň 1x za 2 roky vybíráme z půdo po odkvětu a zaschnutí listů (červen/červenec). Drobnokvěté narcisy, 
tulipány a drobné cibuloviny 1x za 3-5 let, lilie déle. 

 

Trávník 
 Září je pro trávník klíčový měsíc, je třeba se o něj postarat. Je vhodná doba pro jeho založení, ale také provzdušňujeme 

a pískujeme, odstraňujeme plevel, hnojíme, doséváme. Je-li třeba stále ještě zavlažujeme a sečeme. 
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