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1. PŘIHNOJOVÁNÍ ROSTLIN BĚHEM VEGETACE 

Všechny rostliny během vegetačního období můžeme přihnojovat. Je to důležité pro jejich 

růst a plodnost. Hnojiva, která se používají k přihnojování můžou být v různých formách:  

TEKUTÁ, PRÁŠKOVÁ, GRANULOVANÁ, RŮZNÉ DRUHY TYČINEK 

 

TEKUTÁ HNOJIVA – většinou používáme ve formě zálivky, někdy můžeme též použít jako 

postřik na list. Tyto hnojiva samozřejmě ředíme vodou. 

 

PRÁŠKOVÁ HNOJIVA – určité množství hnojiva se vsype do vody a v ní se rozmíchává, 

postupně se rozpustí. Takto připravené se použije jako zálivka. 

 

GRANULOVANÁ HNOJIVA – většinou se obsypávají okolo rostlin, motyčkou se opatrně 

promíchají se zeminou a zalijí. Také se granule mohou nasypat do konve s vodou, 

promíchávat a nechat je postupně rozpustit. Pak tímto roztokem rostliny zalít. Tyto hnojiva 

se většinou používají například u keřů, trvalek, jehličnanů, trávníků aj. 

 

TYČINKY – hnojiva, která se používají převážně u pokojových rostlin. Tyčinka se zapíchne do 

květináče s rostlinou – postupně se z ní uvolňují potřebné látky pro rostlinu. 

 

Jaké použít dávkování a v jakém množství hnojivo naředit najdete většinou na obalu či uvnitř 

krabičky výrobku. Přípravky k hnojení rostlin zakoupíte v různých zahradnických centrech ( 

BAUMAX, BAUHAUS, OBI aj.).  

 

 

2. OŠETŘOVÁNÍ ROSTLIN PO VÝSADBĚ 

Sazenice rostlin, které máme v sadbovačích a jsou dostatečně silné a prokořenělé můžeme 

vysazovat na stanoviště. Pokud vysazujeme do nevytápěného skleníku můžeme vysazovat 

sazenice, již v začátkem  března ( př. salát, kedluben). Jestliže budeme vysazovat na venkovní 

záhony, zahájíme výsadbu předpěstovaných rostlin většinou až v polovině dubna (salát, 

kedluben). Ostatní teplomilné rostliny  (rajče, paprika, lilek aj.) vysadíme raději až po 

polovině května (přízemní mrazíky).  

Před výsadbou je velice důležité pořádně záhon prolít vodou pokud je suché počasí. No a co 

tedy dělat po výsadbě rostlin? Po výsadbě můžeme záhon opět ještě mírně zalít. A během 

vegetace rostlinky okopáváme, odplevelujeme a zalíváme. Okopávka je důležitá pro 

provzdušnění půdy a lepší příjem vláhy. Rostliny též kontrolujeme, jestli se na nich 

nevyskytují žádní škůdci a choroby. Pokud nějaké podezření zaznamenáme, okamžitě 
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použijeme nějaký účinný prostředek ke zničení. Lépe je vždy použít nějaký ekologický, šetrný  

přípravek k zahubení škůdců či chorob. Rostliny též můžeme během vegetace přihnojovat. 

 

 

 

3. PROVZDUŠŇOVÁNÍ TRÁVNÍKU 

Provzdušňování trávníku je důležité pro jeho lepší růst. Při provzdušňování odstraňujeme 

suchou a starou trávu, odstraňujeme mech a provzdušníme též půdu.  

Na malém pozemku nám k provzdušnění postačí obyčejné či vějířové hrábě. Pokud máme 

větší zahradu můžeme použít tzv. vertikutátor, česky by jsme jej mohli nazvat provzdušňovač. 

Zakoupíme jej opět v obchodních řetězcích  OBI, BAUMAX….., ulehčí nám práci. Jejich pohon 

bývá benzínový, eletrický či akumulátorový. 

Půdu provzdušňujeme většinou na jaře a na podzim, trávník můžeme též přihnojit (nejlépe 

nějakým dusíkatým hnojivem). Jestliže se takto o trávník staráme, lépe roste a netvoří se nám 

na něm tolik mechu. 

V zemědělství se o péči o trávník postarají traktory s branami, k hnojení se používá většinou 

močůvka či též dusíkaté hnojivo. 


