Ovocná záhrada
 pokračujeme v zbere a spracovaní dozrievajúceho
ovocia
 vyčistíme záhony jahôd, ktoré zostávajú pre ďalšie obdobie,
odburiníme ich, prekypríme, zavlažíme a prihnojíme
 pripravíme záhon na
založenie nového jahodoviska
 označíme kolíkmi vhodné
materské rastliny na odber
mladých sadeníc jahôd
 odstránime odrodené výhonky po zbere ríbezlí, malín, egrešov
 pod konáre stromov s bohatou násadou plodov dáme podpery
 vyväzujeme konáriky u tvarovaných typov korún k opore
 odstraňujeme opadané plody
a polámané konáriky spod
stromov, aby sa nestali zdrojom šírenia
chorôb a škodcov
 pokračujeme v ochrane proti chorobám a škodcom
 od polovice mesiaca môžeme očkovať podpníky vhodnými odrodami
(postup a obrázky – máj – aktuálne práce v záhrade)
 vo vinohrade vyštipujeme zálistky, vyväzujeme letorasty
 začíname pripravovať priestory na uskladnenie úrody – vybielime
pivnicu, vyčistíme police a debničky na ovocie
 v období sucha výdatne zavlažujeme, mladé rastliny častejšie
a menšími dávkami, staršie rastliny menej často, ale väčšími dávkami
vody
 prihnojujeme priemyselnými hnojivami - možno spojiť so závlahou

Okrasná záhrada
 odstrihávame odkvitnuté kvety
a súkvetia, na podporu tvorby nových
 zrežeme remontujúce (opakujúce
kvitnutie)trvalky, aby na jeseň znovu
rozkvitli
 vysievame dvojročné kvetiny
 vyväzujeme vysoké a rozložité kvetiny ku
vhodnej opore
 vyštipujeme veľkokveté kvetiny, aby sme
podporili tvorbu jedného veľkého kvetu
klinčeky, chryzantémy, ruže)








 odstraňujeme vyhynuté kvetiny a na ich
miesta dosadíme nové
 sústavne dôkladne vyplievame záhony,
skalku, trávnik
 pokračujeme vo vyberaní cibuľovín
 kypríme záhony - odstraňujeme pôdny
prísušok na zníženie výparu
vody
 zavlažujeme kvetiny na
záhonoch a v nádobách
pokračujeme v reze a tvarovaní solitérov a živých plotov
listnáčov a ihličnanov
pravidelne kosíme, prihnojíme a zavlažujeme trávnik
kompostujeme zvyšky rastlín a pokosenej trávy
pokračujeme v ochrane proti chorobám, škodcom
prihnojíme fosforečnými a draselnými hnojivami okrasné rastliny na
záhonoch a v nádobách
rozmnožujeme trvalky a okrasné dreviny vhodnými spôsobmi

Vegetatívne rozmnožovanie okrasných drevín
Bylinné odrezky
 používame ich pri rozmnožovaní väčšiny
okrasných krov a popínavých drevín
 vyberáme dobre vyvinuté, nepoškodené,
nekvitnúce výhonky, ktoré začínajú
drevnatieť; mäkké odrezky ľahko hnijú
 odrezok má mať 2 - 3 páry listov
 listové čepele skrátime o ½, aby sa zmenšila plocha vyparovania
 odrezky ošetríme stimulátorom a necháme zakoreniť v špeciálnom
substráte na rozmnožovanie, ktorý udržiava vlhkosť
 pre urýchlenie zakorenenia zakryjeme fóliou; je možné použiť
i plastovú fľašu, ktorej sme odrezali dno
Ďalšie spôsoby vegetatívneho rozmnožovania

odrezky: púčikové

potápanie: lúčovité

nakopcovanie

drevnaté

koreňové

hadovité

jednoduché

odrezok s pätkou

Zeleninová záhrada
 ukončíme výsadbu neskorých
hlúbovín – kelu hlávkového,
karfiolu; póru ...
 na uvoľnené záhony po zbere skorých zelenín vysievame
cukrovú kukuricu pre neskorší zber, skoré odrody šalátu hlávkového na
predpestovanie sadeníc, čiernu reďkev, vodnicu, čínsku kapustu, špenát
na neskorý jesenný zber
 zberáme cesnak, cibuľu zo sadzačky, necháme ich
preschnúť na záhone alebo na vzdušnom miest
a potom uskladníme
 zberáme prebierkou plodovú
zeleninu–uhorky, papriku,
rajčiny, tekvicu, cuketu; skoré
zemiaky...
 sústavne okopávame záhony, rozrušujeme pôdny prísušok,
intenzívne vetráme v skleníku, parenisku
 vyštipujeme a vyväzujeme kolíkové rajčiny


ukončíme jednotenie mrkvy, petržlenu, uplatňujeme
prebierku
 v čase sucha zavlažujeme, hlavne mladé rastliny
 sústavne kontrolujeme výskyt škodcov, chorôb
v skleníkoch, fóliovníkoch
 uplatňujeme odporúčanú chemickú ochranu
proti chorobám, škodcom a burinám a
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