Ovocná záhrada
 zber prvého ovocia - jahody, skoré čerešne, ríbezle, maliny ...
 po zbere plodov záhony vyčistiť, prekypriť záhony a prihnojiť
 prebierka hustej násady plodov jabloní, hrušiek, broskýň, aby
sme získali pekné a dobre vyvinuté plody a primeranej veľkosti
typickej pre danú odrodu
 odstraňovať treba deformované, poškodené, zakrpatené plody

 ničenie pôdneho prísušku kyprením
 v období sucha výdatná závlaha, mladé rastliny zavlažujeme
častejšie a menšími dávkami, staršie rastliny menej často, ale
väčšími dávkami vody
 prihnojovanie priemyselnými hnojivami možno spojiť so
závlahou
 ošetrovanie proti chorobám, škodcom ,vyplievanie buriny
 odstraňovanie opadaných plodov
 presvetliť koruny ovocných drevín rezom – odstrániť suché,
choré, polámané, poškodené konáriky smerujúce do vnútra
koruny
 ukončiť vylamovanie (podlom) nerodivých letorastov
viniča, vyväzovanie ostatných výhonkov k opore,
vylamovanie zálistkov, priebežné čistenie kmienkov
 odstraňovanie rosných korienkov nových a 2 – 3 ročných rastlín viniča
 pokračovať v preštepovaní ovocných drevín (očkovanie, vrúbľovanie)
 ošetrovanie štepencov – kontrola ujatia, uvoľňovanie úväzku

Okrasná záhrada
 vyštipovanie veľkokvetých ruží, margarét pestovaných na rez
 odstraňovanie odkvitnutých kvetov, súkvetí kvetín aj so
semenníkom, na podporu tvorby nových kvetov a predĺženie
kvitnutia rastlín
 dokončenie výsadby letničiek na záhony,
do rôznych nádob . . .
 výsevy dvojročných kvetín a niektorých
druhov trvaliek
 výsadba mladých sadeníc
chryzantém
 vyväzovanie vysokých
kvetín, tráv k opore, aby ich
nezlomil vietor
nezlomil vietor
 dôkladné vyplievanie buriny z kvetinových záhonov,
skalky, trávnika
 plytké kyprenie - odstránenie pôdneho
prísušku, slúži na zníženie výparu vody
 správna závlaha a prihnojovanie kvetín
v nádobách podľa ich nárokov
 vyberanie cibuľovín ( tulipány, narcisy,) –
stačí 1x za 3 – 5 rokov
 cibuľky napadnuté chorobami, poškodené
treba odstrániť
 zdravé nechať zatiahnuť, označiť, dosušiť
v tenkej vrstve na suchom, vzdušnom mieste
 vytriedené cibuľky skladovať na tmavom,
suchom mieste do času výsadby – jeseň

 rez a tvarovanie solitérov a živých plotov
z listnáčov, ihličnanov
 pravidelné kosenie, prihnojovanie
a zavlažovanie trávnika
 kompostovať zvyšky rastlín a pokosenej trávy

 odoberanie odrezkov na rozmnožovanie , na odrezky
vyberieme dobre vyvinuté, nepoškodené, nekvitnúce
výhonky, ktoré začínajú drevnatieť
 odrezok má mať 2 - 3 páry listov
 listové čepele skrátiť 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
 pokračovať v ochrane o proti chorobám,
škodcom
prihnojovanie kvetín, okrasných
drevín špeciálnymi hnojivami

Zeleninová záhrada
 dokončenie výsadby predpestovaných
sadeníc uhoriek, rajčín, papriky, baklažánu, zeleru,
majoránu, hlúbovín

 okopávanie záhonov, ničenie pôdneho prísušku, intenzívne vetranie
v skleníku, parenisku
 jednotenie mrkvy, petržlenu, uplatniť prebierku
 v čase sucha zalievanie, hlavne mladých rastlín
 starostlivá kontrola výskytu škodcov, chorôb
v skleníkoch, fóliovníkoch
 včasná chemická ochrana proti a a
chorobám, škodcom, burinám
 vyštipovanie a vyväzovanie
kolíkových rajčín
 po zbere skorých zelenín príprava nových záhonov
na ďalšiu výsadbu a výsevy zeleniny

 postupný zber skorej zeleniny – špenát, šalát, čínska kapusta, cibuľka,
cesnak, mrkva, petržlen, hrach, kaleráb, rajčiny, paprika - zo skleníkov,
fóliovníkov
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