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ZAHRADNÍKŮV 
KALENDÁŘ I.
rajčata, papriky, okurky, 
listová zelenina, jahody, melouny, 
česnek, kořenová zelenina
+ 89 tipů, jak pečovat 
o nejoblíbenější plodiny
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Rajčata

SEZNAM PLODIN
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Okurky62

Jahody100

Melouny118

Česnek136

Listová 
zelenina
saláty, polníček, čekanka
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Kořenová
zelenina160
mrkev, petržel, pastinák

Klikněte

na kapitolu,

která vás 

zajímá.
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89 TIPŮ, JAK PEČOVAT O PLODINY
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Nákupní seznam

Prevence nad zlato

Jak hnojit na jaře

Vyrobte si jíchu

10 pravidel správné 
zálivky

Jak ochránit zahradu 
před škůdci – bez 
chemie

Podzimní hnojení

Domácí krmení 
pro ptáčky

Zahradnický
slovníček
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VÝSEV 
A VÝSADBA

Koncem května až začátkem června můžeme semínka vysévat 
ven rovnou na záhon. Jenom počítejte s tím, že úspěšnost 
přímého výsevu je u rajčat mnohonásobně nižší. Jakž takž ho 
zvládnou divoká rajčata, ale i tak nejspíš nestihne dozrát celá 
úroda. Rajčata jsou zkrátka fajnovky s vysokými nároky na 
půdu, teplo a výživu. Šance si zvýšíme tím, že semínka ošetříme 
probiotickým roztokem weiki.

VÝŽIVA

Rajčata jdou do květu, budou potřebovat extra výživu. V tomto 
období rostliny ocení hlavně fosfor. Rychlé živiny dodá rostlinná 
jícha nebo zkvašené slepičince. Pomaleji, ale rovnoměrně 
rostlinám potřebný fosfor poskytne kompost. Chcete si to ulehčit? 
Kombinaci kvalitního kompostu i kvašených slepičinců obsahuje 
i sypké organické hnojivo weiki, takže je na přihnojení ideální. 
Nezapomeneme ani na pravidelnou probiotickou zálivku, která 
pomůže s rozkladem organické hmoty i „přežvýkáním“ živin do stra-
vitelné formy. A co víc, těla probiotických mikroorganismů obsahují 
fosforu hodně. Proto ze živé půdy vycházejí tak krásné květy.

PÉČE

Tyčkovým rajčatům pravidelně odstraňujeme zálistky v úžlabí 
listů. Bez zaštipování by se rostlina vysílila nasazováním velkého 
množství plodů, které by nestihly dozrát. Zálistek uchopíme
mezi prsty za vrcholek a odtrhneme. Vzniklého poranění se 
nedotýkáme.

SKLIZEŇ

UCHOVÁNÍ

ZPRACOVÁNÍ
Pokud se budeme držet uvedených rad, čeká nás nejspíš velká 
úroda. Pojďme se kochat rajčatovými recepty. Třeba v kuchařce 
Košík plný rajčat.

NA CO SI DÁT 
POZOR

Zvlášť během upršeného léta si na rajčátka brousí zuby plíseň. 
Nejlepším lékem je prevence. Pozor na vzájemně si stínící 
rostliny v hustém sponu i špatné sousedy. Z brambor si plíseň 
přeleze, než napočítáte do tří. Jak se bránit přírodně a bez 
chemie? Zkuste probiotický postřik z weiki. Prospěšné bakterie 
brání množení patogenů a přirozeně zvyšují imunitu rostliny.

Červen

http://www.weiki.bio
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https://www.megaknihy.cz/zdravi-diety/321649-kosik-plny-rajcat.html?utm_si=RFlidjRTZUc2TXpJeE5qUTVNekl4TmpRNQ==&utm_pab=&matchtype=&network=u&device=c&creative=519865923769&keyword=&placement=&param1=&param2=&adposition=&campaignid=13001285187&adgroupid=123248554498&feeditemid=&targetid=pla-298902665943&loc_physical_ms=1003756&loc_interest_ms=&searchtype=&gclid=Cj0KCQiAgP6PBhDmARIsAPWMq6nLEBZCFKARtMkPJ46m2To6EXrSyRBzmuaPM7f_TuScFQiD_gXJI4oaAvUiEALw_wcB
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Papriky

Zálivka:

Nároky na sluneční svit:

Nároky na živiny:
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VÝSEV 
A VÝSADBA

Plnou parou vpřed k výběru osiva! První papriky totiž 
můžeme naklíčit už koncem ledna. Semínka nejdříve 
máčíme ve vlažném nálevu s kapkou probiotik weiki. 
Misku k nakličování umístíme poblíž topení nebo zakryje-
me dírkovanou fólií pro zahřátí. Osivo totiž nejlépe naklíčí 
při teplotě 28–30 °C. Úspěšní ale budeme i při pokojové 
teplotě kolem 22 stupňů. Akorát to potrvá déle.

VÝŽIVA  

PÉČE

Obstaráme si nádoby na předpěstování sazenic. Na 
zasetí naklíčených semínek bude stačit mělká větší 
nádoba pro více semínek. Jakmile budou mít rostlinky 
jeden nebo dva pravé listy, přepíchneme je do větší-
ho – v této fázi budeme potřebovat hodně kelímků od 
jogurtu nebo sadbovačů. Potom se sazenice přestěhují 
do skleníku, ven nebo do nádob, ve kterých zůstanou po 
zbytek sezony. Co dalšího budeme potřebovat? Mrkněte 
na náš nákupní lístek.

SKLIZEŇ

UCHOVÁNÍ

ZPRACOVÁNÍ

NA CO SI DÁT 
POZOR

Semena z loňské úrody je nejlepší použít hned další 
sezonu, s každým dalším rokem ztrácejí životaschop-
nost. Semínka nejsou archivní víno a „ležáci“ zpravidla 
nevyklíčí. Papriky mají tisíce odrůd, zkuste dát letos 
šanci i těm méně tradičním. Třeba čokoládové paprice 
z permasemínek.

Leden
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http://www.weiki.bio
https://weiki.bio/produkt/probiotika-pro-zeleninu-weiki-02/
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1. Dešťovka je grunt

zálivky
Napojit při kropení hadici na městský 
vodovod je snadné a praktické, pova-
žujeme to ale spíš za nouzové řešení 
pro žíznivou zahradu. Nejlepší osvěžení 
zelené oáze totiž přinese voda dešťová. 
Nepohrdne ani vodou ze studně, pozor 
však na teplotu, neměla by se příliš lišit 
od teploty půdy. Pokud jsme přece jen 
odkázáni na vodovodní řad, necháme 
vodu aspoň řádně odstát a neplýtváme.

Na zachycení dešťové vody si kromě 
klasických sudů můžeme pořídit i nejrůz-
nější ozdobné nádoby, nejlepším řešením 
však je podzemní retenční nádrž.
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