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Zeleninová zahrádka

Uzavřený prostor klimaboxu se za slunečného 
počasí intenzivně zahřívá a udržuje potřebnou vlh-
kost, takže vysázené rostlinky snadno zakořeňují 
a velice dobře rostou. Větrání se provádí dle potřeby 
zásadně jen shora odhrnutím horního okraje fólie. 
Závlahu provádíme tak, že vodu naléváme konví do 
střední trubky. Tímto způsobem i přihnojujeme.

Po trvalém oteplení shrneme horní okraj fólie 
natolik, aby se jednotlivé výhonky mohly volně roz-
růst do volného prostoru. Pokud pěstujeme rajča-
ta na jeden výhon, umístíme vedle střední trubky 
lať dlouhou 2,5 metru, na kterou v horním konci 
uvážeme 4 provázky, které spustíme dolů a přivá-
žeme k horním ohybům rohových prutů. Vyrostlé 

výhony potom ovíjíme kolem provázků. Shrnutou 
fólii ponecháváme kolem spodních částí rostlin po 
celou dobu vegetace, neboť trvale vytváří vhodné 
mikroklima.

Pro pěstování rajčat v klimaboxu používáme 
zásadně jen vysoké odrůdy s neukončeným růstem 
např. F1 hybridy, které jsou nabízeny v obchodech 
se semeny. V dalším průběhu vegetace spočívá ošet-
řování rajčat v občasném odstraňování vedlejších 
výhonů, které se tvoří v úžlabí listů. Nejsnadněji se 
vyštipují vedlejší výhony, pokud jsou malé a jejich 
odstraněním se nepoškodí rostlina. Jestliže se pone-
chají vedlejší výhony na rostlině dlouho, rostou na 
úkor hlavního výhonu i na úkor tvorby květů a plo-

Rajčata pěstovaná v klimaboxu přinášejí bohatou úrodu.
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Ovocnářská zahrádka

Meruňka
„Maďarská“ – odrůda s kvalitními plody, nejrozší-

řenější v Evropě.
„Rakovského“ – vyniká odolností vůči mrazu 

v květu.
„Velkopavlovická“ – má vysoce kvalitní plody, patří 

mezi nejrozšířenější odrůdy. Má celou řadu vy-
braných kvalitních klonů.

„Karola“ – je ze všech odrůd meruněk nejodolněj-
ší proti mrazům, současně je nejspolehlivější 
v plodnosti.

Broskvoň
„Burbank July Elberta“ – vynikající odrůda s pěk-

nými plody, vhodná pro teplejší oblasti.
„Earliglo“ – zraje koncem července, je velmi úrod-

ná.

„Fairhaven“ – vyniká dobrou úrodností, vhodná 
pro přímý konzum i zpracování.

„Haleháven“ – úrodná, vhodná pro konzum i zpra-
cování.

„Redhaven“ – patří mezi nejlepší odrůdy s velmi 
dobrou plodností i kvalitou plodů.

„Sunhaven“ – úrodná, otužilá v květu i ve dřevě.
„Fertilia Morettini“ – středně plodná odrůda s krás-

nými plody se žlutou dužninou.
„Luna“ – kvalitní bělomasá odrůda pro přímý kon-

zum, v květu odolná mrazu.

Drobné ovoce

Rybíz
Červený
„Jonkheer van Tets“ – vynikající odrůda pro přímé 

zpracování.
„Rondom“ – odrůda vhodná pro přímý konzum 

i pro zpracování.
„Detvan“ – odrůda odolná vůči chorobám, s vyso-

kými výnosy.
„Losan“ – výborná odrůda s velkou plodností.
„Red Lake“ – stolní odrůda s velkými sladkými bo-

bulemi.
„Tatran“ – výnosná odrůda s aromatickou dužninou.

 „Velkopavlovická“ meruňka má celou řadu vybraných kvalitních 
klonů.

„Burbank July Elberta“ je odrůda broskvoně vhodná pro teplejší 
oblasti.

„Red Haven“ stále patří mezi nejoblíbenější broskvoně.
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Okrasná zahrádka

Okrasná 
zahrádka
Většina zahrádkářů začne dříve nebo později uva-
žovat o tom, jak by bylo dobré mít na zahrádce mís-
tečko k posezení pod širým nebem. Začne obvyk-
le lavičkou a stolečkem a další rok bude vymýšlet 
a plánovat skalku, pergolu s pnoucími rostlinami, 
živý plot, keře a okrasné stromky.

Každý dává své zahrádce podle svých představ 
jinou podobu. Jeden dá přednost záplavě květů, 
druhý se snaží dát okrasnému koutu přírodní podo-
bu, další pěstuje ve vodní nádrži lekníny, zatímco 
jiný dá přednost bazénu na koupání.

Na zahrádce, ale konečně třeba i na balkóně 
v panelovém domě si můžeme vytvořit malé mi-
niskalky, kde se můžeme potěšit půvabnou krásou 
skalkových rostlin i miniaturních jehličnanů. Dnes 
se pěstuje mnoho zakrslých konifer i skalkových 
rostlin, takže si můžeme na malé ploše vytvořit kou-
zelnou krajinku. K vytvoření takové krajinky plně 
postačí 2 m2 plochy, na níž můžeme pěstovat až 100 
skalkových drobniček a 20–30 zakrslých dřevin.

Krajinky jsou vhodné pro balkóny, terasy nebo pro jiná zákoutí.

Při pravidelné péči můžeme vytvořit nádhernou 
a fantastickou krajinku s údolím, kopcem, loučkou 
apod. Tyto krajinky mají své kouzlo nejen pro nás, 
ale i pro naše děti, v nichž tak probouzíme zálibu 
a vztah k přírodě a rozvíjíme jejich estetické cítění.

Vždy něčím nové a krásné

Zadíváte-li se na rozkvetlé jarní květiny, zjistíte, 
že jsou krásné, svěží a půvabné. Zrána jsou svěží 
a orosené, otevřené do krásy i půvabu. Krása kvě-
tů je jako krása a půvab ženy. Každá je jiná, každá 
je něčím zajímavá a přitažlivá, je půvabná a svěží 
a v tom to právě vězí, že krásná je a svůdná zároveň. 
Je rozmarná i líná, pilná i zrádná, ale vždy zároveň 
krásná. Květina je proto jako žena a vždy se ji podo-

Takto může během několika let vypadat i vaše zahrada.

Půvabná a svěží je na jaře Tulipa tarda.


