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Veľké jarné                                    

Jarnej údržbe - naj-
dôležitejšej sezón-
nej práci - by sme 
v záhrade mali 
venovať patričnú 
pozornosť, lebo má 
vytvoriť optimálne 
rastové podmienky 
pre jednotlivé rastliny 
a porasty či obnoviť 
povrchy po nároč-
ných zimných pod-
mienkach. Údržbové 
práce vo veľkej miere 
ovplyvňujú nielen 
vitalitu vysadených 
kultivarov, ale aj cel-
kový vzhľad záhrady 
počas roka.

V
äčšina okrasných rastlín 
vyžaduje pravidelné pre-
rezávanie a údržbu. Preto 
je dôležité vedieť, čo, kedy 
a v akom objeme rezať. 

Pri nízkych listnatých kroch ako 
napríklad tavolník, alebo nátržník 
máme v podstate jednoduchú úlohu. 
Môžeme ich skrátiť až na polovicu, 
či tretinu. Vyrezaním prestarnutých 
konárov umožníme drevine vyhnať 
množstvo nových konárov, na ktorých 
sa vytvoria kvety. Takýto rez je vhod-
ný u drevín, ktoré kvitnú na jednoroč-
nom dreve. Vždyzelené dreviny ako 
krušpán, vavrínovec, kalina, bršlen či 
cezmína tiež veľmi dobre znášajú rez 
a dajú sa ľahko tvarovať i do živých 
plotov. Iné je to už pri ihličnanoch, 
ktoré by sa mali strihať len minimum. 

upratovanie

Odstránenie 
odumretej 
mačiny je pre-
venciou v boji 
s plesňovými 
ochoreniami,
trávniku 
zároveň uľah-
číme príjem 
vody a živín, 
teda ľahšie 
a rýchlejšie 
odnožovanie 
a zahustenie.
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Kamenný suchý múrik s bochníčkami 
skalničiek je dostatočne pevný, aby sa 
na ňom dalo pohodlne aj sedieť.

Pod ostrím 
nožníc by 

mali skončiť i 
konáre, ktoré 
rastú nevhod-
ným smerom 
a deformujú 
habitus rast-

liny.

Pri väčšine okrasných drevín platí 
zásada, že odstraňujeme prestarnuté, 
choré a napadnuté konáre. Pod ostrím 
nožníc by mali skončiť i konáre, ktoré 
rastú nevhodným smerom a deformu-
jú habitus rastliny. 

Údržba trvalkových 
porastov
Skoro všetky druhy trvaliek vyžadujú 
výrazný spätný rez. V závislosti od 
nárokov jednotlivých druhov odstra-
ňujeme odumreté časti rastlín - su-
ché stonky i odkvitnuté kvetenstvá. 
Práve jar je predurčená na tieto prá-
ce, nakoľko odumreté zvyšky rastlín 
chránia rastliny v zime pred vymrz-
nutím, prípadne vyhnitím. Pri rašení 
sú však tieto „zvyšky“ prekážkou, cez 
ktoré sa nové výhonky musia pre-
dierať. Porasty preto prerieďujeme 
a čistíme záhradníckymi nožnicami, 
pri väčších plochách si môžeme po-

môcť plotostrihom. Rastliny striháme 
po živú bázu, až po nové pučiace vý-
honky.  Toto obdobie je ideálne aj na 
delenie trsov a rozsádzanie rastlín.

Ako na okrasné trávy
Každý, kto pestuje vo svojej záhrade 
okrasné trávy, vie, že jarný rez je 
pre vývoj zdravého trsu  nevyhnut-
ný. Trávy nerežeme v jesennom 
či zimnom období, nakoľko zimné 
zrážky môžu urýchliť vyhnitie trsu. 
Naopak, na jar zvyšky odumretých 
stebiel vytvárajú prekážku, cez kto-
rú nové steblá či lístky veľmi ťažko 
prerastajú. Okrasné trávy režeme 
obyčajne pri báze, asi 7 cm nad 

úrovňou koreňového systému. Trsy 
ešte po zrezaní môžeme prečesať 
a odstrániť čo najviac odumretých 
častí. Pri vždyzelených trávach 
postupujeme opatrnejšie. Pri nich 
odstraňujeme len tie listy a stonky, 
ktoré poškodil mráz, poprípade  
škodca. Len zriedkavo ich režeme 
až k báze trsu.

Trávnik
Jarná údržba je pre trávnikový po-
rast veľmi dôležitá. Podmienkou 
pre jej začiatok je však ustálené po-
časie bez mrazov. Odstránenie od-
umretej mačiny je prevenciou v boji 
s plesňovými ochoreniami. Má však 

aj oveľa praktickejší dôvod - uľah-
číme trávniku príjem vody a živín, 
teda ľahšie a rýchlejšie odnožo-
vanie a zahustenie. Vertikutáciou 
odstraňujeme trávnu plsť a mach, 
rozrušíme povrchovú vrstvu pôdy 
a prerežeme koreňový systém tráv. 
Po vertikutácii môžeme redšie 
trávniky podsiať. Nesmieme zabud-
núť ani na štartovacie hnojenie, 
najlepšie špeciálnym jarným hnoji-
vom. Aby sme predišli „vypáleniu“ 
trávnika, musíme dodržať nielen 
predpísané množstvo hnojiva, ale 
správnu techniku rozptylu hnojiva. 
Dôležité v tomto období je aj skon-
trolovať a spustiť závlahový systém. 

zeleň
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Mechanizmy
Každý úkon v záhrade, ktorý počas 
jarnej údržby vykonávame, vyžaduje 
určitú mieru technického zabezpe-
čenia. K bežnej jarnej údržbe na 
malej ploche si vystačíme so záhrad-
níckymi nožnicami a hrabľami. Pri 
väčších záhradách však rozhodne 
treba uvažovať o kúpe serióznych 
mechanizmov, ktoré prácu urých-
lia a predovšetkým uľahčia. Medzi 
najdôležitejších pomocníkov patrí 
vertikutátor, krovinorez, plotostrih či 
fukár. Z osobnej skúsenosti odporú-
čam na ich kvalite určite nešetriť.  e

Pri vždyzelených rastlinách odstraňujeme len tie listy 
a stonky, ktoré poškodil mráz, poprípade škodca.


