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JAK NA TO I  Bydlení a zahrada

Zahrada bez plevele
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DENISA HAVELDOVÁ

Je to dlouhý a náročný 
boj. Dá se ale vyhrát, 
pokud se začne včas. 
Základem je, zničit 

plevel dříve, než začne 
kvést a vytvoří semena. 

PAMPELIŠKA MÁ  
AŽ 5000 sEMEn
Některé druhy dokáží se-
mena vytvořit, i když je vy-
táhnete v počátku kvetení. 
Například jedna rostlinka 
pampelišky mívá až 5000 
semen, a takový pcháč 
dokonce 35 000 semen 
na jedné rostlině! 

Plevel většinou, pře-
devším na jaře, roste rych-
leji než rostliny, které pěs-
tujeme. Přerůstá je, utla-
čuje, odebírá jim živiny, 
vláhu a brání ve světle. 

Kromě toho mů-
že přenášet různé škůd-
ce. Nejlepší a nejšetrnější 
je hubení plevele me-
chanicky. Je přitom potře-

ba dbát na to, abyste ne-
odstranili pouze nadzemní 
část rostliny. Pak by se 
plevel množil tím více. Od-
stranit musíte i celý ko-
řenový systémem. 

U oddenkatých a ko-
řenových vytrvalých pleve-
lů (pýr, pampeliška, či svla-
čec) je nutné odstranit vel-
mi pečlivě každý kousek 
kořene či oddenku, protože 
i z jeho malé části se vytvo-
ří nová rostlina. 

Ideální je před ple-
tím půdu rozvolnit 
a do hloubky prokypřit. 
Pak plevel lépe odstraníte 
i s kořeny. Mechanické od-
straňování plevele je sice 
mravenčí práce, ale je zcela 
ekologicky nezávadné. 

ZAMEZTE PLEVELI 
PŔÍsTUP sVĚTLA
Chcete-li se vyhnout pou-
žívání chemie, a úplně se 
neudřít, vyzkoušejte eko-
logický způsob odstraně-
ní plevele, který funguje 

na principu zamezení pří-
stupu světla, a sice mul-
čování. Mulčovat lze or-
ganickým materiálem, 
aplikovaným ve skutečně 
silné vrstvě 10–15 cm, či 
vrstvou štěrku nebo fólií. 

Podobnou službu ja-
ko vrstva mulče udělá vy-
sázení přízemních rost-
lin nahusto, čímž se 
vytvoří jakýsi kryt. 
Dobrou preven-
cí zapleve-
lení je časté 
okopávání 
a pleč-
kování 
půdy, při 
kterém se 
zničí mnoho klí-
čících semen. 

Při velmi silném za-
plevelení je téměř nemož- 
né zlikvidovat plevel ručně. 
Nepomohou ani rotaváto-
ry, které kořeny rozmělní 
na malé kousky, a tím dají 
vzniknou mnoha dal- 
ším rostlinkám. 

Pěstujeme sami
Živý plot na jedno léto
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Zelený živý plot dokonale 
zajistí sroukromí a zároveň 
vypadá hezky. Pokud si 
nejste jistí, jaký živý plot 
byste chtěli, nebo třeba 
potřebujete plot rychle vy-
sadit, vyzkoušejte letničku 
s názvem bytel neboli ko-
chie (Kochia scoparia), říká 
se jí také letní cypřišek. 
Rychle dorůstá do vzhledu 
tvarovaného jehličnanu. 
Vytváří kompaktní keřík, 
má husté jemné lístky, 

které se na podzim zbarví do tmavočervena. Skvěle 
snáší řez a dobře se tvaruje. Dorůstá do výšky 80 až 
100 cm. Drobná semínka letního cypřišku vysej-
te v dubnu přímo na záhon ve vzdálenosti 40 až 
50 cm. Na slunečném místě a v humózní půdě záso-
bené živinami rychle roste a vytvoří celistvou stěnu.  

Nejefek-
tivnější 

pak je po-
užití do-

tykových 
systémových 

herbicidů. Ni-
čí pouze plevele 

a nezůstávají v půdě. 
U plevelů s rozsáhlým 
kořenovým systémem 
je musíte použít více-

krát. Po postřiku nechte 
herbicid působit, kdybys-

te vadnoucí plevel vytrhli 
příliš brzy, chemikálie  
by nemusela doputo- 

vat do všech kořeno- 
vých špiček a plevel  
by nezahubila.  

JAK sE POsTARAT  
O TRÁVnÍK
V případě trávníku apli- 
kujte herbicidy nejdříve 
týden po sekání, protože 
plevel musí mít dobře vy-
vinuté listy. 

Herbicidy nelze  
používat za větrného po- 
časí, aby nedošlo k po-
škození okolních rostlin. 
Proto se doporučuje pou-
žití hrubé trysky a stříkat 
menším tlakem, s kon-
covkou nízko nad zemí. 
Existují speciální nemlžící 
herbicidní trysky. 

Více se dozvíte 
v knize Rok na zahradě, 
Radka Procházková,  
Marcela Novotná, 
nakladatelství Motto.

co plevel prozradí

 PAMPELIŠKA 
Svědčí o tom, že půda je 

úrodná a bohatá na živiny. 
Odstraníte ji nejlépe 

vyrýpnutím i s kořeny.

JITROCEL 
Napovídá, že půda je příliš 
zhutnělá. Provzdušněte ji, 
nebo alespoň na povrchu 

prohrabte.

JETEL 
Často se vyskytuje 

v pěstěných trávnících. Jeho 
růst omezíte pravidelnou 

vertikulací. 

Interiér

Letošním trendem je používání výrazných karib-
ských barev v interiéru. Uvolňování politických 
poměrů na Kubě inspirovalo všechny významné 
interiérové designéry a obchodní domy v evrop-
ských metropolích. Nejmódnějšími barvami jsou 
především jasná růžová, smaragdově zelená, žlu-
tá, oranžová a tyrkysová. Doma v obýváku se tak 
můžete cítit jako na dovolené v Karibiku. Nechce-
te-li hned celý byt přemalovat do výrazných ba-
rev, stačí, když si pořídíte vhodné doplňky. Podle 
interiérových designérů je ideální neutrální základ, 
který pak obměňujete a doplňujete podle vlastního 
vkusu, nálady a aktuální módy. Skvělou službu jako 
základní barva stěn, nábytku či potahu sedačky 
udělá šedá, šedozelená, krémová, nebo bílá. Interiér 
pak doplníte barevnými doplňky, které vytvoří tu 
správnou atmosféru prosluněného Karibiku – vyu-
žijte závěsy, polštářky, přehozy, vázy, koše – zkrátka, 
cokoli vás napadne.

Design
Židle z kolekce Split firmy 
TON byla nominována 

na cenu Czech Grand 
Design. Jde o první 
kolekci na světě, 
která používá ručně 
ohýbaný rozštěp 
masivního dřeva 
jako designový a zá-
roveň plně funkč- 
ní prvek. 

„Moje myšlenka 
byla vzít minulost 
a převést ji do bu-
doucnosti,“ popsal 
autor Arik Levy, 
který se inspiroval 
tradičními vý-
robními postupy 

ručního ohýbání 

dřeva, které se v Bystřici 
pod Hostýnem používají 
od roku 1861. 

Dřevo je rozděleno 
na dvě části a každá je 
ohnuta jiným směrem. 
Vytváří opěru sedáku 
a opěrákové části, která je 
elegantně zasunuta za se-
dadlo, též z masivní- 
ho dřeva. 

Kromě nominace Czech 
Grand Design získala židle 
několik dalších ocenění: 
German Design Award 
2016/special mention, 
dále cenu šéfredaktorů 
Designblok 2015 za nej-
lepší nový nábytek a Ná-
bytek roku 2016 za mimo-

řádně zdařilý design. Též 
z kolekce Split je lounge 
křeslo, které získalo tento 
měsíc jedno z nejvýznam-
nějších světových ocenění 
za design, RedDot Award. 
Tu si vybojovalo mezi 
dalšími 5214 výrobky. 

Český výrobce 
bodoval 
na RedDot

ŽIDLE 
Z KOLEKCE 
SPLIT
Vyrábí se 
v tyrkysové, 
zelené a šedé 
barvě. 
Cena: 
10 320 Kč 

ARIK LEVY, designér

BAREVNÉ KRABIČKY 
650 Kč, Lepatio.cz
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LOUNGE KŘESLO 
je kromě detailu 
rozštěpeného dřeva 
zajímavé také švem na 
vrchní straně opěráku 
a područek. 
Cena: 20 230 Kč


