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Okrasné rostliny – obecné informace 

 
Pro výsadbu volíme vhodné druhy rostlin s ohledem na trvalé stanoviště. Při výběru rostlin dbejte na jejich 

požadavky. 

 

HNOJENÍ 

Během roku se rostlinám dodává z zejména dusík, který podporuje jejich růst. Na podzim je však nutné 

růst utlumit a podpořit vyzrávání výhonů. Doporučujeme použití hnojiv, které mají na trhu označení jako 

podzimní a většinou jsou určeny pro jednotlivé skupiny rostlin. Tato hnojiva obsahují především draslík, 

který podporuje vyzrávání rostlinných pletiv a snižuje obsah vody v tkáních. Dalším důležitým prvkem je 

hořčík, který zabraňuje předčasnému žloutnutí listů a hnědnutí jehlic. 

 

ŘEZ, SESTŘIŽENÍ 

U rostlin se odstraňují suché, odumřelé nebo poškozené části. 

Trvalkám, které přezimují v zemi, se střihají zaschlé nadzemní části až u země. Výjimkou jsou traviny, které 

se seřezávají až na jaře před rašením, aby nedošlo k vyhnití stébel. Také trvalky s dekorativními částmi se 

nemusí střihat, aby zahradu zdobily i přes zimu. Listy travin a bambusů se sváží. 

Choulostivé druhy rostlin se střihají až na jaře, podle rozsahu poškození mrazem. 

 

OCHRANA PROTI CHOROBÁM A ŠKŮDCŮM 
Ze zahrady je vhodné odstranit spadané listí. Listy sice mohou sloužit jako ochrana rostlin před mrazem, 

bohužel se však často stávají spíše úkrytem pro škůdce a zdrojem infekce pro rozvoj chorob. 

V zahradách bez oplocení mohou na rostlinách vzniknout škody po okusu divokou zvěří. Není-li možné 

zahradu oplotit, obalují se kmeny stromků chrániči proti okusu a keře se ošetřují ochranným nátěrem. 

 

ZÁLIVKA 

Stálezelené dřeviny a některé jehličnany je nutné chránit před prudkým zimním sluncem a větrem a rostliny 

zavlažovat i v průběhu zimních měsíců, aby nedošlo k jejich vyschnutí. Je-li zima bez sněhu, dochází k 

promrznutí půdy do hloubky asi 30cm, čímž se voda v půdě stane pro rostliny nedostupnou. Dlouhodobé 

působení mrazu tak může způsobit uschnutí rostlin. Jehličnany a stálezelené druhy rostlin totiž i v zimě vodu 

neustále odpařují svými listy či jehlicemi. Odpar je vyšší za jasných mrazivých dnů a při větrném počasí. 

Před příchodem zimy se zahrada důkladně zavlaží a u choulostivých rostlin se při oblevách se zálivkou 

pokračuje i v zimních měsících.  

 

ZIMNÍ PŘIKRÝVKA 

K choulostivějším druhům se na kořenovou část nahrne zemina nebo se přidá vyšší vrstva mulčovací kůry 

nebo rašeliny  a nadzemní část se přikryje vhodnou ochranou - chvojím, jutovým filcem nebo kokosovými 

plachetkami. 

 

SNÍH 

Sníh je výbornou izolační vrstvou, ale je-li ho příliš, může pod jeho vahou dojít k poškození rostlin. 

Sloupovité druhy jehličnanů je nutné svázat, aby pod tíhou sněhu nedošlo k rozklesnutí rostliny nebo 

vylomení větví. 
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