Prezimujeme okrasné trávy

Počasie prituhuje, pomaly sú ohlasované snehové nádieľky. Myslite na zazimovanie
okrasných tráv, kým nebude neskoro!

Okrasné trávy možno pestovať nielen vysadené voľne v zemi, ale darí sa im úspešne aj v
črepníkoch na balkónoch a terasách. Predpokladom, okrem dostatočne veľkého črepníka, sú aj
odtokové diery, ktorými nadbytočná voda odteká z črepníka. Predpokladáme, že pri výsadbe
ste použili
vhodný substrát, aj keď okrasné trávy nie sú veľmi náročné na
substrát. Vhodné je tiež na dno vysypať štrk, keramzit či iný materiál, ktorý bude fungovať ako
drenáž
a nezabudnite tú vrstvu štrku tiež
prekryť textíliou
, aby sa substrát nesplavoval do drenážnej vrstvy a nepremiešal sa tak s keramzitom. Okrasné
trávy sú totiž na preliatie citlivé.
Prečo spomíname aj zásady výsadby?
Hovoríme tu totiž o významných faktoroch, ktoré vplývajú na kvalitu rastlín (získate tak nielen
zdravé rastliny s krásne vyfarbeným lístím, ale položíte základy pre budúce robustné trávy s
dlhotrvajúcimi dekoračnými vlastnosťami) a tiež uľahčujú ich prezimovanie.

Ako teda prezimovať okrasné trávy?

Ochrana počas zimných mesiacov je nevyhnutná, pokiaľ sa chcete aj po ďalšie roky tešiť z
vysadených rastlín. Ak sú črepníky na balkóne či terase vystavené priamym vplyvom počasia,
je lepšie ich presunúť do závetria na chránené miesto a ešte lepšie zoskupiť ich. Pri silných
mrazoch sa črepník musí zabaliť do jutoviny alebo inej textílie, ktorá bude spĺňať akúsi
funkciu izolácie. Samozrejme, ak ste už pri výsadbe mysleli na zimu a kvetináče opatrili
izolačnou vrstvou zvnútra, nie je už nutné kvetináče ničím obalovať. Tak ako to platí aj u
iných drevín a trvaliek, aj u okrasných tráv je v zimnom období nevyhnutná mierna
zálievka, najmä, ak cez zimu nenapadne sneh - v prírode fungujúci ako prirodzená
izolácia. Mráz totiž vysušuje - znižuje vlhkosť pôdy. Preto rastliny (nielen okrasné trávy)
častejšie vysychajú než vymŕzajú.

Ako však chrániť pred mrazmi samotné okrasné trávy? O tom už podrobne v najbližšej
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časti.

STAROSTLIVOSŤ O EXTERIÉROVÉ RASTLINY

Chcete byť informovaní o nových príspevkoch ohľadom pestovania rastlín? Staňte sa
našimi fanúšikmi na Facebooku
.
Je nás už vyše 23 tisíc!
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