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Ako správne zavlažovať záhradu
Ak máte vo svojej záhrade vybudovanú automatickú závlahu, je to naozaj
skvelé. Vďaka automatickej závlahe si zabezpečíte, aby vaša záhrada
mala tie najlepšie predpoklady na to, aby doslova prekvitala. Automatická
závlaha má množstvo benefitov, ktoré budú šetriť váš čas, peniaze aj
starosti. Avšak netreba zabúdať na to, že to, že túto závlahu vybudovanú
máte, nezabezpečí to všetko. Je potrebné tiež záhradu správne zavlažovať.
To platí bez ohľadu na to, či v nej máte alebo nemáte špeciálny systém.
Prinášame vám tie najdôležitejšie zásady zavlažovania záhrady:

1.Zavlažovanie nikdy nepreháňajte
Zlaté pravidlo v mnohých oblastiach nášho života hovorí, že nič netreba
preháňať. To platí aj v prípade zavlažovania. Prehnané zavlažovanie môže
niektorým druhom rastlín a stromov iba uškodiť. Naopak, mnohí odborníci
dokonca tvrdia, že jemné vysušenie pôdy pred jej polievaním prospieva a
podporuje rast koreňov rastlín.

2.Polievať treba v správny čas
Naučiť sa, kedy je správne polievať vašu záhradu, môže znieť ako hotové
umenie. Mnohokrát môžete vidieť, že automatické závlahy fungujú práve
večer a v noci. Má to svoj dôvod. Zavlažujte práve vo večerných hodinách,
skoro ráno alebo v noci. Dôvod je ten, že voda sa tak skoro nevyparí a má
teda šancu preniknúť do hĺbky pôdy, aby sa skutočne dostala tam, kde to
je potrebné. Na toto opatrenie si dajte pozor predovšetkým v teplom
období, a to v mesiacoch máj až september. Zavlažovať by sa malo zhruba
každé tri až štyri dni.

3.Množstvo závlahy
Ďalším dôležitým pravidlom je tiež množstvo závlahy, ktorú zvolíte.
Predtým, ako pôjdete zavlažovať je dobré skontrolovať vlhkosť pôdy. Je
správne, ak je stále nasiaknutá vodou do hĺbky niekoľkých centimetrov.
Pritom platí, že mladé rastlinky potrebujú oveľa viac vody. Zavlažujte vždy
čo najbližšie k pôde. Ak sa voda dostane iba na listy rastlín, bude hroziť, že
sa čoskoro vyparí.
Na správne zavlažovanie teda vplýva množstvo faktorov, uvedené sú však
tie najdôležitejšie. Mnohokrát sa však záhradkári zamýšľajú nad tým, či je

postačujúca aj dažďová voda. Pokiaľ prší výdatne, dokáže to uľahčiť prácu,
ale najmä letný dážď nebude na vašu záhradu postačujúci. Voda musí
naozaj preniknúť do hĺbky zeme, a preto jej doprajte naozaj to, čo
potrebuje.
Publikovanie alebo ďalšie šírenie obsahu média je bez písomného súhlasu majiteľa
originálu zakázané.

