
Níže najdete stručný časový plán výsadby a výsevu rostlin. A také stručný
plán sběru léčivých bylin. Je to čistě orientační plán. Podrobnější

informace výsevu a výsadbě jsou vždy uvedeny na balíčku daného
produktu.

K výsadbě, výsevu, sklizni zeleniny a sběru rostlin nezapomeňte přizvat
děti. Vhodné je děti namotivovat hezkou knížkou, nebo dobrým jídlem z

dané suroviny. 
 

Leden
Leden je pro zahradu i Vás odpočinkový měsíc. Nezapomeňte na přikrmování ptáčků.

Sbírat lze růžičkovou a kadeřavou kapustu, zimní pórek.
 
 

Únor
V únoru můžeme začít s předpěstováním semínek doma. Vysévat můžeme papriky,

saláty, kedlubny, celer, brokolici, květák, lilek, pažitku.
 
 

Březen
Pokračujeme s výsevem doma, nebo ve skleníku. Vysét můžeme rajčata, pastiňák,

chřest, meloun, ředkvičky. Můžeme už vysévat i na záhon, hodí se mrkev, ledový salát,
špenát, mrkev, petržel, ředkvička, cibule, hrášek, polníček, kopr, rukola. Sbíráme

česnek medvědí, kůru z dubu letního, nať plicníku a květ podbělu.
 
 

Duben
Stoupající teploty umožňují k již uvedeným rostlinám v březnu přidat k výsevu doma
dýni a venkovním cuketu, mangold, řepu, hlávkové zelí. Sbíráme totéž co v březnu,

přidáme listy břízy a kopřivy, kořen lopuchu, listy popence, květ sedmikrásky a
smetanky lékařské.
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Květen
Od poloviny května (po třech zmrzlých) lze již vysévat ven i teplomilné rostliny a také

rostliny, které jsme si předpěstovali. K výše uvedeným přidáme fazole, brambory, dýni,
fenykl, hrášek, kadeřávek, kukuřice, okurky, reveň. Ke konci měsíce už je také první

sklizeň první zeleniny. Sbíráme léčivky květ bezu, listy borůvky, kvetoucí nať brutnáku,
rozrazilu, řepíku, hlohu a hluchavky, list jahodníku, šalvěje, květ jetele, podbělu, nať

kontryhelu, kořen kozlíku.
 
 

Červen
V červnu vyséváme pozdní odrůdy bílého a červeného zelí, hlávkový salát, čínské zelí,
pórek a rostliny, které jsme zmínili v předchozích měsících. Sbíráme plody borůvek,

kvetoucí nať čekanky, levandule, světlíku, pelyňku, mateřídoušky, divizny, nať
dobromyslu, květ heřmánku, lípy, chrpy, měsíčku, topolovky růžovky, list jitrocele,

ostružiníku, řebříček květ i nať.
 
 

Červenec
V červenci sklízíme hojnou úrodu. Vysazovat stále lze saláty, fazole, kedlubny, hrášek,

kopr, meloun, rukolu i špenát. Z léčivek sbíráme stále to co v červnu, přidáme nať
jablečníku, listy maliníku, nať pelyňku, kořen smetanky, kvetoucí nať třezalky, tymiánu

a vřesu.
 
 

Srpen
Pokračuje sklizeň a také zpracování úrody. (Sušení, mrazení, konzervace) Vysévat lze to

co v červenci. Sbíráme totéž co předešlý měsíc, navíc plod bezu černého, kořen
mydlice, nať zlatobýlu.
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Září
V září dochází ke sběru a sklizni dalších plodů a zeleniny, která není mrazuvzdorná. V
záhonu může zůstat kapusta, zelí, petržel celer i mrkev z pozdějších výsevů. Ojediněle
lze ještě vysét polníček, reveň, špenát. Sbíráme houby. Z bylinek opět to co předešlý

měsíc, pokud je k mání a kořen čekanky, kostivalu, lopuchu, plod hlohu, jírovce,
ostropeřce, rakytníku, růže, odenek pýru.

 
 

Říjen
Lze vysévat zelené hnojení. Sbíráme to co v září, plus kořen proskurníku.

 
 

Listopad
Lze sbírat růžičkovou kapustu, kapustu a pórek. Poslední plody rakytníku a kořen

proskurníku.
 
 

Prosinec
Ze zeleniny lze sbírat totéž co v listopadu. Necháváme zahradu odpočívat.
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