
Pizza 
záhrada

PRÍPRAVA ZÁHRADY

o VÝBER. Na záhrade si vyberte vhodné miesto, kde by mohla byť umiestnená pizza záhrada v 

tvare kruhu s polomerom cca 90 cm. Ak vlastnú záhradu nemáte, môžete si rastliny

dopestovať aj na okne alebo balkóne v obyčajných kvetináčoch.

o ZAMERANIE. Na zameranie záhrady použite povraz dlhý 90 cm, na ktorého koniec zavesíte 

kolík. Jeden pomocník uchopí povraz, postaví sa do stredu záhrady a druhý kolíkom urobí

dookola priehlbeninu do zeme, čím zaznačí hranu kruhu. Na vyznačenú hranu môžete 

dookola poukladať kamene, pomocou ktorých záhradu ohradíte.

o HNOJENIE. Nezabudnite záhradu pred výsadbou rastlín pohnojiť ideálne organickými 

hnojivami. Najlepšie je hnojiť na jar, s hnojením to nepreháňať a dôkladne ho zapracovať do 

pôdy.

1.

ČO A AKO SADIŤ?

Do každého vzniknutého“plátku“ pizza záhrady zasaďte inú ingredienciu:

o CIBUĽA. Cibuľu vysievajte v marci, najneskôr v polovici apríla do riadku do hĺbky 2,5 cm. Na 

dopestovanie veľkých cibúľ nezabudnite záhon pretrhať, keď budú mať rastliny 3-4 listy, a to 

na vzdialenosť 5-10 cm.

o CESNAK. Na pestovanie cesnaku si vyberte jarnú odrodu vysaďte ho do vzdialenosti 5-10 

cm do hĺbky približne 8 cm pod povrchom pôdy.

o PARADAJKY A PAPRIKY. Paradajky a papriky vysádzajte z priesad v máji po skončení 

nočných mrazov. Pripravte si oporné kolíky, na ktoré budete rastliny priväzovať. Na takúto 

veľkosť záhrady vám výjde po jednej rastline z oboch typov rastliny.

o BYLINKY. V rovnakom čase môžete vysadiť aj priesady bazalky a oregána. Nezabudnite na 

to, že oregáno je narozdiel od ostatných rastlín trvalka, a tak ju po skončení sezóny môžete 

namiesto vytrhnutia zazimovať.

2.

STAROSTLIVOSŤ

o ZALIEVANIE. Rastliny pravidelne polievajte ku koreňom, ideálne vo večerných hodinách, no 

zbytočne ich neprelievajte.

o ULAMOVANIE VÝHONKOV. V priebehu rastu ulamujte na paradajkách a paprike výhonky, 

aby rastliny energiu koncentrovali do dozrievania plodov.

o ZBER. V júli sa môžete tešiť na prvú úrodu a spolu s drobcami môžete upiecť ich prvú 

vlastnú pizzu. Veľa šťastia a dobrú chuť.

3.


