KALENDARZ
Z PRACAMI SEZONOWYMI
W OGRODZIE

* ogród ozdobny i trawnik * rośliny doniczkowe i balkonowe *
* ogród warzywny * przydomowy sad * oczko wodne *
SKLEP INTERNETOWY
www.sadownictwo.co

SAD, OGRÓD i DOM

STYCZEŃ
Jest to miesiąc gdy ogrodnicy nadal cieszą się sezonowym odpoczynkiem. Warto jest
jednak zadbać o rośliny i sprawdzić stan ich zabezpieczeń gdy są duże wahania
temperatur lub gdy w okresach bezśnieżnych występują duże i długotrwałe mrozy.
Dokarmiamy ptaki. Najlepsze są tu nasiona słonecznika, ziarna zbóż, słonina.
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Ogród ozdobny
- sprawdzamy zabezpieczenia roślin i w razie
potrzeby naprawiamy i uzupełniamy, szczególnie w okresach bezśnieżnych.
- w przypadku dużych opadów śniegu zrzucamy
jego nadmiar z roślin zimozielonych. Szczególnie iglaki kolumnowe (jałowce, żywotniki, cyprysiki i cisy) mogą się łamać lub deformować pod ciężarem śniegu – warto je również
zawiązywać.
- unikamy deptania zasypanego śniegiem trawnika, by trawa nie obumierała w tych miejscach.

Rośliny doniczkowe i balkonowe
- większość roślin podlewamy w tym okresie umiarkowanie. Korzystnie jest zasilać rośliny
małymi dawkami nawozów, ale tylko w okresie wegetacji (gdy podłoże nie jest suche),
nigdy w czasie spoczynku.
- nie lejemy wody pod roślinę zawsze w tym samym miejscu, by nie spływała wyżłobionymi ścieżkami (zwłaszcza w dużych donicach).
- regularnie sprawdzamy czy na roślinach nie pojawiły się szkodniki i w razie potrzeby
zwalczamy je.

Ogród warzywny
- możemy korzystać z pozostawionych na grządkach warzyw zimujących: brukselki, jarmużu czy pietruszki naciowej.
- sprawdzamy warzywa przechowywane w piwnicach wyrzucając wszystkie nadgniłe czy
nadpleśniałe.
- kontynuujemy pędzenie warzyw. Wybieramy z zapasów korzenie pietruszki, selera czy
cebulę, które sadzimy do pojemników z podłożem. Innym cennym źródłem witamin w
okresie zimy są również kiełki z nasion rzodkiewki, rzeżuchy, słonecznika czy fasolki
mung.
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Sad
- już od początku miesiąca w pogodne dni wykonujemy bielenie pni drzew owocowych.
- zabezpieczamy pnie drzew przed zającami np. osłonkami ochronnymi możemy również
rozwieszać odstraszająco mydełka zapachowe.
- jeżeli temperatura wzrośnie powyżej 5oC pod koniec miesiąca możemy rozpocząć cięcie prześwietlające drzew i krzewów owocowych.

Oczko wodne
- w przypadku dużych i głębokich zbiorników (kilka m2 i ponad 1m głębokości) możemy
pozostawić w nich ryby na zimę; warunkiem jest zabezpieczenie dostępu tlenu z powietrza. Najprostszym sposobem natleniania wody w okresie zimy jest wycinanie przerębli.
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LUTY
Luty jest świetnym okresem do planowania sezonu zarówno w ogrodzie ozdobnym jak
i warzywnym. Starannie wybierzmy odmiany warzyw do uprawy oraz przygotujmy plan
nasadzeń na rabatach i kwietnikach.
Czasami w lutym trzyma jeszcze ostry mróz, ale niekiedy kwitną już przebiśniegi, krokusy
i leszczyna. Jeśli jest cieplej możemy zacząć prace w ogrodzie.
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Ogród ozdobny
- w cieplejsze dni, gdy nie ma mrozu, zaczynamy przycinanie roślin. U większości krzewów skracamy pędy o 1/3, aby ładnie się rozkrzewiły. Usuwamy również pędy uszkodzone przez mróz, połamane, krzyżujące się i rosnące do środka krzewu.
- iglaki możemy zasilać odpowiednimi dla nich nawozami gdy tylko rozmarznie ziemia.
Po stopieniu śniegu usuwamy uszkodzone gałązki.
- wysiewamy rośliny jednoroczne uprawiane z rozsad do skrzynek lub wielodoniczek
(palet wysiewnych).
- odprowadzamy nadmiar wody z roztopów z trawnika (rowkami lub gęsto nakłuwamy
podłoże widłami), aby zalegająca woda nie powodowała gnicia trawy.
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Rośliny doniczkowe i balkonowe
- rośliny nadal podlewamy w miarę potrzeb, nie dopuszczamy jednak do przesuszenia
bryły korzeniowej.
- gdy dni stają się dłuższe dla wielu roślin jest to sygnał do budzenia się z zimowego
spoczynku i wtedy zaczynamy je intensywniej podlewać.
- wznawiamy również nawożenie. Wybierajmy nawozy wieloskładnikowe przeznaczone
do konkretnych grup roślin.
- u gatunków o pokroju drzewkowatym (figowce, fatsjobluszcz, oleandry) przycinamy
osłabione po zimie pędy (o1/3).
- przygotowujemy sadzonki pelargonii, fuksji i innych kwiatów wieloletnich przechowywanych w pomieszczeniach.
- pod koniec miesiąca zaczynamy zasilać stojące w pomieszczeniach drzewka tarasowe –
cytrusy, oleandry, mirty itp. Okazy wymagające przesadzenia umieszczamy w nieco
większych donicach, a bardzo dużym wymieniamy wierzchnią warstwę podłoża.

Ogród warzywny
- gdy koniec lutego jest w miarę ciepły (dodatnie temperatury) to w wysokich tunelach
lub szklarniach możemy wysiać wczesne odmiany rzodkiewki, kopru, szpinaku oraz posadzić cebulę dymkę na szczypiorek. W razie
ochłodzenia zasiewy okrywamy podwójna warstwą włókniny.
- jeśli dysponujemy dobrym miejscem w domu
(światło i możliwość regulacji temperatury), to
w drugiej połowie lutego możemy rozpocząć
wysiew nasion na rozsady. Siejemy nasiona
wczesnych warzyw kapustnych, sałaty, selerów,
porów.
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Sad
- kontrolujemy ogrodzenie i osłony chroniące drzewa przed zwierzętami.
- sprawdzamy stan pobielonych drzew i w razie potrzeby ponawiamy zabieg bielenia
wapnem.
- wykonujemy cięcie prześwietlające oraz sanitarne drzew owocowych. Rany po cięciu
należy zasmarować odpowiednim do tego celu preparatem. Usuwamy pędy chore,
pokładające się na siebie, krzyżujące się i konkurujące z przewodnikiem. Usuwamy wilki
i odrosty.
- wykonujemy cięcie krzewów: porzeczki, agrestu, malin, a pod koniec lutego winorośli.

Oczko wodne
- jeśli w zbiorniku mamy ryby nadal dbamy o zabezpieczenie dostępu tlenu (np. przeręble). Gdy tafla rozmarznie sprawdzamy, czy na powierzchnię nie wypłynęły martwe ryby, jeśli są usuwamy je jak najszybciej, aby nie zatruwały wody.
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MARZEC
Marzec oficjalnie otwiera nowy sezon w ogrodzie. Zaczyna się dziać coraz więcej
w sadzie, ogrodzie, na parapetach, w szklarniach i inspektach.
Z efektów naszych marcowych prac będziemy korzystać i cieszyć się nimi przez cały rok.
Rozpoczynamy wielkie, wiosenne porządki w całym ogrodzie.
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Ogród ozdobny
- przygotowujemy rabaty na nowe nasadzenia, uprzątamy wszelkie resztki roślinne, suche
liście, martwe pędy, ścinamy resztki traw i bylin. Jak najwcześniej przekopujemy rabaty
zasilające je nawozami organicznymi np. kompostem. Usuwamy uszkodzenia drzew i
krzewów po zimie i wycinamy połamane, martwe, chore pędy. Wykonujemy cięcie
odmładzające i formujące, drzewa, krzewy, żywopłoty.
- w zależności od pogody i rejonu kraju oraz gatunku, zwykle zdejmujemy już okrycia
zabezpieczające rośliny na zimę. Żadne okrycie nie powinno zostać na roślinie zbyt długo, ponieważ, jeśli pod okryciem wyrosną nowe pędy łatwo uszkodzić je mechanicznie
oraz są one wrażliwsze na słońce i mróz.
- pierwsze nawożenie – drzew, krzewów, roślin cebulowych oraz trawników można przeprowadzić już pod koniec miesiąca.
- pod koniec miesiąca można wysiać nasiona rezedy, groszku pachnącego, nagietka czy
wilca trójbarwnego.
- możemy również rozmnażać przez podział byliny kwitnące latem i jesienią (płomyki,
liliowce, funkie, ostróżki, rudbekie).
- gdy rozmarznie ziemia i stopnieje śnieg oczyszczamy z mchu trawniki, grabimy i wykonujemy jego wertykulowanie.
- sadzimy drzewka i krzewy kupowane z tzw. gołym korzeniem.
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Rośliny doniczkowe i balkonowe
- przygotowujemy i czyścimy donice, skrzynki i inne pojemniki na nowy sezon.
- przesadzamy rośliny rosnące w zbyt małych doniczkach; dwa tygodnie po tym możemy rozpocząć ich nawożenie odpowiednim nawozem.
- przygotowujemy rozsady roślin jednorocznych (lobelii, szałwii, żeniszka).
- pielęgnujemy rośliny w pojemnikach po zimowym odpoczynku – oczyszczamy pędy z
resztek liści, przycinamy i przesadzamy w razie potrzeby, następnie ustawiamy w jasnym
miejscu o temp. 15oC, stopniowo zwiększamy podlewanie, a pod koniec miesiąca
wznawiamy nawożenie.
- sadzimy rośliny wieloletnie przeznaczone na balkony i tarasy – krzewy, drzewka, byliny
w pojemnikach i skrzynkach.

Ogród warzywny
- gdy gleba jest rozmarznięta i nieco obeschnie
możemy przygotować ją do uprawy. Najważniejsze jest jej wzruszenie i wyrównanie, aby
zmniejszyć parowanie wody nagromadzonej z
zimowych opadów.
- stosujemy nawożenie mineralne (nawozy
azotowe, potasowe lub wieloskładnikowe) i jeśli nie stosowaliśmy kompostu lub obornika jesienią można to zrobić jeszcze teraz.
- pod koniec miesiąca, gdy gleba jest już trochę ogrzana, można rozpocząć siew: grochu,
bobu, rzodkiewki, szpinaku, wczesnych odmian marchwi, kopru i cebuli. Sadzimy dymkę
cebuli, ząbki czosnku. Można również rozpocząć pędzenie bulw ziemniaka do wysadzenia
około połowy kwietnia.
- można rozpocząć (kontynuować) produkcję rozsady w warunkach domowych (rośliny
nie będą już miały tendencji do wyciągania się).
Do skrzynek wysiewamy pomidory, bakłażany, paprykę. Te gatunki warto pikować.
Do wielodoniczek można wysiewać zioła jednoroczne: bazylię, majeranek, cząber.
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Sad
- możemy w dalszym ciągu ciąć jabłonie, śliwy, grusze i krzewy jagodowe. Cięcie nie
powinno być zbyt intensywne by nie pobudzić roślin do wyrastania dużej ilości wilków.
Jeżeli jednak drzewa silnie przemarzły opóźniamy cięcie. Cięcie wczesnowiosenne powinno mieć charakter sanitarny i prześwietlający.
- przygotowujemy miejsca pod nowe nasadzenia drzewek, krzewów, sadzonek. Możemy
już sadzić krzewy malin (jeśli ziemia odmarznie i dostatecznie przeschnie).
- odchwaszczamy i oczyszczamy ze starych liści zagony truskawek oraz przykrywamy
luźno włókniną co przyśpieszy ich owocowanie nawet o 10 dni.
- na początku miesiąca wykonujemy zabieg przeciwko kędzierzawości brzoskwiń i nektaryn (jeśli nie wykonaliśmy go w luty).

Oczko wodne
- usuwamy resztki lodu i śmieci z powierzchni stawu czy oczka wodnego
- usuwamy martwe ryby, żaby i czyścimy brzegi z obumarłych resztek roślin
- uruchamiamy filtr i pompę aby wymieszać wodę i nasycić ją tlenem (wiosną najważniejsze jest usunięcie z wody gazów gnilnych).
- sprawdzamy brzegi folii i w razie potrzeby naprawiamy je. Nie karmimy jeszcze ryb,
gdyż można to robić dopiero gdy temperatura przekroczy 12oC.
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KWIECIEŃ
Rośliny rozpoczynają intensywnie rosnąć, a nam nie brakuje pracy
w ogrodzie, sadzie, na tarasie czy balkonie.
Pogoda może jeszcze kaprysić, ale „kwiecień-plecień” to najmilszy czas
dla wszystkich planujących ogród i wdrażających swoje pomysły.
To czas na zasiewy, sadzenie, nawożenie…
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Ogród ozdobny
- to czas intensywnego cięcia róż, zwłaszcza wielkokwiatowych i rabatowych. Po kwitnieniu przecina się wierzby, krótko na kilka paków. Również przycina się rośliny o pędach
zimozielonych i iglastych, także żywopłoty, póki nie rozpoczęła się ich wegetacja.
- można wysiewać do gruntu kwiaty jednoroczne: groszek pachnący, ubiorki, smagliczkę,
aksamitki, kosmosy, czarnuszkę oraz do skrzynek pnącza jednoroczne.
- rozmnażamy byliny - dzielimy: astry, dzwonki, chabry, goździki, lepnice, liliowce,
języczki, pięciorniki, przetaczniki, bergenie, ciemierniki (możemy je również dzielić przez
sadzonki pędowe) oraz kostrzewy, miskanty, molinie, piórówki.
- druga połowa kwietnia to czas sadzenia letnich roślin cebulowych: dalii, mieczyków,
lilii, tygrysówki, jaskrów azjatyckich oraz czas sadzenia ozdobnych drzew czy krzewów.
- wykonujemy nawożenie drzew, krzewów, bylin i roślin cebulowych oraz trawnika.
Zwykle stosuje się uniwersalne nawozy wieloskładnikowe z mikroelementami lub nawozy
dla odpowiednich grup roślin.
- po raz pierwszy kosimy trawnik, przeprowadzamy wertykulację oraz aerację darni,
usuwamy chwasty. Jest to również dobra pora na zakładanie nowych trawników.
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Rośliny doniczkowe i balkonowe
- jeszcze na początku kwietnia można przesadzać rośliny przechowywane przez zimę lub wymieniać wierzchnią warstwę
ziemi w pojemnikach z roślinami (ostrożnie, by nie uszkodzić
korzeni).
- sadzimy wiosenne kwiaty, które są odporne na chłody: bratki, stokrotki, pierwiosnki, niezapominajki. Gdy spodziewamy
się dużego mrozu delikatnie je okrywamy.
- pod koniec miesiąca sadzimy cebule lilii do dużych mis czy
donic wypełnionych żyznym, próchnicznym podłożem (na
dnie umieszczamy warstwę piasku, żwiru lub keramzytu).
- hartujemy rośliny przechowywane zima w pomieszczeniach (po kilka godzin), a gdy
minie ryzyko wiosennych przymrozków możemy je zostawić na noc.

Ogród warzywny
- pamiętamy o prawidłowym przygotowaniu gleby pod siew i sadzenie roślin: nie pozostawiamy jej w ostrej skibie, by nie powodować jej przesychaniu i stratom wody. Wysiewamy nawozy, wyznaczamy grządki.
- rozpoczynamy siewy większości gatunków warzyw, zwłaszcza na wczesny zbiór (część
mogliśmy wysiać pod koniec marca). Najwcześniej wysiewa się nasiona gatunków odporniejszych na niskie temperatury: pietruszki, marchwi, pasternaku, cebuli, grochu,
bobu. Sukcesywnie możemy wysiewać niewielkie partie nasion rzodkiewki, kopru, rukoli,
pietruszki liściowej, szpinaku – by zapewnić ciągłe zbiory. Sadzimy czosnek, cebulę
dymkę. Pod koniec kwietnia siejemy buraki ćwikłowe na botwinkę, średniowczesne
odmiany marchwi. Sadzimy zahartowaną rozsadę porów. Na rozsadniku możemy wysiać
kalarepę, brukselkę, jarmuż. Pielęgnujemy wczesne zasiewy.
- pielęgnujemy warzywa wysiane w marcu pod osłonami (wietrzenie, odchwaszczanie,
okrywanie w chłodne noce).
- pikujemy siewki pomidorów i papryki oraz rozstawiamy je szerzej. Do doniczek z
ogrzanym podłożem możemy wysiać arbuzy i melony. Pod koniec kwietnia możemy
produkować inne rozsady: ogórka, dynię.
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Sad
- sadzimy drzewa i krzewy – do małych ogrodów wybieramy drzewka na podkładkach
słabo rosnących i mało wrażliwe na choroby, o różnych porach dojrzewania. Kupujemy
materiał szkółkarski kwalifikowany i odwirusowany (pomarańczowa etykieta) oraz wyrośnięty i rozgałęziony.
Dołek do sadzenia drzewka powinien być dostosowany do rozmiaru korzenia. Miejsce
okulizacji musi znaleźć się nad powierzchnią ziemi. Po posadzeniu wykonujemy wokół
pnia drzewka misę, która ułatwia podlewanie. Warto młode drzewka przywiązać do palika wbitego przed posadzeniem rośliny. Borówkę wysoką sadzimy do dużego i głębokiego dołka wypełnionego kwaśnym torfem, trocinami i ziemią kompostową.
- wykonujemy słabe cięcie formujące zasadzonych drzewek – skracamy przewodnik u
drzewek nierozgałęzionych na wysokości 70-90cm od ziemi lub 20-40cm nad ostatnim
rozgałęzieniem u drzewek z pędami. Tylko u wiśni i brzoskwini skracamy ( i to bardzo
krótko – na 2-3 oczka) pędy boczne. Silnie na 2-3 oczka skracamy posadzone krzewy
jagodowe. Prześwietlamy starsze jabłonie, śliwy, grusze, morele i brzoskwinie. Najintensywniej tniemy brzoskwinie – w fazie różowego paka – skracamy grube pędy na około
10 oczek, słabe na 2-3 oczka i wycinamy pędy zagęszczające koronę.
- na początku miesiąca wysadzamy sadzonki zdrewniałe, przygotowujemy odkłady poziome jeżyny, agrestu, winorośli oraz nawozimy azotem i potasem starsze rośliny.
Możemy zakupić i posadzić do gruntu sadzonki truskawek frigo, które zaowocują już po
8 tygodniach.
- na początku miesiąca rozsiewamy również pod krzewy i korony drzew pierwszą dawkę
szybkodziałających nawozów azotowych lub wieloskładnikowych.

Oczko wodne
- jest to dobry moment na wykopanie i założenie
nowego stawu czy oczka wodnego.
- dzielimy i sadzimy rośliny przybrzeżne i podwodne,
jeśli jest ciepło sadzimy również grzybienie.
- jeśli temperatura wody
rozpoczynamy karmienie ryb.

przekroczyła

12oC

- możemy dokupić i wpuścić do stawu nowe ryby.
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MAJ
Najpiękniejszy miesiąc w ogrodzie – świeża zieleń, bogactwo kwiatów, pierwsze warzywa
– maj nie chce wypuścić nas z ogrodu ani na chwilkę.

Mamy równie dużo pracy co w kwietniu, ale już widać jej efekty.
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Ogród ozdobny
- na początku miesiąca sadzimy bulwy
mieczyków i begonii, bulwiaste korzenie dalii i kłącza pacioreczników, w
dobrze przygotowaną, żyzną glebę.
Każda sadzona część powinna mieć co
najmniej jeden dobrze rozwinięty pąk.

- po przymrozkach (zwykle po 15 maja) można wynieść wrażliwe rośliny z pomieszczeń
do ogrodu oraz posadzić rozsadę kwiatów na rabatach i w pojemnikach. Rozsadę wcześniej należy zahartować wystawiając na zewnątrz w ciepłe dni, wietrząc, obniżając temperaturę uprawy, słabiej podlewając. Kupując rozsadę trzeba zwrócić szczególną uwagę
na jej jakość – powinna być zdrowa, nie przerośnięta, o dobrze wykształconej bryle korzeniowej. Po posadzeniu rośliny trzeba dobrze podlewać, a po 2 tygodniach można
rozpocząć nawożenie.
- wysiewamy rośliny o wyższych wymaganiach cieplnych: słonecznik, dynia ozdobna,
portulanka, nasturcja, wilec. Pod koniec miesiąca można rozpocząć wysiew roślin dwuletnich i bylin.
- po kwitnieniu wyłamujemy przekwitłe kwiatostany lilaków, azalii i różaneczników, co
przyczyni się do obfitego kwitnienia w następnym roku. Regularnie uszczykujemy przekwitłe kwiaty tulipanów i innych roślin cebulowych.
- regularnie kosimy trawnik (raz w tygodniu),
w razie potrzeby podlewamy, najlepiej wczesnym
rankiem.
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Rośliny doniczkowe i balkonowe
- przed posadzeniem kwiatów balkonowych stare skrzynki dokładnie oczyszczamy z resztek ziemi, myjemy wodą z octem i detergentem. W nowych pojemnikach udrażniamy
otwory odpływowe.
- kupując sadzonki wybieramy te dobrze rozkrzewione, ze sztywnymi pędami, co najmniej kilkoma pąkami kwiatowymi. Rośliny sadzimy w odległości 20-30cm od siebie,
podlewamy i przez pierwszy tydzień chronimy przed ostrym słońcem. Po 2 tygodniach
możemy zacząć je nawozić.
- w drugiej połowie maja wystawiamy na balkon lub taras cytrusy, palmy, oleandry,
psianki, brugmansje i inne rośliny „kubłowe”.
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Ogród warzywny
- w maju bardzo ważna jest pielęgnacja warzywnika. Systematycznie odchwaszczamy
wcześniej posadzone i wysiane warzywa. Systematycznie spulchniamy glebę, przerywamy
zbyt gęsto wysiane warzywa. Przy słonecznej pogodzie wietrzymy rośliny pod osłonami,
cieniujemy w razie potrzeby. W drugiej połowie miesiąca stosujemy nawożenie pogłówne warzyw wysianych i posadzonych w kwietniu. Jest to również dobry moment na
przycięcie pędów ziół wieloletnich (lawenda, lebiodka, tymianek) oraz ich odchwaszczenie i nawożenie.
- w pierwszych dniach maja wysiewamy również kolejne partie nasion rzodkiewki, kopru,
sałaty, buraków ćwikłowych, marchwi i pietruszki na późniejszy zbiór. Następnie – za
kilka dni fasolę tyczną i szparagową, a po 15 maja na suche nasiona. Kiedy gleba jest
dobrze ogrzana siejemy nasiona roślin dyniowatych: ogórki, dynie, patisony, cukinie,
kabaczki.
- początek miesiąca to również czas sadzenia rozsad: porów, sałaty, kalarepy na letni
zbiór. Rozsady: selerów, pomidorów, papryk, ogórków, kukurydzy i ziół rosnące pod
osłonami zasilamy nawozami wieloskładnikowymi i na tydzień przed sadzeniem zaczynamy je hartować. Zwykle sadzimy je do gruntu w okresie 15-20 maja. Nieco później:
bakłażany, melony, kawony. Przez cały miesiąc możemy wysadzać rozsadę porów, późnych kapust głowiastych i brukselkę. Pod osłonami sadzimy: pomidory, paprykę, bakłażany i ogórki. Po 15 maja możemy też wysadzić zioła jednoroczne lub niektóre wieloletnie.
- w maju zbieramy: rzodkiewkę,
sałaty, rukolę, szpinak, koper,
szczypiorek, rzeżuchę, szparagi i
rabarbar.
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Sad
- cięcie i formowanie staramy się zakończyć przed kwitnieniem, jednak w przypadku
młodych drzew ważna jest ich pielęgnacja przez cały okres wegetacji. Karłowe jabłonie,
grusze i czereśnie zabezpieczamy po posadzeniu – wbijamy przy nich palik lub tyczkę
bambusową i przywiązujemy pień oraz przewodnik. Korzystnie jest gdy takie drzewko
formujemy na kształt choinki – przewodnik prowadzimy pionowo do góry, a pędy
boczne symetrycznie na boki w położeniu poziomym lub lekko skośnym. Możemy zabezpieczać je w pożądanym położeniu za pomocą klamerek lub przywiązując sznurkami.
- w czasie kwitnienia i do 2 tygodni po
nim możemy wykonać również cięcie
prześwietlające.
- ważnym zabiegiem jest również w tym
okresie cięcie sanitarne. Wycinamy chore liście (kędzierzawość brzoskwini) lub
przyrosty (mączniak jabłoni). Wycinamy również zamierające gałązki (jeśli się
takie pojawią) na wiśniach, śliwach,
brzoskwiniach czy morelach. Wycinamy
gałęzie i zmiany na korze spowodowane rakiem bakteryjnym – smarujemy je odpowiednimi preparatami.
- wykonujemy zabiegi pielęgnacyjne – odchwaszczanie, koszenie trawy, podlewanie i
nawożenie azotem. Uzupełniamy ściółkę z kory sosnowej w uprawie borówki, możemy
również rozłożyć słomę (warstwa 5cm) na zgonie truskawki.

Oczko wodne
- usuwamy z powierzchni wszystkie przypadkowo trafiające resztki roślinne (opadające
płatki drzew, trawę gdy kosimy w pobliżu).
- dzielimy rośliny wodne, możemy również już wysadzać rośliny egzotyczne jak hiacynty
wodne czy salwinie.
- karmimy ryby, dbając by zbierać nadmiar pokarmu opadającego na dno.
- można nadal zakładać nowe zbiorniki wodne.
- dbamy o zdrowotność, zwłaszcza nowych roślin, odławiamy glony nitkowate.
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CZERWIEC
Szczególny i niezwykły – miesiąc przeuroczych róż i najdłuższych dni.
Ciepły i bujnie zielony.
W czerwcu jest wiele do zrobienia, ale i możemy podziwiać już efekty naszej
ogrodniczej pracy i zbierać plony.
Razem z rodziną i przyjaciółmi cieszmy się odpoczynkiem w ogrodzie.
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Ogród ozdobny
- na rozsadniku wysiewamy rośliny dwuletnie: dziewanny, malwy, bratki, goździki brodate, naparstnice, oraz byliny: ostróżki, krwawniki, goździki, przegorzany, gipsówki,
słoneczniczki, pysznogłówki. Do jesieni wyrosną rozety, które po przezimowaniu zakwitną w kolejnym roku.
- na rabacie cebulowej po zakończeniu wegetacji i zaschnięciu liści wykopujemy cebule
tulipanów, narcyzów, hiacyntów. Cebule sortujemy, oczyszczamy i układamy w ażurowych skrzynkach, ustawiamy w suchym, przewiewnym i zacienionym miejscu, gdzie czekają aż do czasu sadzenia.
- u róż powtarzających kwitnienie i nieowocujących regularnie ścinamy przekwitłe kwiaty
i kwiatostany nad pierwszym liściem właściwym, zwykle pięciolistkowym. Róże kwitnące
jeden raz silniej tniemy po kwitnieniu usuwając najstarsze pędy. Młode pędy róż parkowych, pnących i rosnących przy podporach odpowiednio przyginamy i mocujemy.
- zapewniamy podpory intensywnie rosnącym roślinom, np. wysokim bylinom zapobiegając wyłamaniom i pokładaniu się.
- systematycznie kosimy i wygrabiamy trawnik; nawozimy nawozami dedykowanymi do
trawników, jeśli jest potrzeba nawadniamy.

Rośliny doniczkowe i balkonowe
- zapewniamy roślinom regularne nawożenie,
aby podtrzymać ich intensywny wzrost. Rośliny
kwitnące dokarmiamy nawozem wieloskładnikowym o wyższej zawartości potasu, a roślinom
o ozdobnych liściach zapewniamy większe nawożenie azotem.
- rozmnażamy fiołki afrykańskie przez sadzonki
liściowe, rozmnażamy pelargonie.
- dzielimy rośliny doniczkowe, które zbytnio się
zagęściły.
- podlewając rośliny zwracamy uwagę czy podłoże nawodnione jest na całej głębokości;
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w przypadku podłoża na bazie torfu nie przyjmującego wody zanurzamy w wodzie cały
pojemnik (aż nie przestaną uwalniać się pęcherzyki powietrza).
- dosiewamy maciejkę co 2 tygodnie, by kwitła całe lato i zapewniała nam wieczorami
niebywały zapach.

Ogród warzywny
- systematycznie nawadniamy
warzywa, zwłaszcza odmiany
późne będące w fazie
wschodów. W tym okresie
wzrostu ważne są zabiegi pielęgnacyjne: regularne odchwaszczanie, niszczenie skorupy glebowej po ulewnych deszczach,
nawożenie pogłówne.
Uprawy stale lustrujemy pod
kątem mogących się pojawić
chorób i szkodników by jak
najszybciej je zwalczać.

- systematycznie wietrzymy szklarnie i tunele, rośliny chronimy również przed nadmiernym słońcem stosując maty cieniujące, lub bieląc wapnem ściany szklarni.
- do połowy czerwca można wysiewać ogórki i fasolę szparagową na późny zbiór. Kończymy wysadzanie do gruntu pomidorów, papryki i bakłażana. Wysadzamy rozsady arbuzów, melonów. Pamiętajmy o uszczykiwaniu pędów bocznych pomidorów.
- sukcesywnie zbieramy wczesne warzywa kapustne, sałaty, rukolę, szpinak, rzodkiewkę,
szczypiorek. Rozpoczynamy zbiory bobu oraz grochu na zielono. Z gruntu możemy już
zbierać pierwsze cukinie i kabaczki. Pod osłonami pojawiają się pierwsze ogórki.
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Sad
- zwalczamy regularnie chwasty w uprawach truskawek i krzewów owocowych oraz młodych drzewek.
- usuwamy część zawiązków na zbyt obficie owocujących jabłoniach. Mocne przerzedzanie stosujemy na drzewach młodych, aby wyrastające owoce nie zahamowały wzrostu
drzewa.
- stosujemy drugą dawkę nawożenia mineralnego lub organicznego, aby intensywnie rosnącym roślinom nie zabrakło składników pokarmowych.
- przy braku opadów regularnie nawadniajmy rośliny, by zapobiec masowemu opadaniu
zawiązków owoców z powodu braków wody.
- sprawdzamy podpory młodych, nowoposadzonych drzewek.
- wykonujemy regularne lustracje pod kątem szkodników i chorób, tak by wcześnie zareagować na powstałe zagrożenia.
- zbieramy truskawki.
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Oczko wodne
- sadzimy rośliny wodne i zarybiamy staw.
- karmimy ryby, dbając by zbierać nadmiar pokarmu opadającego na dno.
- usuwamy glony nitkowate.
- oczyszczamy filtry pomp.
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LIPIEC
Upalny i pracowity.
Wymaga od nas regularnej pracy w ogrodzie,
choć marzymy o leniwych popołudniach.
Zielony pełnią lata.
Wakacyjnie obfity w kwiaty oraz owoce i warzywa.
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Ogród ozdobny
- usuwamy dzikie pędy boczne róż piennych, pnących i wielkokwiatowych. Odrosty powinny być usuwane u samej nasady.
- usuwamy przekwitłe kwiatostany roślin sezonowych i przycinamy nadmiernie wybujałe
pędy.
- pobieramy sadzonki roślin żywopłotowych: bukszpanu, wawrzynu, wiciokrzewu i ligustru oraz krzewów zimozielonych: laurowiśni, hebe czy mahoni; możemy również rozmnażać w tym czasie wiele wiecznie zielonych gatunków iglastych.
- w lipcu można jeszcze wysiać nasiona roślin dwuletnich: stokrotki, niezapominajki,
bratków, naparstnicy, malwy, goździków brodatych, dzwonków ogrodowych.
- czyścimy cebule tulipanów i przenosimy je do suchego i przewiewnego miejsca.
- sadzimy bulwy zimowitów na głębokość 15-20cm.
- przynajmniej raz w miesiącu zasilamy nawozem wieloskładnikowym rośliny kwietnikowe: szałwie, żeniszki, lobelie, aksamitki i inne.
- w razie potrzeby pamiętamy o dodatkowym podlewaniu roślin rabatowych i trawników
wczesnym rankiem lub późno wieczorem.
- regularnie kosimy trawnik.
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Rośliny doniczkowe i balkonowe
- systematycznie podlewamy i zraszamy rośliny, które tego potrzebują. W upały kontrolujemy wilgotność podłoża nawet dwa razy dziennie. Donice muszą w dnie mieć otwór,
aby nadmiar wody mógł odpłynąć. Jeżeli rośliny stoją w ozdobnych osłonkach bez dziurek, zlewamy gromadzącą się wodę, aby rośliny nie cierpiały z powodu jej nadmiaru.
- uważamy, aby rośliny nie zostały poparzone w czasie upałów. Przestawiamy je w razie
potrzeby
na
mniej
nasłonecznione
okno
(bez
obaw
o
kaktusy).
- systematycznie nawozimy rośliny (zarówno w domu jak i na balkonie)specjalnym nawozem do roślin kwitnących lub o ozdobnych liściach.
- usuwamy przekwitające kwiatostany, gdyż roślina kieruje w nie wszystkie siły i nie zawiązuje następnych kwiatów. Żeby tego uniknąć, należy usuwać kwiaty zaraz po ich
przekwitnięciu. Możemy zostawić kilka owoców by zebrać nasiona.

Ogród warzywny
- regularnie odchwaszczamy i spulchniamy glebę za pomocą
motyki; dbamy o prawidłową wilgotność upraw. Rośliny
rosnące pod osłonami najlepiej podlewać korzystając ze
zautomtyzowanego systemu nawadniania kropelkowego.
Cieniować zgodnie z potrzebami.
- wysadzamy do gruntu późne odmiany kapusty, możemy
wysiać jeszcze na zbiór jesienny sałatę, rzodkiewkę, fasolę
szparagową, szpinak, koper.
- nadal zbieramy sałaty, rukolę, rzodkiewkę czy szczypiorek
oraz korzystamy już z młodych marchewek, buraczków i
cebuli oraz zielonego groszku (młode są najsmaczniejsze).
Plonują ogórki, warzywa dyniowate, rozpoczyna plonowanie fasola szparagowa.
- systematycznie usuwamy boczne pędy pomidorów, a pod koniec miesiąca ogławiamy
je tak, by pozostawić 2-3 liście nad ostatnim kwitnącym gronem.
- czosnek ozimy (jary w kolejnym miesiącu) zbieramy, zanim jego szczypior całkiem zaschnie, aby jego główki nie rozpadły się przy zbiorze. Suszymy na słońcu około tygoSKLEP INTERNETOWY
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dnia i możemy zapleść warkocze lub po odcięciu łodyg przechowywać w przewiewnej
skrzynce, worku z siatki czy koszu.
- cebulę zbieramy po zaschnięciu szczypioru, suszymy ją na słońcu około tygodnia i
przechowujemy w ciemnym, ale przewiewnym miejscu.
- regularnie przycinamy zioła i zbieramy ich plony do suszenia co około 2-3 tygodnie.

Sad
- po owocowaniu porządkujemy grządki z truskawkami, usuwamy rozłogi (jeśli nie planujemy zakładania nowej plantacji) oraz przycinamy stare liście.
- zbieramy czereśnie, morele, wiśnie, porzeczki, agrest, borówki, maliny, wczesne brzoskwinie. Owoce porażone chorobami usuwamy z sadu i jagodnika.
- przycinamy nadmiernie rozrośnięte drzewa owocowe, które preferują cięcie letnie (np.
orzechy, morele). Przerzedzamy zagęszczone korony drzew pestkowych, takich jak: czereśnie, wiśnie, śliwy oraz owocujących krzewów porzeczek i agrestu (jest to wskazane
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bezpośrednio po zbiorach owoców). Krzewy malin owocujące na początku sezonu również tniemy wkrótce po zbiorach, aby pobudzić roślinę do wypuszczania nowych pędów.
- wykonujemy letnie cięcie krzewów winorośli, które jest uzupełnieniem cięcia zimowego. Przycinamy pędy owocujące skracając je za 8-10 liściem licząc od ostatniego grona.
Przy okazji wycinamy pasierby, czyli młode latorośle wyrastające z kątów liści nadmiernie zagęszczające krzew. Zabieg ten poprawi doświetlenie dojrzewających gron oraz zapewni przewiewność, a tym samym mniejszą podatność na szarą pleśń.

Oczko wodne
- karmimy ryby, dbając by zbierać nadmiar pokarmu opadającego na dno i nie zanieczyszczać tym wody.
- regularnie oczyszczamy filtry pomp, usuwamy martwe liście roślin wodnych i przekwitnięte kwiatostany.
- wycinamy wszelkie chore rośliny (np. kaczeńce porażone mączniakiem).
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SIERPIEŃ
To miesiąc żniw, zapełniania domowych spiżarni, piwnic i spichlerzy.
Mimo pełni lata odczuwamy już nocne chłody,
a zbiory nasion, wysadzanie kwiatów dwuletnich
kierują nasze myśli ku jesieni i na kolejny piękny sezon.
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Ogród ozdobny
- na początku sierpnia umieszcza się w gruncie bulwy zimowitów, od połowy miesiąca
sadzi się także cebule szachownic, a pod koniec narcyzów.
- sierpień i wrzesień to również czas sadzonkowania wrzosów.
- koniec sierpnia to optymalny czas na dzielenie karp piwonii. Ważne jest by nie uszkodzić marchwiastych korzeni. Sadzonki umieszczamy bezpośrednio w gruncie na taką
głębokość by pąki odnawiające znajdowały się nie głębiej niż 2-4cm pod powierzchnią.
- pamiętamy o cięciu kwiatostanów róż tuż po przekwitnięciu. Cięcie takie wykonujemy
do około połowy września, później już lepiej tylko uszczykiwać przekwitłe kwiaty.
- do około połowy miesiąca możemy przycinać żywopłoty większości gatunków
liściastych i iglastych. Przycina się tegoroczne przyrosty zachowując założony kształt.
- na przełomie sierpnia i września przypada korzystny termin na sadzenie drzew
i krzewów zimozielonych i iglaków. Można przesadzać z rozsadnika rośliny dwuletnie
oraz dzielić byliny, które już przekwitły.
- w sierpniu nie używa się już nawozów zawierających azot dla roślin wieloletnich,
natomiast warto zasilić rośliny nawozami jesiennymi. Nawozy zawierające potas i fosfor
oraz biostymulatory korzystnie wpływają na drewnienie pędów.
- gdy miną upały i pojawią się opady i chłodniejsze noce możemy założyć nowy trawnik.
Nasiona o tej porze roku szybko wykiełkują, a trawa powinna szybko urosnąć (8-10cm)
i zostać skoszona co najmniej raz przed zimą.
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Rośliny doniczkowe i balkonowe
- kończymy nawożenie kwiatów w domu, gdyż niebawem wejdą w okres spoczynku.
- od połowy sierpnia nie nawozimy roślin o pędach zdrewniałych, aby mogły dobrze
przetrwać zimę. Dotyczy to gatunków m.in. takich jak: bielunie, psianki, fuksje, kuflik,
lepnota, złocień krzewiasty, oleander.
- nie zapominajmy o roślinach domowych i balkonowych w czasie upałów, mogą
codziennie wymagać podlewania, gdyż ziemia w pojemnikach szybko wysycha. Nadal
zasilamy rośliny kwitnące przeznaczonym dla nich nawozem.
- porządkujemy skrzynki balkonowe usuwając przekwitłe i zeschnięte rośliny jednoroczne, które już nie są ozdobne. Zastępujemy je innymi roślinami np. astrem krzaczastym,
rozchodnikiem okazałym, wrzosami, dąbrówką rozłogową, chryzantemami, starcem
popielnym, bluszczem czy barwinkiem.

Ogród warzywny
- kontynuujemy zbiory pomidorów, fasoli szparagowej, ogórków cukinii. Przy zbiorze ogórków i
cukinii ważna jest systematyczność, gdyż pozostawianie wyrośniętych owoców hamuje kwitnienie i
zawiązywanie nowych. Zaczynamy zbiory: papryki, bakłażana, brokułów. Jeśli nie zebraliśmy
czosnku i cebuli w poprzednim miesiącu teraz
powinny dojrzeć do zbioru. Do zbioru dorasta
również kukurydza cukrowa, a pod koniec miesiąca melony i niektóre dynie.
- wykonujemy w dalszym ciągu prace pielęgnacyjne – odchwaszczamy i podlewamy
rośliny stosownie do potrzeb. Ogławiamy wysokorosnące pomidory – uszczykujemy
wierzchołek wzrostu, pozostawiając 1-2 liście nad ostatnim kwiatostanem, aby dojrzały
wszystkie zawiązane owoce.
- początek miesiąca to ostatni moment na nawożenie pogłówne azotem późnych warzyw
kapustnych, selerów, porów i szparagów.
- w wolnych miejscach wysiewamy i wysadzamy warzywa na poplony: rzodkiewkę,
rzepę, koper, szpinak, ukolę, roszponkę. Sadzimy rozsady: sałaty, endywii, kalarepy,
kapusty pekińskiej i jarmużu. Wolne zagony można również obsiać roślinami na nawóz
zielony.
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Sad
- dojrzewają owoce wielu gatunków m.in. jabłoni, gruszy, śliwy. Owoce te zbieramy
stopniowo w miarę dojrzewania. Od drugiej połowy miesiąca rozpoczynamy zbiór wczesnych odmian winorośli (przed zbiorem dobrze jest usunąć liście aby dojrzały równomiernie). Zbieramy również owoce borówki wysokiej.
- od początku sierpnia tniemy jesienne i zimowe odmiany jabłoni. Cięcie należy wykonać
nie później niż na 3 tygodnie przed zbiorem. Usuwa się zbędne pędy (wilki) oraz
wszystkie uszkodzone przez choroby i szkodniki. Po zebraniu późnych odmian wiśni
i czereśni rozpoczynamy cięcie drzew – skracamy na czop zbyt długie, zwisające gałęzie
oraz zbyt silnie rosnące w górę. Na początku miesiąca odmładzamy krzewy porzeczki
i agrestu. Wycinamy pędy najstarsze – pięcioletnie, najniżej położone krzewie, które
różnią się wyglądem od pozostałych. Usuwamy nadmiar pędów rocznych (zostawiając
około 8 na krzewie).
- pielęgnujemy glebę wokół drzew i krzewów (odchwaszczanie), w czasie suszy podlewamy zwłaszcza młode rośliny – świeżo posadzone drzewa, borówki, maliny i truskawki.
- w połowie miesiąca przygotowujemy miejsce pod nowe nasadzenia truskawki (jeśli takie planujemy). Najlepsze jest stanowisko po warzywach strączkowych lub kapustnych,
a unikamy miejsc po pomidorach. Glebę odchwaszczamy, spulchniamy i wyrównujemy.
Posadzone rośliny starannie podlewamy. Pielęgnujemy starsze grządki truskawek regularnie usuwając chore i zaschnięte liście oraz wyrastające rozłogi by nie osłabiały rośliny
matecznej.

Oczko wodne
- uzupełniamy ubytki wody spowodowane parowaniem.
- karmimy ryby, dbając by zbierać
nadmiar pokarmu opadającego na dno
i nie zanieczyszczać tym wody.
- regularnie oczyszczamy filtry pomp.
- usuwamy martwe liście roślin
wodnych i przekwitnięte kwiatostany.
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WRZESIEŃ
Przed nami babie lato – pora pomyśleć o jesieni.
Sady uginają się od ciężaru owoców,
a kolejne warzywa trafiają do naszych piwnic.
Wrzosy na rabatach i w donicach cieszą nasze oczy,
a cebulowe już czekają na swoje miejsce w ogrodzie.
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Ogród ozdobny
w
tym
czasie
możemy sadzić wiele
roślin
cebulowych
i bulwiastych zimujących w gruncie, m.in.:
hiacynty, narcyzy, lilie,
cebulice, szafirki, śnieżniki. Podstawową zasadą
jest umieszczanie na
takiej głębokości jaką
jest trzykrotna wysokość
danej cebuli lub bulwy.
Warto je sadzić w koszyczkach ułatwiających później odnajdywanie i wykopywanie po
kwitnieniu.
- kończy się sezon – mieczyki przestały już kwitnąć, a dalie i pacioreczniki po pierwszych
przymrozkach stracą liście i kwiaty. Wtedy należy ściąć ich część nadziemną na
10-20cm, następnie wykopuje się ich organy podziemne i oczyszcza z gleby. Kłącza pacioreczników i karpy dalii układa się w skrzynkach i przysypuje wilgotnym, włóknistym
torfem. Podobnie postępujemy z bulwami mieczyków, choć nie są one aż tak wrażliwe
na przesuszenie. Skrzynki wstawiamy do ciemnego i chłodnego pomieszczenia.
- przesadzamy byliny i rośliny dwuletnie z rozsadnika, jeszcze zdążą ukorzenić się do zimy. Sadzimy bratki, chryzantemy, wrzosy i inne rośliny kwitnące do mrozów by uzupełniły opustoszałe rabaty. Rozmnaża się przez podział wiele bylin kwitnących wiosną
i latem: żagwiny, floksy szydlaste, ubiorki, rogownice, dąbrówki rozłogowe.
- wiele roślin ozdobnych łatwo tworzy samosiewy – ich nasiona warto zebrać zanim rozsieją się same. Są to: nagietek lekarski, eszolcja kalifornijska, kosmos podwójnie pierzasty, nachyłek barwierski i Drummonda, smagliczka nadmorska, aksamitka, rudbekia
owłosiona, malwa, orlik, fiołek rogaty, krwawnik, rozchodnik okazały.
- nadal regularnie kosimy trawnik, warto zastosować do niego nawozy jesienne; można
również posypać murawę rozdrobnionym kompostem, równo zagrabić, a potem podlać.
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Rośliny doniczkowe i balkonowe
- oszczędniej podlewamy rośliny domowe, gdyż ich potrzeby są mniejsze.
- kończymy nawożenie, aby nie zmuszać roślin do ciągłego wzrostu, utrudniłoby to
również przetrwanie zimy. Roślin nie przesadzamy, żeby nie pobudzić ich do wzrostu,
dosypujemy nieco świeżej, ale niezbyt żyznej ziemi torfowej tylko po zauważeniu ubytków w doniczkach.
- zapobiegamy chorobom usuwając liście z chorobowymi przebarwieniami, staramy się
już nie przycinać pędów (dotyczy roślin domowych).
- pod koniec miesiąca znacznie przycinamy pędy roślin, które będą zimować w pomieszczeniach. Dotyczy to: fuksji, psianki, srebrzenia, brugmansji i in.
- wstawiamy pod dach domowe rośliny doniczkowe nie czekając na przymrozki.
- regularnie podlewamy rośliny balkonowe (choć ze względu na chłody rzadziej); rośliny
kwitnące jednoroczne nadal zasilamy nawozami wieloskładnikowymi.
- usuwamy przekwitłe kwiatostany, bezlistne pędy, chore liście. Możemy uzupełnić donice wrzosami, starcem popielatym czy chryzantemami (trzeba je chronić przed mrozem).
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Ogród warzywny
- kończymy zbierać warzywa ciepłolubne: pomidory, paprykę, bakłażany, melony,
ogórki. Warto, przed prognozowanymi przymrozkami, zebrać nawet te nie w pełni
dojrzałe, ale zdrowe warzywa i ułożyć je luźno w kartonach i skrzynkach. Przechowujemy je w zacienionym, chłodnym miejscu, w temperaturze 12-14oC, gdzie powoli dojrzeją. Na bieżąco zbieramy dynie; w miarę dorastania wycinamy kalafiory, brokuły,
kalarepę, sałaty i rzodkiewkę. Zbieramy fasolę na suche ziarna. Wykopujemy warzywa
korzeniowe rozpoczynając od wrażliwych na przymrozki buraków i selerów. Warzywa
zabrane przy słonecznej pogodzie łatwiej oczyścić z ziemi i przygotować do przechowywania.
- początek miesiąca to ostatni termin wysiewu poplonów; kopru, rukoli, rzodkiewki,
rzeżuchy.
- grządki nadal odchwaszczamy, usuwamy z nich pozostałe resztki roślin by nie rozwijały
się na nich choroby grzybowe. Ogławiamy kapustę brukselską by główki dorastały równomiernie i szybciej. Rozpoczynamy bielenie endywii (trwa to około 2 tygodni).
Podczas suszy nawadniamy warzywnik – zwłaszcza późne odmiany warzyw, które w tym
czasie intensywnie rosną.
- dzielimy i przesadzamy kępy warzyw wieloletnich np. chrzanu, cebuli wielopiętrowej
i siedmiolatki oraz szczypiorku i szczawiu.

Sad
- dojrzewają owoce jesiennych odmian jabłoni, grusz – zbierajmy je zanim przejrzeją
i masowo opadną. Do przechowywania przeznaczamy zdrowe, nieobite owoce. Owoce
układamy do czystych skrzynek, ustawiamy tak by w przechowalni czy piwnicy miały
swobodny przepływ powietrza (pozostawiając wolne przestrzenie przy ścianach). Owoce
porażone chorobami grzybowymi, zgniłe zbieramy i usuwamy z sadu najlepiej w wykopany głęboki dołek.
- początek miesiąca jest ostatnim terminem do sadzenia truskawek z sadzonek pochodzących z rosnących roślin.
- od połowy września tniemy sztobry porzeczki czerwonej. Sadzonki długości 15-20cm
pozostawiamy do kalusowania umieszczając końcówki pędów w wilgotnej mieszaninie
piasku z torfem (trwa to około 2 tygodni). Pędy z kalusem lepiej się przyjmują i ukorze-
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niają. W ostatniej dekadzie września tniemy sztobry porzeczki czarnej, na których znajdują się 3-4 pąki.
- pod koniec września panują doskonałe warunki do zakładania nowych nasadzeń krzewów owocowych. Usuwamy chwasty, uprawiamy glebę i dodajemy nawozy organiczne
(obornik lub kompost) oraz mineralne (fosforowe i potasowe). Sprawdzamy pH gleby –
większość gatunków sadowniczych potrzebuje lekko kwaśnego podłoża (ale borówka i
żurawina lepiej rosną na kwaśnych glebach).
- wycinamy nisko przy ziemi zasychające pędy malin, które zakończyły owocowanie, tak
by nie stanowiły schronienia dla groźnych szkodników.

Oczko wodne
- usuwamy opadłe liście z powierzchni wody, gdy w pobliżu są duże drzewa warto nad
powierzchnią zbiornika założyć siatkę. Liście zagrażają jakości wody gdyż gnijąc zubożają
ja w tlen, a powstała materia organiczna wzbogaca niepotrzebnie zbiornik powodując
rozrost glonów.
- dzielimy i przesadzamy rośliny wodne; możemy rozmnażać grążele żółte (poprzez
boczne kłącza).
- wyławiamy tropikalne rośliny oraz egzotyczne gatunki ryb; przenosimy je na zimę
do akwariów.
- czyścimy dno stawu z mułu, aby rozkładająca się materia organiczna nie zatruła
w zimie ryb.
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PAŹDZIERNIK
Pełnia jesieni – drzewa i krzewy są złociste i rude.
Przygotowujemy do zimy nasze ogrody sprzątając ostatnie plony
i opadające liście, zabezpieczając rośliny przed chłodem.
Teraz pora na odpoczynek.
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Ogród ozdobny
- nadal możemy sadzić cebule tulipanów, czosnków, cebulic i szafirków. Sadzimy kłącza
konwalii zakopując je na głębokości około 2cm.
- gdy temperatura przez dłuższy czas utrzymuje się na poziomie około 0oC rozpoczynamy okrywanie większości odmian róż na zimę. Dolne części pędów obsypujemy kopczykiem do wysokości 20-30cm, u róż parkowych wyżej. Oprócz gleby można do tego celu wykorzystać korę lub włóknisty torf.
- październik to świetny czas na sadzenie drzewek i krzewów, zarówno kupowanych w
pojemnikach jak i tych z tzw. gołym korzeniem. Jest to też doskonały moment na założenie żywopłotu. Większość roślin sadzimy w zagęszczeniu 4 rośliny na metr bieżący
(żywotnik, cis, ligustr, laurowiśnia, dereń, ognik, śnieguliczka, suchodrzew), gęściej –
6 sztuk na metr bieżący nowego żywopłotu posadzimy w przypadku tawuły japońskiej,
bukszpanu, niskich berberysów i pięciorników.
- na zagonach, gdzie nie ma już roślin, rozrzucamy obornik lub kompost i następnie je
przekopujemy pozostawiając w tzw. ostrej skibie. Wzbogaci to glebę w próchnice i poprawi jej strukturę.
- zbieramy już
wszystkie resztki
kwiatów sezonowych, możemy je
wyrzucić na kompost podobnie jak
zgrabiane liście.
- okrywamy rozety kwiatów dwuletnich i inne
wrażliwe na zimowe chłody rośliny ozdobne.
- trawnik kosimy do chwili gdy przestaje rosnąć, zazwyczaj ostatnie koszenie wypada na
koniec października. Starannie wygrabiany z trawnika wszystkie liście, gdyż gnijąc zniszczyłyby murawę.
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Rośliny doniczkowe i balkonowe
- przenosimy kaktusy i inne sukulenty z letnich stanowisk do pomieszczenie gdzie będą
zimowały i zaprzestajemy ich podlewania.
- zanim nadejdą przymrozki zabieramy do pomieszczeń pojemniki z gatunkami wrażliwymi na mróz (pelargonie, fuksje). Przed przyniesieniem można skrócić im pędy o około 1/3 lub robimy to po około miesiącu. Usuwamy wszystkie pędy chore i słabe.
- przestajemy nawozić rośliny tak by przeszły okres spoczynku.
- wiele roślin wymaga okresu przynajmniej 4 tygodniowego przechłodzenia by zawiązały
pąki kwitowe i zakwitły w kolejnym roku.

Ogród warzywny
- usuwamy już z zagonów większość warzyw – przed spodziewanymi większymi spadkami temperatur zbieramy marchew, selery i
buraczki ćwikłowe. Zostawiamy
jedynie kapustę brukselską, pory,
jarmuż i endywię. Będziemy je
zbierać stopniowo do grudnia.
Zbieramy jeszcze jesienną sałatę
masłową, rzodkiewkę, rzodkiew,
koper, szpinak, brokuły, kalafiory, późne odmiany kapust, kapustę pekińską, pietruszkę,
skorzonerę, pasternak.
- nawozimy glebę rozkładając kompost lub obornik, nawozami mineralnymi fosforowymi
i potasowymi, a następnie przekopujemy na głębokość 30cm. Pozostawiamy w ostrej
skibie.
- możemy wysiać na poplony np. wykę ozimą, którą przekopiemy dopiero wczesną wiosną.
- możemy wysiać warzywa ozime – pietruszkę i marchew, wysadzić cebulę dymkę –
będą plonować w przyszłym roku.
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Sad

- zbieramy późne odmiany jabłek i grusz z przeznaczeniem do przechowywania na zimę.
Zerwane owoce składujemy w czystych skrzynkach i przechowujemy w chłodnym miejscu.
- Zakładamy nowe nasadzenia zarówno drzew jak i krzewów owocowych. Drzewka posadzone jesienią zregenerują system korzeniowy przed nastaniem zimy i już od wczesnej
wiosny zaczną rosnąć.
- jeśli nasze drzewka (zwłaszcza młode i świeże nasadzenia) mogą być uszkodzone przez
zające lub inną zwierzynę leśną, powinniśmy zabezpieczyć pnie owijając specjalną plastikową osłonką ochronną lub pomalować je specjalnym preparatem odstraszającym zwierzęta.
- wykonujemy zabieg ochronny odpowiednim preparatem grzybobójczym przed kędzierzawością liści brzoskwini.
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Oczko wodne
- nadal usuwamy opadłe liście z powierzchni wody, gdy w pobliżu są duże drzewa warto
nad powierzchnią zbiornika założyć siatkę.
- przycinamy o połowę rośliny natleniające i usuwamy ich resztki, oczyszczamy również
dno z mułu jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej.
- gdy temperatura spadnie poniżej 10oC zaprzestajemy karmienia pozostałych ryb.
- wyjmujemy z wody pompy fontannowe (jeśli mamy),instalujemy system napowietrzania.
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LISTOPAD
W listopadzie ostatecznie sprzątamy nasze działki i ogrody, i otulamy je
do zimowego snu. Cieszymy się późnojesiennym odpoczynkiem.

Nasz ogród oszroniony o poranku nadal zachwyca.
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Ogród ozdobny
- kończymy porządkowanie ogrodów i działek. Wyrywamy rośliny jednoroczne, wycinamy uschnięte części bylin, pozostawiając te kwiatostany, które zimą mogą stanowić
ozdobę ogrodu, np. rudbekii błyskotliwej, jeżówki, rozchodnika, odętki wirginijskiej.
Szczególnie starannie zagrabiamy liście z trawników. Liście o ile są suche i zdrowe mogą
stanowić dla wielu roślin doskonałe zabezpieczenie zimą. Tworzą one naturalną ściółkę
jednocześnie dostarczając materii organicznej.
- do zabezpieczania roślin przed mrozem przystępujemy możliwie późno, gdy temperatury są ujemne i ziemia już lekko zmarznie. Ochrony wymagają rośliny sadzone jesienią,
jeśli nie zdążyły się ukorzenić i gatunki liściaste zimozielone. Zabezpieczamy przed przemarznięciem młode krzewy magnolii, różaneczników, pierisów owijając je kilka razy
włókniną i związując sznurkiem.
- zabezpieczamy dolne odcinki pędów róż kopczykiem wysokości 20-30cm (jeśli nie
zrobiliśmy tego wcześniej).
- możemy stosować nawozy organiczne takie jak kompost lub obornik. Rozkładamy je
na rabatach i możemy lekko przemieszać lub przekopać z glebą.
- drzewa i krzewy o trwałym ulistnieniu (w tym iglaki) podlewamy w razie potrzeby (aż
do zamarznięcia gleby), gdyż dobre nawodnienie roślin zapobiega uszkodzeniom spowodowanym przez suszę fizjologiczną.
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Rośliny doniczkowe i balkonowe
- większość roślin podlewamy bardzo umiarkowanie, nie podlewamy kaktusów.
- jest to czas spoczynku, nie nawozimy roślin doniczkowych, systematycznie sprawdzamy
ich zdrowotność.
- porządkujemy donice i skrzynki balkonowe. Uschnięte rośliny i takie, których nie zamierzamy przezimować usuwamy. Pojemniki opróżniamy z podłoża i chowamy.

Ogród warzywny
- w gruncie rosną jeszcze warzywa takie jak: jarmuż, brukselka, rzodkiew, pory, endywia.
Warzywa zbieramy przed nadejściem silniejszych mrozów. Brukselka i jarmuż można zebrać lub pozostawić gdyż po pierwszych przymrozkach warzywa tracą charakterystyczną
goryczkę i nabierają delikatniejszego smaku. Ich zbiory możemy prowadzić sukcesywnie
zimą. Zbieramy i usuwamy resztki roślin z grządek i przejść między nimi.
- pod osłonami uprzątamy również resztki roślinne i prowadzimy konserwację osłon.
Osłony (szklarnie, tunele) nie mogą służyć zimą za magazyn narzędzi, doniczek, skrzynek itp. rzeczy gdyż sprzęt ten może być siedliskiem chorób i szkodników.
- warto mieć świeże zioła na kuchennym parapecie oraz świeże kiełki roślin warzywnych.
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Sad
- nadal możemy sadzić drzewa i krzewy owocowe. Sadzimy zdrowe, dobrze wyrośnięte i
nieprzesuszone rośliny.
- zabezpieczamy nowo posadzone drzewka przywiązując je do palika lub tyczki bambusowej oraz okrywając osłonką ochronną lub grubym papierem czy kartonem. Takie
okrycie chroni od wysychania przy suchej i mroźnej pogodzie oraz od królików zajęcy
czy saren. Wokół młodych drzewek warto również rozłożyć ściółkę z suchych materiałów organicznych.
- niektóre krzewy (porzeczkę,
aronię, jagodę kamczacką, winorośl) możemy rozmnożyć z
pędów jednorocznych, które
ścinamy nisko u podstawy pnia
(najlepiej z piętką). Ścięte pędy ustawiamy w piasku, w
miejscu wilgotnym, zacienionym i zasypujemy grubą warstwą piasku, formując 40cm
kopczyk. W tych warunkach u
podstawy pędów następuje
inicjacja korzeni. Wiosną wyjmujemy pędy z piasku, odcinamy dolną część pędu długości 20-30cm i sadzimy do
ziemi tak głęboko, by nad ziemią wystawały tylko 1-2 pąki. Większość takich sadzonek
ukorzenia się.

Oczko wodne
- oczyszczamy dokładnie zbiornik z opadłych liści i resztek organicznych, które
zużywają tlen.
- wyjmujemy pompy i zabezpieczamy je na zimę.
- nie dokarmiamy ryb, gdyż zapadły już w zimowy letarg.
- zabezpieczamy staw przed całkowitym zamarznięciem instalując np. styropianowy
pływak.
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GRUDZIEŃ
Nadchodzi zima i czas odpoczynku.
Gdy jesień była ciepła możemy jeszcze zabezpieczyć
lub sprawdzić stan okryć przed mrozem.

Teraz cieszymy się dekorując dom z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
To czas adwentowych stroików przy świecach, świątecznej choinki i poinsecji.

SKLEP INTERNETOWY
www.sadownictwo.co

SAD, OGRÓD i DOM

Ogród ozdobny
- zabezpieczamy rośliny przed mrozem (jeśli listopad był ciepły i dopiero w grudniu wystąpiły kilkustopniowe mrozy). Ściółkujemy korą ziemię pod delikatnymi krzewami (magnoliami, różanecznikami, wrzosami) i okrywamy je stroiszem lub agrowłókniną – najlepiej białą, bo czarna zbyt się nagrzewa w słońcu.
- po pierwszych mrozach okrywamy rabaty z roślinami cebulowymi. Na powierzchni
ziemi rozsypujemy równomiernie warstwę liści lub kory grubości ok. 15cm.
- przy dużych opadach śniegu strząsamy go delikatnie, szczególnie z roślin zimozielonych. Kolumnowe odmiany jałowców, żywotników i cyprysików warto jest związać gdyż
pod ciężarem śniegu mogą się rozłamywać.
- nie chodzimy po zaśnieżonym trawniku, gdyż taka zbita i zlodowaciała warstwa wolniej
topnieje, a znajdująca się pod nią trawa łatwiej gnije.

Rośliny doniczkowe i balkonowe
- często zraszamy rośliny lubiące wilgoć: paprocie, filodendrony, maranty, bluszcze, aby
nie zasychały końce liści. Kwiaty podlewamy znacznie rzadziej, szczególnie te stojące w
chłodniejszych miejscach.
- nawozimy jedynie rośliny kwitnące w tym okresie. Możemy zastosować środki nabłyszczające do roślin o gładkich liściach.
- kontrolujemy rośliny w pojemnikach przeniesione do
pomieszczeń na zimę. Podlewamy je tylko tyle, by ich nie
zasuszyć. Te, które nie zgubiły liści wymagają światła.
- sprawdzamy przechowywane
cebule, bulwy i kłącza – egzemplarze z objawami chorób,
zagniwające wyrzucamy natychmiast.
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Ogród warzywny
- początek grudnia to ostatni moment na wykonanie zaległych uprawek glebowych (jeśli
nie zostały wykonane wcześniej). Warunkiem jest ciepła pogoda i niezamarznięta gleba.
Przed opadami śniegu kończymy różne prace porządkowe: sprzątamy resztki roślinne,
opadłe liście itp. Porządkujemy sprzęt ogrodniczy, narzędzia do uprawy i pielęgnacji
(oczyszczamy, konserwujemy i w razie potrzeby je naprawiamy). Przed zamarznięciem
gleby można jeszcze wykonać przedzimowy siew niektórych gatunków warzyw oraz
okryć izolacją miejsca pod rozsadniki bądź niskie tunele zakładane wiosną.
- można nadal sukcesywnie zbierać roszponkę jadalną (warzywną) czy pietruszkę naciową
jeśli są okryte włókniną. Okrywamy również włókniną wysiane warzywa ozime.
- jeśli nie nawoziliśmy zagonów obornikiem jesienią, możemy to zrobić teraz. Obornik
rozsypujemy cienką warstwą, a przekopujemy gdy pozwolą na to warunki pogodowe.
- kontrolujemy przechowywane warzywa.
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Sad
- przy ładnej pogodzie, bez mrozu i śniegu, warto wykonać zabiegi, których nie zdążyliśmy zrobić w listopadzie – wygrabić liście spod drzew i przeznaczyć je na kompost.
- zabezpieczamy drzewka od mrozu poprzez bielenie pni, zakładanie osłonek ochronnych (osłonki chronią również od zająców, królików czy saren, ale nie chronią przed
myszami nornicami). Gryzonie czynią najwięcej szkód przy obfitych opadach śniegu, dlatego warto udeptać śnieg wokół drzewek, co zniechęci je od podchodzenia w pobliże
pnia.
- przy braku śniegu zabezpieczamy zagony truskawek osłaniając je świerkowymi gałązkami, aby nie były narażone na wysuszające wiatry.
- w grudniu nie tniemy drzew ani krzewów, ponieważ przy dużych mrozach następuje
marznięcie tkanki od miejsc skaleczonych. Można usuwać drzewa zamierające lub takie
których już nie chcemy.

Oczko wodne
- jeśli nie wykonaliśmy tego wcześniej zabezpieczamy staw przed całkowitym zamarznięciem instalując np. styropianowy pływak. Staw w zimie nie powinien całkowicie zamarznąć. Można również wykonać naturalny pływak w postacie wiązki suchych pędów, która
swobodnie unosi się na powierzchni wody, a w razie bardzo dużych mrozów wytopić
przerębel przy użyciu garnka z wrzątkiem. Zabiegi te mają na celu zabezpieczenie ryb
przed spadkami poziomu tlenu w wodzie.
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Projekt graficzny oraz tekst jest własnością firmy:

EnviroLing Sp. z o.o.

Opracowano na podstawie miesięczników:
Działkowiec, Mój piękny ogród, Ogrody ogródki zieleńce,
Mam ogród, Magnolia, Zieleń to życie
oraz książek:
„Rok w ogrodzie” Joanna Mikołajczyk

Wykorzystano fotografie:
Pixabay.com oraz własne

Opracowanie graficzne z wykorzystaniem strony:
BeFunky.com

ZAPRASZAMY NA STRONĘ NASZEGO SKLEPU:

www.sadownictwo.co
oraz na blogi - ogrodniczy: http://sad-ogrod-i-dom.blogspot.com/
i sadowniczy: www.blog.sadownictwo.co
i na nasz profil: https://www.facebook.com/sadownictwo.co/
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