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Inne prace

Przez cały miesiąc można sadzić krzewy 
i drzewka owocowe kupione w pojemni-
kach. W pierwszych dniach kwietnia 
natomiast powinno się zakończyć 
sadzenie roślin z tzw. gołym korzeniem.

Jeżeli po zimie powstały nierówności na 
trawniku , należy wyrównać je wykonu-
jąc wałowanie, w celu uniknięcia jego 
wysychania. Można także wykonać 
wertykulację w celu usunięcia 
zeschniętej trawy.

Jeśli temperatura robi się dodatnia, 
można zdjąć lub rozchylić okrycia 
roślin. Należy też przyciąć krzewy, które 
będą kwitły na tegorocznych  pędach.

O tej porze iglakom zagraża tzw. susza 
fizjologiczna. Warto zacieniować je 
agrowłókniną lub papierem, aby ogra-
niczyć transpirację. Gdy nie ma mrozu 
można zacząć je podlewać.

Jeśli wcześniej przygotowane zostały  
sadzonki roślin balkonowych, można 
przenieść je do pojedynczych doniczek, 
sprawdzić czy nie zaatakowały ich 
szkodniki, a także regularnie podlewać 
i nawozić.

To czas na wysiewanie wczesnych 
odmian cebuli, porów, kalarepy i kapu-
sty głowiastej.

W marcu dobrze jest prześwietlić jabło-
nie, grusze i śliwy. Z koron jabłoni i grusz 
należy usunąć przewodniki,aby drzewa 
się rozkrzewiły. Końcem miesiąca, 
można już czasem sadzić młode drzew-
ka.

Kiedy tafla oczka wodnego rozmarznie, 
warto zamontować w zbiorniku urządze-
nia do filtracji i ew. fontanny.

Można sadzić nowe rośliny w zbiornikach 
wodnych. Jeżeli stare mocno się rozrosły, 
należy je przerzedzić. Kiedy temperatura 
wody osiągnie 10°C, można zacząć 
karmić ryby. Warto przygotować miejsce 
do wypoczynku ogrodowego.

Należy zadbać o odpowiednią warstwę 
ściółki pod nowymi krzewami i kwiata-
mi. Najlepiej sprawdzi się torf i kora 
drzew iglastych. Z oczka wodnego 
warto wyłowić siatką pojawiające się 
w wodzie glony nitkowate.

Należy cały miesiąc opryskiwać 
drzewa i krzewy środkami grzybobój-
czymi i owadobójczymi, a także regu-
larnie podlewać krzewy z miękkimi, 
dojrzewającymi 
owocami.

Należy wysiać do gruntu rośliny strącz-
kowe (groch, bób), a także cebulę i 
pietruszkę. Później można zrobić to z 
burakami, rzodkiewkami, kalafiorem i 
kapustą.

Na koniec miesiąca, kiedy mamy 
pewność, że nie wystąpią już nocne 
przymrozki można posadzić 
ogórki, pomidory, paprykę i zioła.

Można podzielić i poprzesadzać kępy 
roślin kwitnących latem. Trzeba pamię-
tać o regularnym ich podlewaniu. W 
drugiej połowie miesiąca można posa-
dzić w gruncie mieczyki, dalie, begonie 
i pacioreczniki.

Warto postawić na odchwaszczanie 
rabat i grządek z siewkami kwiatów, 
a także usunąć przekwitłe kwiaty roślin 
cebulowych.

Warto opryskać świerki i modrzewie 
preparatem niszczącym larwy ochojni-
ka. Powoduje on powstawanie małych 
zgrubień (tzw. galasów) na gałązkach 
młodych drzewek.

Pod koniec maja, aby ochronić iglaki 
przed popularnym przędziorkiem 
należy dokładnie opryskać drzewa. 
Narażone są szczególnie odmiany 
karłowate świerków.

Trawa może zacząć szybko rosnąć. 
Po 2-3 tygodniach może zajść potrzeba 
wykonania pierwszego koszenia. Należy 
kosić trawnik na bieżąco i w razie potrze-
by nawadniać go, a także pozbywać się 
ewentualnych szkodników.

Można rozmnażać krzewy poprzez odkła-
dy - należy przygiąć gałązki do ziemi, 
mocując je i przysypując. Później na 
jesień będzie można odciąć pędy i je 
przesadzić. Warto też przyciąć pędy róż 
nad ok. 3-5 oczkiem.

Warto przyciąć rośliny, które kwitły 
wiosną na pędach zeszłorocznych 
i skrócić pędy przekwitłych 
wrzośców o ok. 1/3.

Trawnik rośnie tak szybko, że należy kosić 
go przynajmniej raz na 2 tygodnie. Trzeba 
także regularnie go podlewać. Można też 
pierwszy raz użyć nawozu do trawy. 
Należy sprawdzić czy trawnika nie niszczą 
chrabąszcze majowe.
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W dalszym ciągu należy przede 
wszystkim opryskiwać rośliny, aby 
zwalczać wszelkie szkodniki, które 
mogą się na nich znajdować.

Trawę należy kosić często, ok. raz 
w tygodniu - najlepiej robić to 
w pochmurny dzień po południu. Ponie-
waż miesiąc ten bywa bardzo suchy, 
trzeba koniecznie pamiętać o systema-
tycznym jej podlewaniu.

Wiele krzewów można rozmnożyć 
z części zdrewniałych pędów (taki odci-
nek musi mieć 3 lub 4 węzły). Należy 
umieścić je w skrzynkach z torfem 
i piaskiem i postawić w półcieniu. Gdy 
się ukorzenią można je przesadzać.

Ziemię iglaków warto zasilić nawozem 
zakwaszającym podłoże. Dodatkowo 
powinno się stosować opryski w celu 
zwalczenia ewentualnych mszyc 
i przędziorków na młodych przyrostach.

W tym czasie warto wysiać rośliny dwulet-
nie, takie jak niezapominajki czy stokrotki, 
a także kwiaty kwitnące późnym latem, np. 
bratki czy fiołki. Można też wykopać cebule 
tulipanów, wysuszyć je, a następnie prze-
trzymać do września w suchym miejscu.

Wszystkie warzywa należy nawozić 
azotem, a w razie gorących dni obwi-
cie podlewać. Gotowe do zbioru są już 
zazwyczaj: rukola, sałata oraz szparagi.

Drzewom i krzewom owocowym mogą 
zagrażać szpaki - aby 
je odstraszyć, na gałęziach można 
powiesić połyskujące płyty kompaktowe 
lub też okryć rośliny lekką, gęstą siatką. 
To czas na zbiór truskawek, porzeczek i 
agrestu.

W oczku wodnym można zasadzić 
moczarkę i wywłócznika, obciążając je 
kamieniami i wrzucając na dno. Rośli-
ny same się ukorzenią.

Ponieważ jest to miesiąc urlopowy, warto 
zadbać, aby przed każdym wyjazdem trawa 
w ogrodzie była skoszona, dojrzałe owoce i 
warzywa zebrane, a zwiędłe kwiaty podcię-
te. Należy ustawić także specjalny system 
nawadniający lub poprosić sąsiada o 
podlewanie roślin.

Warto usunąć z oczka wodnego 
szybko rozrastające się rośliny,  tak, 
aby nie zarosły zbiornika. Należy też 
kontrolować stan filtrów wody.

Po zbiorze truskawek należy nawieźć 
krzaczki. W przypadku upalnych dni 
dobrze jest regularnie je podlewać, 
ponieważ w tym okresie zaczynają 
one wytwarzać pąki kwiatowe na 
kolejny rok. 

W tym miesiącu roślin nie powinno się 
już zasilać nawozami - muszą one 
przygotować się na jesień i niskie tem-
peratury. Na drzewach powinny pojawić 
się jabłka, gruszki i śliwki, a na krzewach 
maliny i jeżyny.

W lipcu należy dalej regularnie 
wzmacniać warzywa poprzez nawoże-
nie. Można także wysiać rzepę oraz 
marchew.

Jest to moment intensywnych zbio-
rów, m.in. warzyw takich jak: ziemniaki, 
pomidory, papryka, ogórki, marchewki 
czy szpinak.

O tej porze warto posadzić w ogrodzie 
cebulki kwiatów, które mają zakwit-
nąć jesienią. Niektóre z nich mogą 
zakwitnąć nawet zaraz po zasadzeniu.

W tym momencie warto pikować wysiane 
przed miesiącem byliny oraz rośliny dwulet-
nie. Wspomaga to wytwarzanie się silnych 
korzeni. Należy regularnie usuwać przekwitłe 
kwiaty, aby przedłużyć kwitnienie roślin, 
a także obficie podlewać kwiaty w gorące 
dni.

To czas na sadzenie i przesadzanie igla-
ków - trzeba jednak później pamiętać 
o regularnym ich podlewaniu. Starsze 
rośliny można nawozić środkami jesien-
nymi. W tym momencie na tujach i świer-
kach karłowych mogą pojawić 
się przędziorki.

Trawnik należy pielęgnować w ten 
sam sposób, co w lipcu. Jeśli miesiąc 
jest gorący i suchy, należy podlewać 
go codziennie, najlepiej obficie, a do 
tego wczesnym rankiem.

To ostatni moment na zasilenie roślin wielo-
składnikowym nawozem - powtarzając to 
później, można opóźnić drewnienie przyro-
stów z tego roku. Różom, migdałkom i pozo-
stałym szczepionych krzewom należy wyciąć 
„dzikie” pędy, mogące zagłuszyć zaszczepio-
ną odmianę.

W tym miesiącu po raz ostatni należy 
przyciąć żywopłoty. Dodatkowo warto 
opryskiwać róże przeciwko mączniako-
wi oraz czarnej plamistości, natomiast 
wierzby - przeciwko rdzy. Można też 
posadzić liściaste krzewy zimozielone.

W sierpniu trawa rośnie bardzo 
szybko, dlatego nadal należy kosić 
i nawadniać ją bardzo regularnie.Trawnik
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Można owinąć je agrowłókniną lub zało-
żyć im opaski. O tej porze można zająć się 
porządkowaniem ogrodu i zabezpiecza-
niem roślin. Warto też przenieść delikatne 
rośliny do oranżerii lub szklarni.

Trawnik wystarczy kosić co ok. 10-14 dni. 
Można także podlewać go rzadziej niż 
w poprzednich miesiącach.Jeśli wystę-
pują na nim grzyby, należy niszczyć je
grabiami ułożonymi kolcami do góry, 
a później stosować środek grzybobójczy.

Z racji długich nocy i wysokiej wilgot-
ności istnieje dużeryzyko rozwoju grzy-
bów na drzewach. Kiedy porażone
liście opadną na ziemię, należy 
je zgrabić i spalić, a rośliny spryskać 
odpowiednim środkiem.

Można nadal przesadzać karłowe 
odmiany iglaków, o ile ich system 
korzeniowy nie jest jeszcze zbyt rozbu-
dowany i rozległy.

W słonecznych miejscach można posadzić 
tulipany, krokusy i inne kwiaty cebulowe. 
Należy także wykopać cebulki roślin niezi-
mujących w gruncie (np. dalii i mieczyków) 
i przechowywać je w temperaturze ok. 10°C . 
Z rabat dobrze jest natomiast usunąć prze-
kwitnięte rośliny jednoroczne.

We wrześniu zbiera się m.in. późne 
odmiany kapusty, brokuły, kalarepy, 
rzodkiew i sałatę, a pod koniec
miesiąca także buraki.

O tej przez można sadzić owoce: czere-
śnie i wiśnie (pH: 7), grusze i jabłonie 
(pH: 6,2-6,7), truskawki, maliny 
i poziomki (pH: 5,5-6,2) oraz borówkę 
amerykańską (pH: 4,2-4,5).

Ponieważ o tej porze noce i dni stają się 
chłodniejsze, jeśli w oczku wodnym 
pływają egzotyczne gatunki ryb,
należy przenieść je do domowego 
akwarium.

Powierzchnia oczka wodnego może 
pokryć się lodem już przy pierwszych 
przymrozkach - jeśli jest ono płytkie, 
w czasie mrozów szybko zamarznie aż 
do dna. Na powierzchni większych oczek 
można położyć tzw. sztuczny przerębel.

Można zasadzić porzeczki oraz agrest. Do 
małych ogrodów polecane są raczej te 
szczepione w formie mniejszych drzewek. 
Jeśli mają rosnąć w pobliżu lasu, ich pnie 
należy zabezpieczyć przed sarnami oraz 
zającami. Można owinąć je agrowłókniną 
lub założyć im opaski.

Gdy z drzew i krzewów owocowych 
opadną liście, należy wyciąć i spalić 
pędy, na których znajdują się oprzędy 
szkodników. Zgniłe i porażone owoce
najlepiej zakopać w ziemi, aby nie stały 
się one źródłem chorób grzybowych.

W październiku przychodzi czas zbiorów 
dyni, kalafiorów, kabaczków, pasternaku, 
a także ostatnich ziemniaków 
i marchewek.

W listopadzie, aż do pierwszych, 
silnych mrozów, można zbierać jeszcze 
szpinak oraz roszponkę. Zbiór brukselki 
i jarmużu natomiast można rozpocząć
nawet po pierwszych przymrozkach 
i zbierać je aż do końca roku.

Można nadal sadzić tulipany, narcyzy, 
czy też hiacynty, a także konwalie. 
Te ostatnie sadzi się na głębokości 2 cm.
Lubią stanowisko cieniste i wilgotne oraz 
próchniczne podłoże.

Wokół rozet dwuletnich kwiatów warto 
rozłożyć ściółkę z suchych liści lub kory. 
Po pierwszych przymrozkach całe 
rośliny należy zakryć gałązkami
iglaków, aby nie zmarzły 
i nie zaparzyły się.

Jeśli jesień jest dość sucha, powinno się 
podlewać wszystkie krzewy, w celu 
uchronienia ich przed tzw. suszą
fizjologiczną.

Jeszcze zanim spadnie pierwszy śnieg, 
warto zabezpieczyć kolumnowe 
odmiany iglaków, obwiązując je spiral-
nie sznurkiem lub siatką.

Trawę kosimy do momentu, aż przesta-
nie rosnąć. Na bieżąco wygrabiamy 
z trawnika, opadające na niegoliście. 
Początek października to natomiast 
ostatnidzwonek na to, by zasiać trawę 
w nowo założonym ogrodzie.

Październik to odpowiedni czas na 
sadzenie liściastych krzewów w pojem-
nikach oraz z tzw. gołym korzeniem. 
Sadzonki roślin z gołym korzeniem 
wykorzystuje się do zakładania żywo-
płotów. 

W przypadku krzewów wrażliwych na 
mróz, warto usypać kopczyki z ziemi. 
Ciepłolubne gatunki można też owinąć 
matą szkółkarską lub agrowłókniną - nie 
można jednak używać folii, ponieważ 
ograniczając dostęp powietrza, może 
powodować gnicie.

W tym miesiącu ważne jest grabienie i usuwanie 
opadających z drzew liści. Ich mniejsza ilość 
niezaszkodzi, jednak jeśli pokryją dużą część 
trawnika,do trawy nie będzie docierać wystar-
czająca ilość światła, w wyniku czego stanie się 
podatna na powstawanie grzybów. Zebrane 
liście można przerabiać na kompost. Warto też 
usunąć kretowiska.
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W trakcie odśnieżania należ unikać 
zrzucania większych ilości śniegu na 
trawę, a także używania soli.

Należy regularnie sprawdzać okrycia 
roślin, aby mieć pewność, że nie prze-
marzną. Jeśli temperatura osiąga
kilkanaście stopni poniżej zera, warto 
użyć dodatkowej warstwy słomy lub 
agrowłókniny.

Podczas spacerów po ogrodzie warto 
strzepywać śnieg z gałęzi, ponieważ 
grozi ich połamaniu, a także znacznie
ogranicza dostęp powietrza do zielo-
nych igieł. Przez to zdarza się, że igły 
wiosną brązowieją pod wpływem
patogenów grzybowych.

Należy wykonać przegląd przechowy-
wanych bulw. Jeśli któreś zgniły lub 
zostały porażone przez pleśń, należy 
je usnąć, a pozostałe spryskać prepara-
tem grzybobójczym.

To czas zbiorów warzyw zimowych, 
takich jak: brukselka, por, jarmuż, 
roszponka, skorzonera i salsefia.
Przed nadejściem całkowitych mrozów 
należy wykopać warzywa korzeniowe.

Jeśli okaże się, że śnieg uszkodzi gałęzie 
krzewów lub drzew, należy je uciąć, 
wyrównać rany ostrą piłą, a odsłonięte 
miejsca zabezpieczyć maścią ogrodni-
czą, aby mróz nie wnikał do tkanek.

Ozdabiając drzewka ogrodowe na 
święta, należy używać lekkich i nieinwa-
zyjnych ozdób. Warto też zwrócić uwagę, 
czy wykorzystywane lampki, są przezna-
czone do użytku zewnętrznego oraz czy 
zbytnio nie nagrzewają pędów.

W przypadku oczka wodnego z rybami, 
należy dalej zwracać uwagę, by jego 
tafla nie zamarzała w wyniku mrozów.

-

W pogodne dni warto oglądać pnie 
i konary i sprawdzać, czy nie pojawiają 
się na nich szkodniki. Jeżeli zauważy się
jakieś ich ślady, należy usunąć je 
szczotką, wrzucić do pojemnika i spalić 
bądź zakopać pod ziemią.

Można jeszcze przeprowadzać zabieg 
zimowego cięcia. Istotne jest jednak to, 
aby nie robić tego w trakcie mrozu albo 
bezpośrednio po dłuższym okresie niskiej 
temperatury. Jest to ostatni miesiąc na 
cięcie krzewów jagodowych, takich jak 
agrest i porzeczka.

Nadal można zbierać niektóre warzywa 
zimowe. 

Nadal można zbierać niektóre warzywa 
zimowe.

Przechowywane w pomieszczeniach 
rośliny (jak pelargonie, surfinie czy 
fuksje) należy umiarkowanie podlewać, 
a także regularnie czyścić z zasychają-
cych liści.

Można zasadzić do donic rośliny cebu-
lowe oraz nasiona roślin jednorocz-
nych, a następnie przechowywać 
je w domu w temp. 10-15 °C. Gdy zrobi 
się cieplej, byliny będą gotowe do 
posadzenia w balkonowych donicach.

Warto sprawdzić czy kolumnowym 
iglakom nie grozi deformacja pod 
ciężarem śniegu. Należy też poopra-
wiać siatki i materiały, którymi zostały 
owinięte w ramach ochrony przed 
mrozem.

Jeśli to możliwe, w przypadku iglaków 
powinno się usunąć ich uszkodzone 
pędy, a także przyciąć gałęzie gatun-
ków żywicznych. To dobry moment na
przycinanie żywopłotu.

Pielęgnacja trawnika sprowadza się 
do tego samego, co w poprzednim 
miesiącu.

Jeśli pogoda nie jest bardzo mroźna 
można zająć się przycinaniem drzewek 
oraz usuwaniem suchych gałęzi, 
a także bieleniem pni drzew z użyciem 
wapna palonego - zapobiega to ich 
pękaniu.

Można powtórzyć czynność bielenia, 
a dodatkowo przyciąć gałęzie krzewów 
i drzew owocowych (porzeczek, boró-
wek, jabłoni) oraz innych krzewów 
liściastych. Rany należy zabezpieczyć 
specjalnymi
preparatami.

Trawnik nie wymaga uwagi, w trakcie 
odwilży można jednak zwrócić uwagę 
na to, w których miejscach jest wydep-
tana trawa - może to pomóc przy 
ewentualnym planowaniu ścieżek 
w ogrodzie na wiosnę.
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