Porady ogrodnicze na marzec - 2015
● Na rabatach Kiedy zaczyna robić się cieplej i prognozy nie zapowiadają już mrozów,
możemy powoli zdejmować zimowe okrycia z roślin. Zbieramy resztki roślinne, spulchniamy
glebę, uważając, aby nie uszkodzić roślin. Przycinamy byliny, usuwając z nich suche liście i
pędy. Usuwamy pierwsze chwasty. Warto także wzbogacić glebę w kompost i uzupełnić
ściółkę z kory pod drzewami i krzewami.
● Zakaz spalania Przypominamy, że spalanie resztek roślinnych i innych materiałów w
ogrodach na terenie większości gmin jest całkowicie zakazane. Naruszenie go jest
wykroczeniem i podlega grzywnie. Zamiast wyrzucać lub palić resztki roślinne warto
przeznaczyć je na kompost – najtańszy i najlepszy nawóz ogrodniczy.
● Siejemy i dzielimy Jeśli ziemia jest rozmarznięta i nieco ogrzana, możemy wysiać do
gruntu pierwsze nasiona roślin rocznych (chaber bławatek, czarnuszka damasceńska,
gipsówka letnia, groszek pachnący, maczek kalifornijski, nagietek lekarski, smagliczka
nadmorska). Do pojemników wysiewamy nasiona aksamitek, astra chińskiego, celozji, cynii,
niecierpka, szarłatów, werbeny, zatrwianów. Pod koniec miesiąca dzielimy karpy bylin
kwitnących latem i jesienią, np. astrów (marcinków), dzielżanów, floksów, liliowców,
rozchodników.
● Sadzonki z przechowalni Przechowywane rośliny balkonowe tworzą już nowe pędy.
Warto to wykorzystać i rozmnożyć m.in. fuksje, lantany, pelargonie, pokrzelice. Sadzonki z
2–3 parami liści umieszczamy w pojemniku wypełnionym torfem z piaskiem lub gotowym
podłożem do ukorzeniania i okrywamy namiocikiem z folii. Ustawiamy w ciepłym (20°C),
widnym miejscu i regularnie zraszamy.
● Cebulowe na lato Sadzimy je wiosną, a podziwiamy latem i jesienią. Warto je mieć w
ogródku bo są prawdziwymi gwiazdami na rabacie. Z „Działkowcem” można poznać
najpiękniejsze odmiany m.in. lilii, mieczyków, zawilców, pacioreczników, galtonii i gdy już
nastanie wiosna, posadzić je we własnym ogródku. Przepiękne odmiany tych roślin dostępne
są już w sprzedaży wysyłkowej tel. 22 101 34 34 (www.dzialkowiecsklep.pl).
● Przesadzamy doniczkowe Budzące się do życia rośliny warto teraz przesadzić.
Sprawdzamy stan korzeni, uschnięte lub nadgniłe – usuwamy, a bryłę korzeniową
rozluźniamy. Na dno nowej doniczki wysypujemy drenaż. Dla większości gatunków jako
podłoże stosujemy ziemię przeznaczoną do roślin doniczkowych, kaktusów – mieszankę
piasku i żwiru, storczyków – keramzyt lub korę sosnową. Wybieramy doniczki o średnicy
większej tylko o 2 cm. Dorosłym i dużym okazom wymieniamy jedynie wierzchnią warstwę
podłoża.
● Czas na cięcie Na przedwiośniu odmładzamy i prześwietlamy korony roślin owocowych
oraz ozdobnych. Nie jest to zabieg skomplikowany ale wymaga pewnej wiedzy, gdyż zasady
cięcia poszczególnych gatunków różnią się. Pamiętajmy, że na nieciętych krzewach
owocowych zmniejsza się ilość nowych przyrostów, owoce drobnieją, plon zmniejsza się, a
ze względu na duże zagęszczenie, zwiększa się też podatność na choroby i szkodniki. W
przypadku krzewów ozdobnych warto wiedzieć, że teraz tnie się tylko te, które kwitną latem
na pędach tegorocznych (np. budleja, róże, hortensja krzewiasta i bukietowa, powojniki
wielkokwiatowe, wrzosy, lawenda). Zainteresowanym tematem polecamy książkę „Sztuka

cięcia drzew i krzewów owocowych” (za 12,60 zł w sprzedaży wysyłkowej tel. 22 101 34 34)
oraz bieżące wydania „Działkowca” i „Mojego Ogródka”.
● Pęknięcia na korze Sprawdzamy czy na pniach drzew, od południowej strony, nie
powstały podłużne pęknięcia kory. Jeśli je zauważymy, to brzegi odstającej, a czasem już
zaschniętej kory delikatnie ścinamy nożem, a ranę zasmarowujemy preparatem Funaben Plus
03 PA, który jest przeznaczony do leczenia tego typu uszkodzeń. Pień na całej długości rany
mocno okręcamy taśmą, którą pozostawiamy zwykle do końca czerwca.
● Tniemy winorośl Na początku miesiąca przeprowadzamy zasadnicze cięcie formujące
winorośli. Cięcie wykonywane w późniejszym terminie naraża krzewy na duże straty
„soków” (tzw. płacz łozy) czyli pobranej przez korzenie wody i składników pokarmowych.
Zdarza się, że wyciekający z przyciętej łozy sok spływa na niżej położone pąki, które
zasychają.
● Co zrobić z gałęziami? Absolutnie nie palić! Pozostałe po cięciu drzew i krzewów gałęzie
doskonale nadają się do ściółkowania lub na kompost pod warunkiem, że wcześniej zostaną
rozdrobnione. Warto kupić małą rozdrabniarkę, jeśli co roku „przerabiamy” znaczne ilości
gałęzi. Dobry sprzęt elektryczny kupimy już od 350 zł.
● Owocowe do ogrodu Własne owoce i warzywa to przede wszystkim zdrowa żywność –
świeża, wartościowa, nieskażona, o doskonałym smaku i aromacie. To dobry powód, aby w
tym sezonie posadzić w ogródku choćby kilka drzew i krzewów owocowych. Tanie,
sprawdzone amatorskie odmiany roślin sadowniczych, gatunków znanych (jak jabłoń, wiśnia,
grusza, porzeczka, brzoskwinia, morela, agrest), jak i mniej znanych (np. mini kiwi, jagoda
kamczacka, pigwa, jeżyna, jagoda goji), można zamówić w sklepie wysyłkowym
„Działkowca” www.dzialkowiecsklep.pl. tel. 22 101 34 34. Pamiętajmy, że niezależnie od
wilgotności gleby posadzone rośliny muszą być dobrze podlane wodą i odpowiednio
przycięte.
● Na rusztowania Po przycięciu krzewów rozkładamy na rusztowaniach i przywiązujemy
pędy winorośli i jeżyny bezkolcowej. Odkładanie tej pracy na później spowoduje, że część
silnie nabrzmiałych pąków wyłamiemy.
● Truskawkowe grządki Po obeschnięciu gleby truskawki i poziomki oczyszczamy ze
starych liści, usuwamy chwasty, rośliny 2–3-letnie zasilamy małą dawką nawozów
azotowych, glebę płytko spulchniamy motyką. Jeśli chcemy o kilka dni przyspieszyć
kwitnienie i zbiór truskawek grządkę przykrywamy włókniną, ale należy ją zdejmować na
dzień podczas kwitnienia roślin, aby umożliwić owadom zapylenie kwiatów.
● Dwa w jednym Już od kilku lat w ofertach handlowych niektórych szkółek pojawiają się
drzewka jabłoni, grusz, czereśni, śliw określane nazwą DUO (podwójne). Na jednym pniu
zaszczepione są dwie odmiany – w rezultacie mamy bardzo oryginalną ozdobę owocującą np.
czerwonymi i żółtymi gruszkami. Takie drzewka są coraz modniejsze w uprawie balkonowotarasowej w pojemnikach. Więcej na temat takich drzewek, ich zakupu i pielęgnacji można
przeczytać w „Moim Ogródku”.
● Pierwsze opryski na choroby Przed rozpoczęciem wegetacji warto drzewa i krzewy
owocowe opryskać Miedzianem 50 WP, który skutecznie ogranicza występowanie zarazy
ogniowej na gruszach (choroba bakteryjna) oraz różnych chorób grzybowych występujących

na innych gatunkach. Jeśli na drzewach brzoskwiń i nektaryn pąki już nabrzmiewają,
niezwłocznie wykonujemy oprysk Syllitem 65 WP, w stężeniu 0,5 %, przeciw kędzierzawości
liści.
● Pierwsze opryski na szkodniki W okresie bezlistnym niszczymy formy zimujące mszyc,
miodówek, przędziorków, czerwców na drzewach owocowych i ozdobnych oraz ochojników
na iglakach stosując preparaty olejowe (Promanal 60 EC, Treol 770 EC). Preparaty te tworzą
na powierzchni kory warstwę nieprzepuszczającą powietrza powodując uduszenie
szkodników.
● Kwieciaki W okresie pękania pąków kwiatowych, w słoneczne i ciepłe dni przy
temperaturze ponad 8oC, z zimowych kryjówek wychodzi kwieciak jabłkowiec. Jego
obecność stwierdza się strząsając z gałęzi chrząszcze na podłożoną pod drzewo płachtę.
Kwieciak jest szkodliwy tylko w latach słabego kwitnienia. Uszkodzone pąki kwiatowe wraz
ze znajdującymi się wewnątrz larwami należy zrywać i niszczyć aby nie dopuścić do dalszego
rozwoju szkodnika.
● Czym pryskać? W uprawach ekologicznych i amatorskich powinno się stosować
preparaty, które nie są szkodliwe dla ludzi i środowiska. Niektóre z nich możemy
przygotować sami z roślin rosnących w/przy ogrodzie, inne – w postaci koncentratów –
dostępne są w sprzedaży. Z „Działkowca” można dowiedzieć się co, jak i na co warto
przygotować samemu oraz co oferuje rynek w tym zakresie. Warto pamiętać, że pierwsze
opryski wykonuje się już na początku marca!
● Własna rozsada Wysiewamy na rozsadę nasiona pomidora, papryki, selera, sałaty, pora, a
także warzyw kapustnych – kalarepy, kalafiora, kapusty głowiastej i brokułu. Musimy
zapewnić roślinom odpowiednie warunki termiczne i świetlne. Produkując rozsadę
pamiętajmy: jak najwięcej światła i niezbyt wysoka temperatura (15–18°C, dla papryki i
pomidora może być trochę wyższa). Ważne jest też, żeby temperatura w nocy była o kilka
stopni niższa.
● Czas na pomidory W tym roku nie powinno zabraknąć na działce własnych pomidorów. Z
„Działkowca” można dowiedzieć się, jaką odmianę wybrać, jeśli chcemy zrobić wyśmienite
przeciery, która spośród odmian malinowych będzie najsmaczniejsza i najlepiej rosnąca, a
jaką, jeśli chcemy zebrać małe, kolorowe pomidorki koktajlowe.
● Prace w warzywniku Gdy będzie już cieplej, a wierzchnia warstwa ziemi rozmarznie,
przykrywamy jesienne wysiewy włókniną, aby przyspieszyć wschody i wzrost warzyw.
Sprawdzamy przezimowanie posadzonych jesienią warzyw (cebula, sałata, czosnek,
roszponka) i przykrywamy je włókniną albo zakładamy niskie tunele foliowe. Przed
wysiewami bądź sadzeniem rozsady należy przygotować zagony do uprawy. Pracę
rozpoczynamy, gdy gleba jest obeschnięta. Najważniejsze jest jej wyrównanie, aby
zmniejszyć parowanie wody, nagromadzonej z zimowych opadów. Po kilku dniach, na
grządkach pod najwcześniejsze warzywa, wysiewamy nawozy. Jest to też ostatni moment,
aby nawieźć glebę dobrze rozłożonym kompostem, jeżeli nie zrobiliśmy tego jesienią.
Kompost dajemy pod warzywa, które tego wymagają (seler, ogórek, cebula, por, kapusty
późne), w ilości 30–50 kg na 10 m2.
● Warzywa wieloletnie Oczyszczamy je z zeschniętych pędów i liści oraz nawozimy
nawozami organicznymi albo wieloskładnikowymi mineralnymi.

● Pierwsze siewy warzyw W połowie miesiąca przeważnie można już wysiewać lub
wysadzać pod osłonami warzywa o niskich wymaganiach cieplnych. Wysiewamy więc
rzodkiewkę, sadzimy rozsadę sałaty na wczesny zbiór, kalarepy, kalafiora i kapusty wczesnej.
Jeśli będzie ciepło, to pod koniec marca możemy wysiać do gruntu bób, groch, wczesną
marchew, koper, cebulę.

