Porady ogrodnicze na kwiecień - 2015
● Wiosenne porządki Pogoda sprzyja przebywaniu na działce i wiosennym porządkom. Odkrywamy
rośliny, usuwamy uschnięte, zeszłoroczne pędy i liście bylin, przycinamy gałęzie. Podczas tych prac
gromadzimy dużo odpadków organicznych, które warto kompostować (pamiętajmy o zakazie ich
spalania – w większości gmin naruszenie go skutkuje grzywną!). Na działce nic nie powinno się
zmarnować. Również odpadki kuchenne nadają się do kompostowania. Nowoczesne
termokompostowniki i stymulatory procesu kompostowania umożliwiają uzyskanie wartościowego
nawozu już w 4 miesiące! Kompostownik najlepiej umieścić w miejscu mniej widocznym i
ocienionym., warto z nich skorzystać w tym sezonie i samemu tanio wyprodukować najlepszy dla
roślin nawóz organiczny. Więcej o kompostowaniu – w „Działkowcu” i „Moim Ogródku”.

● Cebulowe na lato Od połowy kwietnia sadzimy rośliny cebulowe, takie jak lilie, dalie,
pacioreczniki i mieczyki, a także mniej znane – eukomisy, galtonie, iksje, jaskry, kalie. To
niezwykle dekoracyjne rośliny, których urodę i zapach docenimy latem. Spośród tysięcy
odmian, wiele ciekawych i niespotykanych gdzie indziej, znajdziemy w sklepie .
● Chronić, ale mądrze! Stosowanie środków ochrony roślin wymaga rozwagi, tak aby przy
okazji zabiegu nie zaszkodzić sobie, sąsiadom oraz nie wytruć owadów zapylających i innych
organizmów pożytecznych, które – gdy im nie przeszkadzamy – często same potrafią
skutecznie ograniczyć szkodniki. Zwracajmy więc uwagę aby stosowane preparaty były
właściwie dobrane oraz selektywne (tzn. zwalczały tylko to, co chcemy zwalczyć) i
bezpieczne dla pszczół. Powinniśmy je stosować wcześnie rano albo wieczorem, przed/po
oblocie pszczół. Więcej na temat bezpiecznego i skutecznego stosowania chemicznych
środków ochrony roślin można przeczytać w kwietniowym „Działkowcu”.
● Przytulanie na zdrowie Sylwoterapia, nazywana również drzewoterapią, to wspomaganie
leczenia organizmu poprzez przebywanie blisko drzew. Poprawia nastrój, powoduje spadek
hormonu stresu, wzmacnia układ odpornościowy – to tylko niektóre zalety sylwoterapii. Jak
wybrać odpowiednie drzewo, jak się do niego przytulić aby odnieść największe korzyści oraz
sąsiedztwa jakich drzew zdecydowanie unikać? – po praktyczne rady odsyłamy do
kwietniowego „Działkowca”.
● Dobrze zaplanuj W sprzedaży pojawiło się wiele nowych, ciekawych odmian –
piękniejszych, plenniejszych i mniej podatnych na choroby. Przed zakupem zawsze trzeba
poznać docelowe rozmiary roślin oraz ich wymagania – w przeciwnym razie za kilka lat
mogą przysporzyć nam wielu kłopotów. Po sprawdzone informacje o roślinach odsyłamy do
miesięczników „Działkowiec” i „Mój Ogródek”. W każdym numerze prezentowane są
ciekawe gatunki i odmiany ze szczególnym uwzględnieniem wymagań amatorskiej uprawy. A
udane zakupy można zrobić na www.dzialkowiecsklep.pl (sprzedaż wysyłkowa tel. 22 101 34
34). Poza sprawdzonymi gatunkami i odmianami roślin ozdobnych i sadowniczych oferowane
jest tam mnóstwo roślinnych rarytasów, o które trudno gdzie indziej, jak np. lilie drzewiaste,
mini kiwi, borówki o różowych owocach, jagoda goji czy licencjonowane odmiany róż.
● Sadzenie roślin Nie kupujmy roślin przesuszonych, przemarzniętych, połamanych,
chorych. Tylko te dobrej jakości szybko ukorzenią się i rozpoczną wzrost. Kupione rośliny
trzeba jak najszybciej posadzić i obficie podlać. Warto zastosować też szczepionkę
mikoryzową, zwłaszcza u borówki, różaneczników, iglaków, truskawek (dostępna w
sprzedaży wysyłkowej tel. 22 101 34 34), przez co rośliny lepiej przyjmą się i będą
odporniejsze na niekorzystne warunki. Z kwietniowego „Działkowca” można dowiedzieć się,

jak jakość kupowanego drzewka/krzewu przekłada się na szybkie rozpoczęcie owocowania,
jak prawidłowo przyciąć rośliny po posadzeniu oraz jak zadbać o nie w pierwszych latach
wzrostu.
● Mszyce Na początku kwietnia wylęgają się z jaj różne gatunki mszyc. Licznemu ich
wystąpieniu sprzyjają ciepłe dni z niewielką ilością opadów, wówczas bardzo szybko
zasiedlają rozwijające się liście i pędy. Najłatwiejszym sposobem ograniczenia liczebności
mszyc jest wycinanie pędów przez nie opanowanych. Mszyce można opryskać wyciągami
roślinnymi (pokrzywa, wrotycz) lub insektycydem (Mospilan 20 SP, Calypso 480 SC).
● Pielęgnujemy cebulowe W kwietniu rozpoczynamy nawożenie roślin cebulowych
posadzonych jesienią. Stosujemy głównie nawozy azotowe np. saletrę amonową, rozsypując
granulat wokół roślin (nigdy na rośliny), po czym mieszamy z ziemią i podlewamy.
Nawożenie powtarzamy co dwa tygodnie. Po kwitnieniu ogławiamy (usuwamy zamierające
kwiaty) tulipany i narcyzy. Pamiętajmy jednak, aby pozostawić łodygę, na której wyrósł
kwiat. Okazy z objawami chorób wykopujemy razem z cebulą i usuwamy z działki.
● Kwiaty roczne Wysiewamy wprost do gruntu gatunki jednoroczne, takie jak godecja,
powój, rezeda, słonecznik, wilec. Rośliny uzyskane z wysiewu do pojemników w lutym i w
marcu są gotowe do pikowania. Młode rośliny podważamy cienkim patyczkiem i
przesadzamy do doniczek na jasnym parapecie. Po około 2 tygodniach rozpoczynamy
dokarmianie roztworem nawozów.
● Porządki w oczku wodnym Najpierw czyścimy zbiornik, usuwamy z niego resztki
roślinne. Sprawdzamy szczelność folii oraz działanie pompy i filtra. Z dna zbieramy
nagromadzony jesienią i zimą muł, najlepiej za pomocą specjalnego odkurzacza.
Uzupełniamy wodę. Odmładzamy stare rośliny i sadzimy nowe okazy, a pod koniec miesiąca
możemy zarybiać oczko.
● Cięcie róż Pędy i pąki, które przemarzły brązowieją i zasychają, natomiast żywe są
zazielenione i nabrzmiałe. Usuwamy pędy uschnięte, uszkodzone, krzyżujące się. U róż
wielkokwiatowych i wielokwiatowych skracamy pędy na 3–5 pąków. Najlepiej jeśli ostatni
pąk na pędzie będzie skierowany na zewnątrz.
● Działka dla seniorów Praca na działce to najlepsze hobby dla seniorów. Pozwala zachować
sprawność ruchową, korzystnie wpływa na pamięć i logiczne myślenie, poprawia
samopoczucie. Aby działka sprawiała osobom starszym przyjemność i nie szkodziła zdrowiu,
trzeba dostosować ją do ich możliwości i potrzeb. Jak to zrobić? – inspiracje w
„Działkowcu”.
● Trawnik jak nowy Już teraz warto zająć się trawnikiem, gdyż zaniechanie pozimowych
prac skutkuje słabą kondycją murawy przez cały sezon. Zaczynamy od wertykulacji, czyli
nacinania darni na głębokość do 2 cm, co zapewni usunięcie tzw. filcu, pobudzenie traw do
krzewienia, usunięcie mchu. Dalej wykonujemy aerację, czyli napowietrzanie, dosiewanie
nasion, piaskowanie, a na koniec nawożenie. ABC wiosennej pielęgnacji trawnika – w
kwietniowym „Działkowcu”.
● Pochwal się ogrodem Zapraszamy do zaprezentowania swojej działki w miesięczniku
„Mój Ogródek”. Poza pięknymi działkami, kącikami i rabatami publikowane są tam listy
działkowców na temat własnych sposobów na uprawę roślin, ciekawe rozwiązania

techniczne, przepisy kulinarne i inne z życia wzięte pomysły do wykorzystania na działce.
Listy można kierować na adres redakcji – ul. Bobrowiecka 1, 00–728 Warszawa lub mailem:
redakcja@mojogrodek.pl. Wszystkie opublikowane listy będą nagrodzone.
● Truskawki W kwietniu można je jeszcze posadzić. Zwracajmy uwagę aby przy sadzeniu
nie zawijać korzeni, nie sadzić roślin zbyt głęboko oraz dobrze docisnąć glebę do korzeni, a
po posadzeniu sadzonki podlać. Starsze zagony truskawki należy oczyścić z zaschniętych,
starych liści, usunąć pozostałości rozłogów i wyrastające chwasty, a w międzyrzędziach glebę
płytko spulchnić.
● Przeszczepianie Przez cały miesiąc można przeszczepiać drzewa owocowe. U starszych
drzew zabieg ten powinniśmy rozłożyć na 2 lata. Przeszczepienie całego drzewa w jednym
roku może je zbytnio osłabić, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do jego śmierci.
● Tniemy brzoskwinie W drugiej połowie kwietnia możemy ciąć brzoskwinie. Należy
pamiętać, że drzewa te wymagają corocznego i silnego cięcia. Starsze drzewa dobrze znoszą
silne cięcie odmładzające. Brzoskwinie obficie kwitną i wydają ładne owoce tylko na
grubych, silnych przyrostach, które podczas wiosennego cięcia należy skrócić nad 8–10, a
pędy słabe i cienkie nad 2 pąkiem.
● Mączniak na jabłoni W drugiej połowie kwietnia młode pędy jabłoni oraz rozwijające się
liście mogą być zaatakowane przez mączniaka prawdziwego jabłoni (na ich powierzchni
widać biały mączysty nalot). Aby zahamować rozwój choroby należy usuwać porażone liście
i pędy. Odmianami podatnymi na mącznika są: Jerseymac, Lobo, Redkroft, Szampion,
Cortland i Idared oraz ich mutanty, Lodel, Paulared. Odmiany podatne należy opryskiwać
preparatem siarkowym (Siarkol Extra 80 WP) lub preparatem z krwawnika.
● Kwieciaki Na jabłoni i gruszy w czasie kwitnienia pojawiają się zaschnięte pąki kwiatowe.
Wewnątrz znajdują się larwy kwieciaka jabłkowca. Takie pąki należy usunąć, aby nie
dopuścić do dalszego rozwoju szkodnika.
● Wczesne warzywa Od początku kwietnia siejemy nasiona warzyw o umiarkowanych
wymaganiach cieplnych (szpinak, cebula, groch, bób, pietruszka i wczesne odmiany marchwi,
rzodkiewka, koper). Siew kopru i rzodkiewki można powtarzać co 10–15 dni, co pozwoli na
sukcesywny zbiór. Po wzejściu roślin nie zapominajmy o przerywce. Przy zbyt gęstym
siewie, jest to konieczne, by uzyskać dorodne warzywa. W drugiej połowie kwietnia siejemy
buraki, kminek, rumianek oraz kolendrę oraz nasiona rukoli i trybuli. Za 3–4 tygodnie
zrywamy ich liście do kanapek, sałatek, twarogu i innych potraw. Sadzimy wczesne odmiany
kapusty, kalarepy oraz sałaty, a w drugiej połowie kwietnia kalafiora. Część roślin sałaty,
kalarepy lub rzodkiewki możemy również uprawiać w tunelu, zanim posadzimy tam gatunki
ciepłolubne.
● Pchełki w warzywniku Wschodząca rzodkiewka i rzodkiew oraz warzywa kapustne na
rozsadniku zagrożone są przez pchełki (małe, czarne skaczące chrząszcze). Wygryzają one w
liściach małe, okrągłe otworki średnicy 0,5–1 mm. Silnie uszkodzone liście szybko zasychają
i obumierają. Najbardziej groźne są podczas suchej i słonecznej pogody. Należy utrzymywać
wilgotną glebę, często zraszać rośliny, wyłapywać skaczące pchełki na tabliczki lepowe,
najlepiej w godzinach południowych (wystarczy poruszyć rośliny, a zaniepokojone
chrząszcze wzlatują i przyklejają się do lepu). Okrywanie roślin włókniną w początkowym

okresie wegetacji, opryskiwanie preparatem wykonanym z ząbków czosnku chroni przed
pchełkami.

