
Porady ogrodnicze na maj -2015 
1. ● Konkurs dla każdego Redakcja miesięcznika „Działkowiec” zaprasza każdego 

użytkownika działki do udziału w konkursie „Moja Działka”. Konkurs będzie 

ogłoszony w czerwcowym wydaniu miesięcznika oraz na stronie internetowej 

www.dzialkowiec.com.pl. Ogólne zasady konkursu są proste – wystarczy do 21 

września wysłać zgłoszenie zawierające opis (dający wyobrażenie o 

zagospodarowaniu i funkcjonalności całej działki) i co najmniej 10 zdjęć 

przedstawiających całość lub najciekawsze fragmenty działki. Zgłoszenia mogą być 

przesyłane na adres Wydawnictwa (ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa) lub 

elektronicznie – redakcja@dzialkowiec.com.pl Nagrodami w konkursie są 

wartościowe kominki ogrodowe, wędzarnie i kosiarki, narzędzia ogrodnicze a także 

kosmetyki roślinne. Przez cały okres trwania konkursu, tj. od 1 czerwca, co tydzień 

będzie  przydzielana dodatkowa nagroda ufundowana przez Wydawnictwo 

„działkowiec”. Wszystkie przychodzące zgłoszenia będą publikowane (w postaci 

przykładowych zdjęć) na witrynie internetowej www.dzialkowiec.com.pl. Każde z 

nich będzie mogło być ocenione przez internautów. Co tydzień autor najlepiej 

ocenionego w ten sposób zgłoszenia zostanie uhonorowany nagrodą specjalną, 

ufundowaną przez Wydawnictwo „działkowiec”. Uwaga: co tydzień przydzielana 

będzie też dodatkowa nagroda jednemu z internautów oceniających zgłoszenia 

konkursowe! Zapraszamy do udziału w konkursie! 

2. ● Letnie cebulowe Do połowy maja sadzimy do gruntu wiele kwitnących latem roślin 

cebulowych. Mieczyki sadzimy na głębokość równą trzykrotnej wysokości bulw. 

Dalie przed sadzeniem warto podzielić, aby uzyskać więcej roślin. Sadząc bulwy 

uważamy, aby pąki znalazły się 2–5 cm pod powierzchnią ziemi. Kto nie ma 

zeszłorocznych karp i bulw, może je zamówić w sklepie wysyłkowym tel. 22 101 34 

34. W sprzedaży jest wiele odmian zróżnicowanych pod względem siły wzrostu, jak i 

kształtu i koloru kwiatów. 

3. ● Krzewy W maju kwitnie wiele krzewów i w tym czasie wymagają one 

intensywnego podlewania. Po kwitnieniu, przycinamy ich pędy, aby nie zawiązały się 

nasiona oraz aby skorygować kształt korony. W drugiej połowie maja przycinamy 

żywopłoty z ligustru i bukszpanu, gdyż młode przyrosty są bardzo wrażliwe na niskie 

temperatury. Regularnie usuwamy dzikie odrosty z podkładek. 

4. ● Ogród spektakularny Czasem wystarczy na rabacie dosadzić kilka wyjątkowych 

roślin, obok których nikt nie przejdzie obojętnie. W takiej roli sprawdzą się np. 

piwonie ITOH (połączenie piwonii drzewiastych i bylinowych), których olbrzymie 

kwiaty często mają nietypowe dla piwonii kolory – żółty lub łososiowy. Uwagę 

przyciągną też 20 cm bordowe bądź różowe kwiaty hibiskusa bagiennego – zimującej 

w gruncie byliny. Spektakularnie zaprezentują się też oryginalne odmiany jaskrów, 

liliowców i lilii, begonii i pacioreczników. Te i inne rarytasy można zamówić 

wysyłkowo tel. 22 101 34 34 lub na www.dzialkowiecsklep.pl  Warto wiedzieć, że 

teraz na cebule, kłącza i bulwy przysługuje 40% rabat (oferta ważna do 

wyczerpania zapasów)! 

5. ● Ciepłolubne jednoroczne Druga połowa maja to pora na siew roślin rocznych 

wrażliwych na niskie temperatury (np. dynia ozdobna, fasola wielkokwiatowa, łubin 

Hartwega, nasturcja). Gatunki te wysiewamy bezpośrednio do gruntu, gdyż nie lubią 

przesadzania. 

6. ● Do pojemników Kupujemy rośliny balkonowe. Przed sadzeniem myjemy używane 

donice i skrzynki. U nowych sprawdzamy, czy mają otwory na dnie. Zwracamy uwagę 

na zdrowotność roślin, rozkrzewienie i ilość pąków kwiatowych. Sadząc różne gatunki 

do jednego pojemnika, łączmy rośliny o podobnych wymaganiach wodnych. Rośliny 
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sadzimy około 20 cm od siebie, obficie podlewamy i przez kilka dni chronimy przed 

bezpośrednim nasłonecznieniem. 

7. ● Bądź na czasie! W ogrodzie trwa najbardziej pracowity okres – pielimy, grabimy, 

kopiemy, sadzimy, przycinamy… Aby zrobić wszystko „jak trzeba” i cieszyć się 

latem pięknym i zadbanym ogrodem, warto skorzystać z porad miesięczników 

„Działkowiec” i „Mój Ogródek”. Pomogą one zaplanować prace, podpowiedzą kiedy, 

co i jak wykonać, aby odniosło najlepszy rezultat, jak zwalczyć najgroźniejsze 

choroby i szkodniki roślin, wybrać nawóz, przyciąć drzewko, zmodernizować altanę 

działkową, zbudować małą architekturę... Warto wiedzieć, że kto prenumeruje oba 

pisma, dostaje 6 miesięcy prenumeraty „Mojego Ogródka” gratis, a także liczne 

rabaty na zakupy w sklepie wysyłkowym www.dzialkowiecsklep.pl tel. 22 101 34 

34!  
8. Zapraszamy do lektury! 

9. ● Ochronić pszczoły Wszystko kwitnie, zwłaszcza po ostatnich opadach rośliny 

intensywnie rozwijają się. Niestety taka pogoda sprzyja chorobom grzybowym, które 

najczęściej zwalczamy „chemią”. Róbmy to jednak mądrze, czyli tak aby przy okazji 

nie wytruć owadów zapylających i innych pożytecznych. Używajmy tylko preparatów 

bezpiecznych dla pszczół (oznaczenie na opakowaniu) i pryskajmy najlepiej przed 

wieczorem (po zakończonym oblocie). Dodatkowo można wykonać lub kupić 

ekohotel dla owadów, w którym poza pszczołami samotnicami (np. bezżadłowe 

murarki) osiedli się wiele innych pożytecznych owadów. Więcej na ten temat w 

„Działkowcu” i „Moim Ogródku”. 

10. ● Dbam o przyrodę – kompostuję Kompostowanie to najprostszy, najtańszy i 

najszybszy sposób oddania ziemi części tego, co z niej zebraliśmy. Zamiast wyrzucać 

na śmietnik (lub co gorsza – spalić!) np. skoszoną trawę, ściółkę, resztki kwiatów, 

pędów i chwasty, przeznaczmy je do kompostowania. Dzięki temu za darmo 

uzyskamy bogaty w próchnicę nawóz organiczny i bez kosztów pozbędziemy się 

kłopotliwych resztek. Zainteresowanych tematem szybkiego kompostowania 

odsyłamy do „Działkowca”. Warto też wiedzieć, że pod koniec maja trafi do 

ogrodów bezpłatna broszurka PZD na temat wytwarzania i stosowania 

kompostu. Warto o nią pytać w zarządach ogrodów, które zobowiązane będą do 

jej rozprowadzenia wśród działkowców.  

11. ● Mniszek z dobrej strony Warto skorzystać z niezwykłych właściwości tej rośliny i 

zamiast tępić i wyrzucać – wykorzystać zebrane liście, kwiaty, a nawet korzenie dla 

własnego pożytku. Wiosną warto przejść kurację oczyszczająco-wzmacniającą z 

wykorzystaniem liści mniszka, które mają silne właściwości antyoksydacyjne i są 

zalecane w prewencji nowotworowej. Kwiaty zalecane są głównie w nieżycie jamy 

ustnej, gardła i oskrzeli z uporczywym kaszlem. Więcej o dobrodziejstwach dla 

zdrowia i urody, w tym sprawdzone przepisy na syrop i sok z mniszka, można 

przeczytać w majowym „Działkowcu”. 

12. ● Sposób na ból pleców Jak zorganizować prace ogrodowe, gdy należymy do osób, 

którym doskwiera ból pleców? Przede wszystkim sadźmy takie rośliny, do których nie 

trzeba się schylać (np. pienne) lub uprawiajmy tak, aby nie było to konieczne 

(podwyższone grządki, skrzynie uprawowe). Ważny jest też wybór odpowiednich 

narzędzi, pozycja przy pracy, efektywny odpoczynek. Więcej o sposobach na ból 

pleców można przeczytać w „Działkowcu”. 

13. ● Nawożenie w sadzie Nowo posadzone drzewka i krzewy należy w drugiej połowie 

maja zasilić azotem. Stosujemy nawóz szybko działający – saletrę amonową, w ilości 

10–15 g pod drzewko. Ponieważ system korzeniowy nowo posadzonych drzewek 



zajmuje małą powierzchnię, nawóz należy rozsiać równomiernie wokół pnia. Nie 

sypiemy nawozu tuż przy pniu! 

14. ● Formowanie koron drzewek owocowych W końcu maja u młodych drzewek 

rozpoczynamy formowanie koron. Aby uzyskać mocną, odporną na rozłamania 

koronę należy 2–3, czasem 4 pędy wyrastające poniżej przewodnika odgiąć tak, aby 

kąt między pędem a przewodnikiem był zbliżony do prostego. Pędy najłatwiej odgina 

się za pomocą drewnianych klamerek. Klamerki zakłada się na przewodnik odginając 

ostrożnie do poziomu wyrastający pęd (gdy ma 7–10 cm). Po 2–3 tygodniach klamerki 

można już zdjąć. 

15. ● Cięcie winorośli Aby zebrać smaczne i dorodne owoce, winorośl należy regularnie 

ciąć. Cięcie główne – zimowe uzupełniamy letnim, które zapobiega zagęszczeniu 

krzewu. Ciecie wykonujemy od połowy maja do września. Cięcie to obejmuje 

wyłamywanie nadmiaru latorośli, uszczykiwanie wierzchołków latorośli, usuwanie 

nadmiaru kwiatostanów. Po szczegółową instrukcję, wraz z terminarzem prac, 

odsyłamy do „Mojego Ogródka”. 

16. ● Majowa susza Jest szczególnie niebezpieczna dla nowo posadzonych roślin oraz na 

glebach lekkich. Rośliny należy podlewać stosując 5 l wody pod krzew i 10 l wody 

pod drzewko. Wokół roślin warto uformować z ziemi misę ułatwiającą podlewanie. 

17. ● Co mówią chwasty Rośliny porastające okolicę są cennym źródłem informacji o 

glebie. Ich masowe pojawienie się w danym miejscu może świadczyć o 

nadmiarze/niedoborze składników pokarmowych lub błędach w uprawie. Wśród 

chwastów są takie, które uważa się za wskaźnikowe, bo rosną tylko na określonym 

typie gleb, np. na glebach kwaśnych – fiołek trójbarwny, koniczyna i szczaw polny, a 

na zasadowych – gorczyca polna, podbiał, mak polny, tobołki. Pozytywnie o glebie 

świadczy występowanie chwastów charakterystycznych dla stanowisk żyznych, np. 

komosy, pokrzywy, gwiazdnicy. Zainteresowanych tym tematem odsyłamy do 

majowego „Działkowca”. 

18. ● Warzywa ciepłolubne Wysadzimy je dopiero po Zimnej Zośce (po 15 maja), ale 

wcześniej warto rośliny wystawiać na dzień do ogrodu aby się zahartowały. Dotyczy 

to również rozsady, którą kupimy. Dzięki hartowaniu rośliny łatwiej zniosą zmianę 

warunków uprawy po wysadzeniu na miejsce stałe. Pamiętajmy, że hartując rozsadę 

powinniśmy też ograniczyć podlewanie. 

19. Wybiegniętą rozsadę pomidora można posadzić trochę głębiej, niż rosła w doniczce. 

Selery natomiast sadzimy bardzo płytko (ogonki liściowe muszą znajdować się nad 

ziemią). Od połowy miesiąca sadzimy rozsadę bazylii i majeranku a także rozsadę 

karczocha i karda. Możemy też uprawiać inne gatunki ciepłolubne jak oberżyna, 

melon, arbuz. Więcej na temat sadzenia roślin ciepłolubnych (pomidor, papryka, 

ogórek, bakłażan, melon) można przeczytać w „Działkowcu”. 

20. ● Siew warzyw Wysiew ogórka i innych dyniowatych oraz fasoli, które są gatunkami 

ciepłolubnymi, wykonujemy, gdy nie ma już ryzyka przymrozków, do ziemi ogrzanej 

i niezbyt wilgotnej. Lepiej opóźnić wysiew, niż siać nasiona w zimną i wilgotną glebę, 

co może znacznie spowolnić i zmniejszyć wschody. Na początku maja wysiewamy 

ostatnią partię wiosennych rzodkiewek. Od początku maja wysiewamy odmiany 

marchwi i buraków na zbiór letni i jesienny oraz dosiewamy koper, majeranek, cząber, 

kolendrę i inne zioła. W drugiej połowie maja wysiewamy kukurydzę. 

21. ● Plamy na liściach Pomimo naszej troski na roślinach często pojawiają się plamy i 

przebarwienia. Czasem są one wynikiem infekcji grzybami i bakteriami 

chorobotwórczymi, a czasem objawami niedoboru lub nadmiaru składników 

pokarmowych. Z „Działkowca” można dowiedzieć się jak rozpoznać z czym mamy do 



czynienia oraz jak rozwiązać problem. Liczne zdjęcia ułatwią nam prawidłową 

diagnozę i podjęcie odpowiednich kroków. 

22. ● Szkodniki zawiązków jabłoni Pod koniec kwitnienia jabłoni wylęgają się larwy 

owocnicy jabłkowej i wgryzają się do zawiązków, najczęściej kierując się do gniazda 

nasiennego. Część larw żeruje płytko pod skórką. Uszkodzone miejsca korkowacieją 

tworząc blizny otaczające owoc. Liczebność owocnic można ograniczyć poprzez 

systematyczne zbieranie i niszczenie opadłych zawiązków z żerującymi w nich 

larwami. Unika się w ten sposób schodzenia larw do gleby, z której wyleciałyby 

owady dorosłe w następnym roku. 

23. ● Mączniak jabłoni Na jabłoniach wycinamy wszystkie pastorałowato wygięte pędy 

z liśćmi pokrytymi białym, mączystym nalotem. Bezpośrednio po kwitnieniu warto 

opryskać drzewa roztworem preparatów siarkowych (uwaga! należy unikać zabiegów 

w słoneczne, upalne dni, gdyż mogą wystąpić poparzenia liści). 

24. ● Przeciw gniciu truskawek Jeżeli na początku kwitnienia truskawek będzie 

panowała ciepła i deszczowa pogoda, należy przeprowadzić zabieg zwalczający szarą 

pleśń (następuje wtedy infekcja roślin) stosując Polyversum WP (preparat 

biologiczny) do 3 razy w sezonie. 

25. ● Owoce bez robaka Sprawcą robaczywienia czereśni i wiśni jest nasionnica 

trześniówka. W jej zwalczaniu duże znaczenie ma precyzyjne określenie terminu 

wylotu muchówek. Pomogą w tym żółte tablice lepowe i pułapki feromonowe 

(dostępne wysyłkowo tel. 22 101 34 34), które w maju rozwiesza się w koronach 

drzew. Po 7 dniach od zauważenia pierwszych much na pułapkach i ponownie po 14 

dniach, drzewa opryskujemy preparatem Calypso 480 SC. W okresie poprzedzającym 

wylot nasionnicy, można pod czereśnią, w obrębie korony szczelnie rozłożyć 

włókninę. Po szczegółową instrukcję ochrony owoców przed szkodnikiem odsyłamy 

do majowego „Mojego Ogródka”. 

26. ● Brunatna zgnilizna Choroba powoduje zasychanie kwiatostanów i krótkopędów, a 

później masowe gnicie owoców. Aby ją powstrzymać zaleca się w okresie kwitnienia, 

zwłaszcza przy długotrwałych opadach, opryskiwanie wrażliwych na chorobę odmian 

wiśni, czereśni i śliw preparatami: Signum 33 WG, Switch 62,5 WG. 

27. ● Ślimaki bez skorupki Potrafią błyskawicznie zjeść wysadzoną sałatę lub kapustę, a 

w późniejszym okresie prawie wszystko, co wyrośnie w ogródku. Już teraz warto 

rozpocząć działania ograniczające ich liczebność – a jest w czym wybierać – od 

prostych zabiegów agrotechnicznych, stosowania barier i roślin odstraszających, po 

pułapki ułatwiające ich wyłapanie oraz preparaty biologiczne. Po skuteczne sposoby 

na ślimaki odsyłamy do „Mojego Ogródka”. 

28. ● Na bukszpanie Pozwijane wierzchołkowe liście w kształcie główki kapusty 

świadczą o zaatakowaniu krzewów przez miodówkę bukszpanową. Larwy podczas 

żerowania wydzielają rosę miodową i wosk w postaci śnieżnobiałych poskręcanych 

nici, co widoczne jest w pierwszej połowie maja. Systematyczne przycinanie 

bukszpanu ogranicza liczebność miodówki. 

 

 

 

 

 

 


