Porady ogrodnicze na przedwiośnie
Pomocnik każdego działkowca W nowym sezonie
ogrodowym wszystkim działkowcom, miłośnikom roślin,
ekologii i zdrowego stylu życia polecamy miesięcznik
„Działkowiec” – teraz w bardzo atrakcyjnej cenie prenumeraty
pakietowej (szczegóły w „DZ” i na www.dzialkowiec.com.pl).
Z „Działkowcem” każdy będzie na bieżąco z aktualnymi
pracami ogrodowymi, kalendarzem ochrony roślin,
urządzaniem i modernizacją działki oraz altany, nowinkami
roślinnymi bądź sprawdzonymi, niezawodnymi w działkowej uprawie odmianami.
Dodatkowo, co miesiąc „Działkowiec” dostarczy najważniejszych informacji ze świata
ogrodów działkowych oraz Polskiego Związku Działkowców. Warto skorzystać i wiedzieć „co
w trawie piszczy…”. Zapraszamy!
● Pierwsze wysiewy Wysiewamy do skrzynek wysiewnych nasiona petunii, begonii stale
kwitnących, celozji, astra chińskiego, gazanii lśniącej, lwiej paszczy, lewkonii letniej, szałwii
błyszczącej. Po 3–4 tygodniach siewki pikujemy do małych doniczek i dalej uprawiamy w
ciepłym i widnym pomieszczeniu.
● Własne begonie bulwiaste Do doniczek lub skrzynek z lekką ziemią sadzimy bulwy begonii.
Pojemniki ustawiamy w widnym i ciepłym miejscu. Dbamy o stałą dużą wilgotność podłoża,
co sprzyja wyrastaniu pędów i korzeni. Gdy pędy będą dobrze widoczne możemy bulwy wyjąć
i pokroić na części, tak aby każda miała przynajmniej jeden pąk. Po lekkim przyschnięciu
powierzchni cięcia, bulwy ponownie sadzimy do podłoża. W ten sposób można uzyskać więcej
egzemplarzy roślin. Bulwy efektownych odmian begonii i innych cebulowych można zamówić
na www.dzialkowiecsklep.pl.
● Ozdobne w przechowalni Sprawdzamy stan przechowywanych dalii, mieczyków, cebul.
Usuwamy te suche lub z oznakami chorób. Podczas przechowywania ważna jest temperatura –
optymalna to 5–10°C, a dla roślin balkonowych – 8–10°C. Rośliny balkonowe podlewamy
sporadycznie, aby nie dopuścić do przesuszenia korzeni. Przycinamy pędy suche i chore.
● Kwiaty do ogrodu Kwiaty jednoroczne mają mnóstwo zalet i są wręcz niezastąpione na
działce. Mają ogromne bogactwo pokrojów, kształtów kwiatów i liści, zapachów oraz barw.
Większość z nich długo kwitnie – od czerwca do jesiennych przymrozków. Z reguły dobrze
rosną na słonecznych stanowiskach i przeciętnych glebach. Są doskonałym uzupełnieniem
rabat, które dzięki nim możemy wciąż kreować na nowo. A początek roku to doskonały czas,
by zaplanować kompozycje z ich udziałem. Po szczegółowe informacje na temat kwiatów
jednorocznych (wyboru, kompozycji, uprawy) odsyłamy do „Działkowca”.

● Narzędzia do cięcia Już wkrótce będziemy ciąć krzewy i drzewa. Warto wcześniej
przygotować/kupić potrzebne narzędzia i materiały – sekatory, piłki ogrodnicze, maści do
zabezpieczenia ran po cięciu. Sekatory powinny być dobrze naostrzone (aby rana po cięciu
szybko się zagoiła). Pamiętajmy, że mądrzej jest zainwestować w narzędzia lepszej jakości, niż

wydać mniej na sprzęt „z dolnej półki”, który nie
posłuży dobrze ani nam, ani roślinom. Zakupy
potrzebnego
sprzętu
można
zrobić
na
www.dzialkowiecsklep.pl.
● Przycinamy ozdobne Jeśli nie ma mrozu, można
przystąpić do przycinania żywopłotów z krzewów
iglastych. Ważne jest, aby zakończyć ten zabieg przed
rozwojem pąków. Pod koniec miesiąca, przy
sprzyjającej pogodzie, wykonujemy też cięcie
sanitarne krzewów liściastych, przycinając suche lub
chore pędy oraz prześwietlamy okazy, których pędy
rosną zbyt gęsto i krzyżują się. Zainteresowanych tematem odsyłamy do obszernego artykułu
o cięciu, który ukaże się w marcowym numerze „Działkowca” (w sprzedaży po 20 lutego).
● Zwalczamy przędziorki i ochojniki Od końca lutego do marca (przy temperaturze powyżej
10ºC) niszczymy jaja przędziorka sosnowca występującego na iglakach oraz larwy mszyc z
grupy ochojników powodujące szyszkowate narośla na świerkach i wiosenne załamywanie
igieł na modrzewiach. Stosujemy preparaty zawierające olej parafinowy (Promanal 60 EC,
Floril 019 AL). Na modrzewiach najlepiej wykonać zabieg przed wypuszczeniem igieł,
wówczas larwy opuszczają kryjówki.
● Jak zatrzymać wodę? To pytanie zadawane było najczęściej w ubiegłym sezonie. Okazuje
się, że istnieją sposoby na gromadzenie wody w glebie – począwszy od stosowania
zwiększonego nawożenia organicznego po preparaty humusowe, superabsorbenty lub
tajemnicze zeolity. Kto nie chce dać się zaskoczyć suszy, powinien przeczytać artykuł na ten
temat w „Działkowcu”.
● Pamięć bez problemów Istnieje ścisły związek między dostarczaniem organizmowi
odpowiedniego pożywienia, a stanem procesów pamięciowych, za które odpowiedzialny jest
mózg. Z „Działkowca” można dowiedzieć się co jest źródłem najlepszej energii dla mózgu,
jakie zioła stosować „na pamięć” oraz jak zmienić swoje nawyki, aby sprzyjać dobrej pracy
mózgu. Warto przeczytać!
● Zdrowiej na działce Powoli planujemy nowy sezon. Może tym razem warto więcej uwagi
poświęcić takiej produkcji warzyw, owoców i kwiatów aby nie było w nich pozostałości
stosowanej „chemii”, a jednocześnie ich wygląd był dla nas satysfakcjonujący? Pomogą w tym
niechemiczne metody uprawy i ochrony, a kompetentnych i praktycznych informacji na ich
temat dostarczy książka „Ekologiczna ochrona roślin na działce” autorstwa prof. Kazimierza
Wiecha. Dzięki zawartym w niej radom można wyeliminować lub zminimalizować ilość
chemicznych zabiegów ochrony roślin, stosując różne praktyczne metody, m.in.: uprawę
odmian odpornych, tolerancyjnych lub mniej podatnych na choroby; trafnie określając termin
pojawienia się szkodnika (co zapewnia skuteczne jego zwalczanie); zapewnić dobre sąsiedztwo
uprawianym obok siebie roślinom (co stymuluje ich wzrost oraz odporność na choroby i
szkodniki); zadbać o glebę, tak aby zapewnić roślinom optymalne warunki wzrostu; poznać i
wspierać organizmy pożyteczne, które same wyeliminują znaczne ilości szkodników roślin;
stosować dostępne na rynku gotowe ekopreparaty zwalczające choroby lub szkodniki roślin;
sporządzać samemu preparaty roślinne przydatne w ochronie roślin; poznać niechemiczne
metody walki z chorobami bądź szkodnikami roślin uprawianych na działce.
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● Prześwietlamy drzewa owocowe Jeśli nie powrócą
mrozy, niecierpliwi mogą już w końcu miesiąca
prześwietlać drzewa jabłoni, grusz i śliw oraz krzewów
jagodowych – agrestu, aronii, porzeczek. Cięcie
prześwietlające należy rozpocząć od najstarszych
drzew jabłoni i odmian wytrzymałych na mróz. Ogólna
zasada zakłada wycinanie zbędnych gałęzi i konarów
oraz pędów zagęszczających koronę, wrastających do
jej środka, krzyżujących się (ograniczają dostęp
światła do środkowej części korony). W
wierzchołkowej części korony wycinamy na gładko
(jak najbliżej nasady) pędy rosnące pionowo (wilki).
Pozostawiamy rzadko rozmieszczone pędy krótsze,
rosnące ukośnie lub poziomo. Większe rany po cięciu
zabezpieczamy preparatem Funaben 03 PA lub białą
farba emulsyjną z 2% dodatkiem Miedzianu. Więcej
informacji o cięciu owocowych – w lutowym i
marcowym „Działkowcu” oraz książce „Sztuka cięcia
drzew i krzewów owocowych” (dostępna wysyłkowo na www.dzialkowiecsklep.pl).
● Bielenie drzew Duże wahania temperatur pomiędzy słonecznym dniem a mroźną nocą mogą
spowodować uszkodzenia kory i drewna drzew owocowych (podłużne pęknięcia i rany
zgorzelinowe), zwłaszcza od strony południowej. Aby temu zapobiec należy niezwłocznie
poprawić bielenie pni i nasad konarów wapnem palonym (2 kg wapna/10 l wody, z dodatkiem
gliny, która utrudnia zmywanie przez deszcz). Dzięki temu pomalowane części nie będą się
nagrzewać, przez co unikniemy uszkodzeń.

● Planujemy Czy warto na działce uprawiać warzywa i owoce, gdy świeże można kupić
praktycznie przez cały rok? WARTO! Korzyści z własnych upraw jest wiele. Własne warzywa
i owoce to przede wszystkim zdrowa żywność – świeża, o wysokiej zawartości cennych
składników odżywczych, nieskażona, o doskonałym smaku i aromacie. Zatem nie tylko cena
ma znaczenie – stawką jest nasze zdrowie, dobre samopoczucie i satysfakcja. Dlatego już teraz
warto zaplanować wiosenne nasadzenia roślin sadowniczych, warzyw i ziół. Nieocenionymi
doradcami w tym zakresie będą miesięczniki „Działkowiec” oraz „Mój Ogródek”.
● Brzoskwinia i nektaryna Ponieważ temperatura utrzymuje się powyżej 6oC można
przystąpić już do zwalczania kędzierzawości liści brzoskwini. Opryskiwanie przeprowadza się
w stanie bezlistnym (w fazie nabrzmiewania pąków), gdyż tylko wówczas możliwe jest
zniszczenie zimujących zarodników grzyba. W tym okresie najlepiej stosować Syllit 65 WP
lub Carpene 65 WP.

Czarna porzeczka Nienaturalnie nabrzmiałe pąki świadczą o obecności w nich szpeciela
wielkopąkowca porzeczkowego. Od wczesnej wiosny szpeciele żerują i rozmnażają się w
pąkach. Migracja z pąków rozpoczyna się w kwietniu i trwa do końca pełni kwitnienia.
Szkodniki przenoszone są z wiatrem, z kroplami deszczu, na owadach i trafiają na sąsiednie
pędy, krzewy. Pąki wraz ze szpecielami należy usunąć, natomiast silnie zaatakowane krzewy
najlepiej wykopać. W okresie nabrzmiewania pąków i kwitnienia można wykonać
opryskiwanie wyciągiem z czosnku bez rozcieńczenia. Nowe krzewy porzeczki powinny
pochodzić z kwalifikowanych szkółek wolnych od szkodnika. Najlepiej sadzić odmiany
tolerancyjne na wielkopąkowca, np. Ceres, Ben Hope, Ores.
●

● Dokarmiamy ptaki Powinniśmy kontynuować dokarmianie ptaków w danym miejscu aż do
wiosny. Karmniki trzeba utrzymywać w czystości a pożywienie musi być świeże (chleb szybko
pleśnieje!). Najlepszym pokarmem dla ptaków są zboża, nasiona i kasze. Można też zawiesić
kawałek niesolonej słoniny.
● Bomba witaminowa Stęsknieni za własną, świeżą zieleniną możemy sami wyprodukować
kiełki warzywne. To tani, zdrowy i smaczny sposób pozyskania źródła wielu witamin i
związków prozdrowotnych, tak cennych na przedwiośniu w okresie tzw. wiosennego
przesilenia. Nasiona np. rzeżuchy, rzodkiewki, fasoli mung wysiewamy w kiełkowniku lub
zakręcanym słoiku wyłożonym wilgotną bibułą. Po kilku dniach pierwsze kiełki są gotowe do
spożycia. Nasiona i mieszanki na kiełki (np. delikatne, pikantne) oraz kiełkowniki można łatwo
zamówić wysyłkowo po 15 lutym na www.dzialkowiecsklep.pl lub tel. 22 101 34 34.
● Wysiew nasion W lutym rozpoczynamy wysiew warzyw (seler, por) i kwiatów
jednorocznych. Wskazane jest zaprawianie ich w naparze z rumianku (mocząc przez 15 minut)
aby przyspieszyć kiełkowanie i ograniczyć występowanie chorób grzybowych, zwłaszcza
zgorzeli siewek.
● Ziemiórki Podczas kiełkowania nasion w substracie torfowym mogą pojawić się ziemiórki
(małe czarne muszki szybko wzlatujące do góry). Należy je jak najszybciej wyłapać na żółte
tabliczki lepowe aby samice nie złożyły jaj do podłoża. Larwy żerują na korzeniach i w szyjce
korzeniowej, wygryzają także chodniki w dolnej części łodyg. Można je wyłapać
rozmieszczając na powierzchni podłoża plasterki surowego ziemniaka.
● Wasze ekorady Aby założyć działkę ekologiczną nie wystarczy zaprzestać stosowania
chemicznych środków ochrony roślin. To oczywiście istotny warunek, ale nie jedyny. Podstawą

jest rozumienie otaczającej nas przyrody, oraz stałe pogłębianie wiedzy na temat roślin,
zwierząt i praw rządzących naturą. Bez tego ani rusz! Dlatego też redakcja „Działkowca”
zaprasza do współpracy osoby, które na swoich działkach stosują już ekologiczne metody
uprawy. Napiszcie jak Wam się to udało, od czego zaczynaliście i na jakim etapie jesteście
teraz. Jakie są Wasze plany związane z ekodziałką? Co poradzilibyście osobom dopiero
rozpoczynającym przygodę z ekologią? Przysyłajcie własne przykłady ekologicznych
rozwiązań w Waszych ogrodach. Najciekawsze prace opublikujemy i nagrodzimy pięknymi
roślinami z naszego sklepu (www.dzialkowiecsklep.pl). Czekamy na Wasze listy
(redakcja@dzialkowiec.com.pl)! Redakcja „Działkowca”

