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KALENDARZ 
OGRODNIKA
KALENDARZ 
OGRODNIKA   Rozpoczynamy walkę z  chwastami, które wy-

przedzają w rozwoju wiele roślin ogrodowych. 
W kwietniu chwasty nie są jeszcze zbyt rozro-
śnięte i  usuniemy je nie niszcząc przy okazji 
uprawianych roślin.

  Badamy stan trawnika pod kątem szkód zimo-
wych. Wygrabiamy zeschłe fragmenty traw 
oraz mech. Na całej powierzchni przeprowa-
dzamy wertykulację, dzięki której gleba nieco 
się rozpulchnia, umożliwiając korzeniom trawy 
lepszy wzrost. Zasilamy mocno rozdrobnionym 
kompostem lub mieszankami nawozowymi.

  Ściółkujemy ziemią liściową, kompostem ogro-

dowym lub drobną korą przestrzenie między 

roślinami – przez co zapobiegamy szybkiemu 

wysuszeniu podłoża i hamujemy wzrost chwa-

stów.

  Przygotowujemy glebę pod nowe zasiewy doda-

jąc jednocześnie potrzebne substancje odżyw-

cze.

  Zasilamy kompostem te warzywa, które zimo-

wały w gruncie, np. pietruszka naciowa, szczy-

piorek, szczaw, roszponka.

  Wysiewamy nasiona warzyw tolerancyjnych na chłody, np. marchew, pietruszka, cebula, groch, bób, koper, rzodkiewka, rzepa, słonecznik, bu-rak ćwikłowy, sałata.

  Dokonujemy  sanitarnego cięcia drzew i  krze-wów – usuwając gałęzie zaschnięte i porażone chorobami.

  Przygotowujemy glebę pod nowe zasiewy kwia-tów. Spulchniamy ją delikatnie widłami ogrod-niczymi i dodajemy dobrze przekompostowany obornik, kompost, torf, dosypujemy długo dzia-łające naturalne nawozy mineralne. 

  Sadzimy te rośliny cebulowe kwitnące latem, które są mniej wrażliwe na chłody. Od początku kwietnia wysadzamy lilie, galtonie, liatry, zawil-ce, pustynniki. Od połowy kwietnia można już sadzić mieczyki, krokosmie, tygrysówki i jaskry.
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Jak poradziæ sobie z kretem?
Mój trawnik po zimie 
bardziej przypomina 
poligon wojskowy niż 
murawę piłkarską. 
Wszystko przez krecie 
kopce! Jak skutecznie 
pozbyć się kretów 
z ogrodu?

Tomasz, Ostrołęka

K rety można zwalczać, od-
straszać lub zapobiegać 

ich pojawieniu. Najlepszym 
sposobem na pozbycie się ich 
z ogrodu będzie połączenie 
tych trzech metod. Najsku-
teczniejsze jest rozłożenie 
specjalnej siatki 10 cm pod 
powierzchnią gruntu lub wy-
lanie głębokiego fundamentu 
pod ogrodzeniem. Te prze-
szkody mechaniczne unie-
możliwią kretom przekopanie 
się do ogrodu. Niestety moż-
liwe są do zastosowania tyl-
ko przed założeniem ogrodu. 
Gdy krety już zaczną odwie-
dzać nasze grządki i rabaty, 
można zastosować specjalne 
pułapki w kształcie rurki 
lub pułapki kleszczowe, któ-
re umieszcza się w tunelach. 
Gdy te metody nie poskutkują, 

trzeba będzie zastosować pre-
paraty chemiczne do zwalcza-
nia – np. świece (wydzielające 
toksyczne gazy) lub trutki (np. 
karbid, specjalne granulki lub 
płyny). Ogrodnicy, którzy nie 
chcą zabijać kretów, mogą wy-
brać różne odstraszacze, które 
emitują drgania i fale dźwięko-
we słyszalne tylko dla szkodni-
ków.  Mam spory ogród, 

a w nim wiele 
różnych krzewów. 
Większość z nich jest 
mocno zaniedbana, 
a wszystko przez to, że 
nie wiem, kiedy i czy je 
przycinać. 

Bogumiła, Jasło 

W iosna to doskonały 
czas na przycinanie 

większości roślin ogrodo-
wych, w tym także wie-
lu krzewów. Jednak nie 
wszystkie tniemy w tym 
samym czasie. Na szczęście 
łatwo można to sprawdzić! 
Wczesną wiosną przycina-
my gatunki kwitnące latem 
(np. budleje, hortensje bu-
kietowe, lawendy, róże, pię-
ciorniki, tawuły japońskie 

i żylistki). Są to rośliny kwit-
nące na nowych pędach, 
które dopiero wytworzą 
wiosną. Stare przycinamy 
nisko (15-25 cm) nad zie-
mią. Nie przycinamy za to 
gatunków kwitnących wio-
sną (np. forsycji, lilaków, 
jaśminowców, krzewuszki, 
migdałków, tamaryszków, 
tawuły wczesnej, wierz-
by iwy i złotlinów), bo ich 
kwiaty formują się na pę-
dach zeszłorocznych i ich 
przycięcie spowodowałoby 
brak kwitnienia w tym sezo-
nie. Pędy tniemy dopiero po 
przekwitnięciu, skracając je 
o połowę. To także dobry 
czas, by przyciąć do ziemi 
stare egzemplarze, które 
wymagają odmłodzenia. 
Narzędzia do cięcia muszą 
być bardzo ostre, żeby po-
wstałe rany szybko się za-
bliźniły. 

Jak i kiedy przycinaæ krzewy? 

Podłoże do wymiany?
Niedawno skończyłem 
budowę domu i jestem 
na etapie zakładania 
ogrodu. Niestety 
w wielu miejscach 
mam bardzo słabą 
ziemię. Czy muszę ją 
wymienić?

Marcin, Rokietnica

P rzygotowanie gleby to 
najważniejszy element 

uprawy! Ogrodnicy często 
mawiają: „grunt to podłoże” 
i mają rację. Od jakości gleby, 
jej struktury i składu zależy 
bowiem zdrowy wzrost, wy-

gląd i plonowanie roślin. Zie-
mia ogrodowa dla większości 
upraw musi być lekka i żyzna, 
by korzenie mogły swobod-
nie rosnąć oraz pobierać 
z niej wodę i składniki pokar-
mowe. Trudno na oko ocenić 
jakość gleby, ale można to ła-
two zbadać. Najlepiej pobrać 
próbki i oddać je do analizy, 
a w razie potrzeby ziemię 
ogrodową wymienić lub wy-
mieszać z gotowym podło-
żem w workach. Na szczęście 
w każdym sklepie ogrodni-
czym z łatwością znajdziemy 
podłoże do uprawy. Ziemia 
w workach to zwykle mie-
szanka odkwaszonego torfu 
wysokiego wzbogaconego 

żyzną ziemią kompostową 
lub innymi dodatkami. Z uwa-
gi na to, że torf ma niewiele 
składników pokarmowych 
wzbogacona jest nawozem 
zawierającym N,P,K i mikro-
elementy. Dostępne są różne 
mieszanki o specjalnym skła-
dzie odpowiednim dla wielu 
różnych upraw – np. ziemia 
uniwersalna (najpopularniej-
sza), podłoże do warzyw, ro-
ślin ogrodowych lub kwiatów 
balkonowych, a także specja-
listyczne, do uprawy konkret-
nych gatunków lub grup – np. 
roślin kwasolubnych, hor-
tensji, lawendy, róż, iglaków, 
pelargonii lub do wysiewu 
i rozsady. 
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Sezon tuż, tuż! Nie mogę się już 
doczekać kwiatów. Nie mam 
ogrodu, a tylko balkon, ale 
planuję w tym roku posadzić 
kilka kwiatów. Co wybrać i jak je 
pielęgnować? 

Teresa, Wejherowo 

Wybór kwiatów balkonowych jest 
ogromny, a z roku na rok ogrod-

nicy wprowadzają nowe 
odmiany, więc jest 
w czym wybierać i każ-
dy znajdzie coś dla sie-
bie. To, jakie kwiaty 
sadzimy na balkonie, 
powinno przede 
wszystkim zale-
żeć od warunków 
świetlnych. Na bal-
kon słoneczny świet-
nie nadają się: pelar-
gonie bluszczolistne 
i rabatowe, surfi nie, 
petunie, lobelie, 
gazanie, osteosper-
mum i wiele innych. 
W cieniu lepiej spraw-

dzą się: begonie, dipladenie, fuksje, nie-
cierpki i tytoń ozdobny. Wszystkie kwiaty 
balkonowe są łatwe w uprawie, ale dość 
wymagające. Można sadzić je osobno 
w mniejszych doniczkach lub tworzyć 
barwne wielogatunkowe kompozycje 
w skrzynkach. Wymagają dobrego i ży-
znego podłoża (najlepiej z nawozem 
długo działającym), częstego podlewa-
nia (w upały nawet codziennie), a przede 
wszystkim regularnego nawożenia – naj-
lepiej wraz z nawadnianiem. Na nawo-

zach nie warto oszczę-
dzać, bo kwiaty szybko 
rosną i obfi cie kwitną! 
Szybko więc wyko-
rzystują wszystkie 

składniki pokar-
mowe z podłoża 
i potrzebują ich 
więcej. Dlatego 
najlepiej wybierać 
preparaty renomo-
wanych fi rm i sto-
sować je zgodnie 
z zaleceniami, by 
odżywiać rośliny 
i stymulować do 
długiego kwitnie-

nia.   

Jakie kwiaty na balkon wybraæ? 

nicy wprowadzają nowe 
odmiany, więc jest dzać, bo kwiaty szybko 

rosną i obfi cie kwitną! 
Szybko więc wyko-
rzystują wszystkie 

składniki pokar-

najlepiej wybierać 
preparaty renomo-

nia. 

Od czego zacząæ przygodę 
z ogrodnictwem?
Chciałbym w tym roku założyć 
mały warzywnik dla moich dzieci 
i posadzić w nim kilka łatwych 
w uprawie warzyw i ziół. Proszę 
o poradę. 

Krzysztof, Warka 

Warzywnik to świetne 
miejsce na początek 

przygody z ogrodnictwem. 
Dla dzieci to mnóstwo do-
brej zabawy, ale także do-
skonała zielona lekcja ob-
serwacji przyrody. Gatunki 
do uprawy przez najmłod-
szych powinny być łatwe 
w uprawie i szybko rosnące, 
by na efekty nie trzeba było 
długo czekać. Najlepiej wy-
brać tylko kilka gatunków 
i wspólnie z dziećmi wysiać 
ich nasiona (najlepiej jeśli 
będą na taśmie) na niewiel-
kiej przestrzeni – im większy 

warzywnik, tym więcej pracy wymaga! 
Sałata, rzodkiewki, marchew szybko ro-
sną i doskonale nadają się do kolorowych 
sałatek. Więcej miejsca warto przygoto-
wać na ogórki i pomidorki koktajlowe. 
Na szczęście gotowe sadzonki z rozsady 
można kupić w każdym sklepie ogrodni-
czym, więc na plon nie trzeba będzie dłu-
go czekać. By sałatka była pełna smaku, 

warto posadzić kilka ziół. 
Bazylia, koperek i szczypio-
rek doskonale nadadzą się 
jako zielony dodatek. Wa-
rzywnik i ogródek ziołowy 
najlepiej usytuować w sło-
necznym zakątku ogrodu. 
Można także założyć go 
w dużych doniczkach na 
balkonie lub tarasie i usta-
wić jak najbliżej, by zawsze 
były pod ręką. Rośliny trze-
ba regularnie podlewać 
i nawozić (najlepiej natural-
nie) i często odwiedzać, by 
za każdym razem skubnąć 
coś pysznego. 



PODWÓJNA NATURA 
„MAI W OGRODZIE” 
Do ogrodu trzeba trochę „dorosnąć”. Osiągnąć pewien status. I nie chodzi tu wcale o ten 

materialny, ale o wewnętrzny rodzaj spełnienia, który pozwala lepiej dostrzegać piękno dookoła  
– mówi Maja Popielarska, prowadząca program „Nowa Maja w ogrodzie” emitowany na antenie 

HGTV, która już od prawie 14 lat dzieli się z widzami swoją miłością do roślin   
Rozmawia: Michał Gradowski 
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Jak wygląda standardowy dzieñ 
z życia „Mai w ogrodzie”? 
Wszystko zależy od pory roku – zupeł-
nie inaczej wygląda mój dzień w maju, 
a inaczej w styczniu. W sezonie więk-
szość czasu wypełniają mi podróże, 
wizyty w ogrodach, przygotowania do 
programu. Pracujemy wtedy bardzo in-
tensywnie, całe dnie. Każde spotkanie to 
nowe wyzwanie i jednocześnie fascynu-
jąca przygoda. Stanowimy – bo zawsze 
podkreślam, że ja jestem tylko „twa-
rzą” programu, a realizuje go wspaniały 
sztab – zgrany, bardzo otwarty zespół 
radosnych ludzi pełnych chęci do pracy. 
Często zżywamy się z bohaterami, roz-
mawiamy nie tylko o ogrodzie, uciekamy 
też w stronę opowieści o życiu. Musimy 
jednak pamiętać, że mamy do wypełnie-
nia misję, że – aby powstał dobry pro-
gram – musimy wydobyć z ogrodu i jego 
właścicieli to, co najlepsze. 

A poza sezonem sen zimowy? 
Zdecydowanie nie. O ogrodzie i przy-
rodzie nie da się zapomnieć. Obser-
wuję ją przez cały rok, choć zimą ta 
obserwacja jest inna – głównie przez 
okno. Mam też wtedy czas na książ-
ki i teoretyczne przygotowanie do 
programu oraz przede wszystkim 

dla rodziny. W sezonie bardziej mnie 
w domu nie ma, niż jestem.  

Program „Maja w ogrodzie” emi-
towany jest od 2004 roku. Do 
tej pory powstało prawie 700 
odcinków. Jaka jest recepta na 
utrzymanie zainteresowania wi-
dzów? Jakieś nowe pomys³y na 
program? 
Cały czas coś udoskonalamy. Gdybyśmy 
spoczęli na laurach, już by nas dawno 
nie było na antenie. Niezmiennie przy-
wiązujemy bardzo dużą wagę do mery-
toryki, dokładnie weryfi kujemy wszyst-
kie podawane informacje – widzowie to 
zauważają i doceniają.
Nowe odcinki będą dynamiczniejsze 
– inny jest montaż, bardziej różnorod-
na muzyka. Towarzyszy nam też dron, 
pięknie ogląda się ogrody z lotu ptaka.
Można powiedzieć, że zyskujemy mło-
dzieńczy wygląd bez operacji plastycz-
nych.  

Ukłon w stronę nowego pokole-
nia widzów? 
Do ogrodu trzeba trochę „dorosnąć”. 
Osiągnąć pewien status. I nie chodzi tu 
wcale o ten materialny, ale o wewnętrz-
ny rodzaj spełnienia, który pozwala le-

Nowe odcinki będą 
dynamiczniejsze – inny 
jest montaż, bardziej 
różnorodna muzyka. 
Towarzyszy nam też 
dron, pięknie ogląda 

się ogrody z lotu ptaka. 
Można powiedzieć, że 
zyskujemy młodzieńczy 

wygląd bez operacji 
plastycznych

Nowe odcinki będą 
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piej dostrzegać piękno dookoła. Do 
tego potrzebny jest pewien bagaż do-
świadczeń, wewnętrzne bogactwo.
Bardzo byśmy chcieli zainteresować 
programem i ogrodami młodych ludzi, 
ale ich pojęcie o tej dziedzinie jest mgli-
ste. Nie potrafi ą rozpoznać drzew, które 
codziennie mijają w drodze do szkoły, 
nie wiedzą, jak wyglądają owocowe 
krzewy, czy jak rosną ogórki. Braku-
je tego tematu zarówno w domu, jak 
i w szkole. Wydaje mi się, że wielkim 
pożytkiem byłby przedmiot „ogrodnic-
two praktyczne”. Pęd życia nie sprzyja 
młodym ludziom, dla wielu z nich naj-
ważniejszy jest święty spokój i miłe spę-
dzanie wolnego czasu. Chociaż moda 
na miejskie ogrodnictwo utrwala się 
z roku na rok… to dobry początek. I na 
szczęście o ochronie przyrody, komfor-
cie życia wśród zielonych przestrzeni, 
ochronie lasów czy parków też mówi 
się coraz więcej i głośniej. Samo zwró-
cenie uwagi na te tematy to początek 
rewolucji.  
Mam nadzieję, że w dużym stopniu 
się do tego przyczyniliśmy. Zrobiliśmy 
bardzo dużo dla popularyzacji ogrod-
nictwa w Polsce i ciągle wykonujemy 
tę trudną, pozytywistyczną pracę. 
Grządka obrobiona, ale jeszcze jest 
cały ogród. Bardzo często dla młodych 
ludzi, których spotykam na ulicach nie 
jestem już „pogodynką”, ale „panią od 
kwiatków”. To już coś.   

Częste są te kontakty z widzami? 
Może Pani anonimowo pójść na 
przykład do sklepu?
To zależy, czy mam makijaż, czy nie. 
(śmiech) Choć pracuję w telewizji, 
bardzo często jestem rozpoznawana 
dopiero po głosie. Wszystkie te kon-
takty są jednak bardzo miłe, to ra-
czej ukradkowe spojrzenia, uśmiech, 
czasem ktoś o coś zapyta. Nie jest to 
jakaś męcząca, przytłaczająca popu-
larność. Sama przyjemność.

Wielokrotnie słyszałem w centrach 
ogrodniczych, że po emisji progra-
mu ludzie szturmują sklepy, żeby 
kupiæ produkt, który Pani polecała. 
Ci¹ży ta odpowiedzialność? 
Rzeczywiście, kiedyś tuż po emisji 
nowego odcinka, w którym prezen-
towaliśmy ciekawe odmiany hibisku-

Okienko telewizyjne ma zupełnie inną magię. Inaczej 
pracuje się jednak w studiu na żywo, gdzie jest 

100 kamer, masa świateł i kręci się mnóstwo ludzi, 
a inaczej kręcąc materiał w ogrodzie. Wtedy kamera 

jest dla mnie jakby kolejną osobą, która patrzy

Okienko telewizyjne ma zupełnie inną magię. Inaczej 
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sa bylinowego, miałam okazję od-
wiedzić szkółkę i centrum ogrodnicze 
– jak się tam dowiedziałam, wszyst-
kie hibiskusy „wyszły” jednego dnia. 
Byłoby wspaniale, gdyby efektem na-
szych programów były długie kolejki 
po rośliny w centrach ogrodniczych.  
Oczywiście, bierzemy odpowiedzial-
ność za wszystkie produkty, które po-
kazujemy w programie, zachęcając jed-
nocześnie, aby stosować je rozsądnie.

Telewizja, czyli szybkie tempo 
pracy, szum, bycie w centrum 
uwagi trochę kłóci się z tym, cze-
go wiêkszość ludzi szuka w ogro-
dzie – wyciszeniem i spokojem. 
Jak Pani łączy te dwa żywioły? 
Jestem zodiakalną rybą, a one mają 
podobno podwójną naturę. To rze-
czywiście dwa różne światy, okienko 
telewizyjne ma zupełnie inną magię. 
Inaczej pracuje się jednak w studiu 
na żywo, gdzie jest 100 kamer, masa 
świateł i kręci się mnóstwo ludzi, a ina-
czej kręcąc materiał w ogrodzie. Wte-
dy kamera jest dla mnie jakby kolejną 
osobą, która patrzy. 
Nic na to jednak nie poradzimy, taka jest 
współczesność – intensywna, drenują-
ca, czasami niewdzięczna. Jeśli ktoś ma 
jednak mocne oparcie w domu, nawet 
takie momentami trudne otoczenie nie 
będzie miało na niego negatywnego 
wpływu.  

Gdyby musiała Pani wybraæ inny 
zawód, to co by to było? 
Raczej nie zastanawiam się nad tym, 
co innego mogłabym robić. To, co 
robię teraz sprawia mi ciągle bardzo 
wielką frajdę i satysfakcję. Myślę jed-
nak, że dotychczasowe doświadcze-
nie sprawia, że sprawdziłabym się 
także w innych rolach – jestem do-
brą organizatorką, mogłabym być na 
przykład psychologiem. 

Zostaje jeszcze trochę czasu na 
inne pasje? 
Bardzo niewiele, staram się jeszcze 
znaleźć czas na inne aktywności, ale 
to raczej takie szarpanie. Bardzo lubię 
kino – w ostatnich latach powstało 
wiele ciekawych polskich fi lmów. Inte-
resuję się też szeroko pojętą kulturą – 
modą, sztuką, literaturą. Czytam teraz 

biografi ę Coco Chanel na przemian ze 
„Wspomnieniami warszawskimi” An-
toniego Słonimskiego. Jeśli mam już 
wolną chwilę, staram się jak najwięcej 
czasu poświęcać rodzinie – wychowy-
waniu synów na dobrych ludzi.

Wszyscy pytają Panią o ulubione 
rośliny. A jakich roślin Pani nie 
znosi? 
O żadnych roślinach nie powiedziała-
bym, że ich nie znoszę, choć są oczy-
wiście grupy roślin, za którymi nie 
przepadam. W moim ogrodzie raczej 
nigdy nie będą dominowały rośliny 
o żółtych kwiatach, choć podoba-
ją mi się w innych ogrodach i sama 
mam trzy krzewy azalii pontyjskiej – 
uwielbiam je za zapach i słońce, któ-
re wnoszą do ogrodu. Stawiam jed-
nak raczej na chłodne kolory i rośliny 
półcienia. 

W tym kontekście często padają pytania 
o tuje, ale je też mam w swoim ogrodzie 
– w spadku po poprzednim właścicielu 
– i wcale nie mam do nich awersji, o ile 
oczywiście zostały zastosowane w od-
powiednich proporcjach i w ciekawym 
zestawieniu. Jestem w stanie zrozumieć, 
dlaczego w wielu ogrodach na pierwszy 
plan wybija się żywopłotowy grzebień 
z tui – są w miarę tanie i zielone przez 
cały rok, ale można przecież inaczej. Jest 
tyle wspaniałych gatunków roślin, które 
nadają się do tworzenia mieszanych ży-
wopłotów. Na drzewa i krzewy liściaste 
trzeba nauczyć się jednak patrzeć rów-
nież zimą, kiedy można podziwiać ich 
pokroje i kolorystykę – jakie piękne kolo-
ry mają na przykład zmieniające się pędy 
bzu! Także z przyczyn praktycznych 
warto stawiać w ogrodzie na różnorod-
ność, bo co jeśli wszystkie nasze iglaki 
zaatakuje nagle choroba grzybowa? 
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To teraz możemy już przejść do 
standardowego punktu progra-
mu – ulubionych roślin. Podob-
no są to hortensje, róże angiel-
skie, bukszpany…
Jak zmieni się w tym roku Pani 
ogród? 
Jest wiele roślin, które darzę szcze-
gólną sympatią. Bodziszki – to moja 
wielka miłość, w moim ogrodzie moż-
na znaleźć wiele gatunków i odmian. 
Uwielbiam też mojego łososiowo-żół-
tego liliowca – w tym roku kwitł przez 
2,5 miesiąca! To prezent na 10. uro-
dziny programu i 500. odcinek „Mai 
w ogrodzie”.
Jeszcze naparstnice, niezapominajki – 
ten piękny, niebieski wiosenny dywan 
to jeden z moich ulubionych wido-
ków w ogrodzie. Łatwiej mi wytypo-
wać określone zestawienia roślin niż 
konkretne gatunki – lubię na przykład 
połączenie paproci i miodunki. 
Mój ogród zmienia się raczej ewolu-
cyjnie niż rewolucyjnie, ostre cięcie 
i radykalne zmiany to nie moja bajka. 
Od dokładnego planowania bardziej 
lubię jednak niespodzianki, kiedy na 
przykład nagle rozkwitają kwiaty 
cebulowe, o posadzeniu których za-
pomniałam. Poza tym może i w tym 
sezonie zwiozę do ogrodu coś cieka-

wego. Zacieram ręce, choć pojemność 
mojego ogrodu jest nieduża…

Specjalistyczna firma pomaga 
czasem w ogrodzie? 
Zdarza się, ale bardzo rzadko, gdy 
trzeba na przykład przyciąć żywo-
płot, starą jabłoń czy cisy. Ktoś do 
serwisowania systemu nawadniania 
czasem się pojawi, choć w miarę 
możliwości staram się zbierać desz-
czówkę. Bieżącą pielęgnacją zajmu-
ję się jednak sama, kiedy mam czas, 
z doskoku. Ostatnio nawet obornik 
wiozłam we własnym samochodzie. 

Wśród ogrodników narzekanie 
na pogodę jest już znanym re-
frenem. A Pani podobno lubi ka-
pryśny, polski klimat?  
Zazdroszczę Anglikom pogody, ale tyl-
ko ze względu na kłopoty, które mamy 
z przechowywaniem czy zabezpiecza-
niem roślin przed zimą. Poza tym nigdy 
bym się z nimi nie zamieniła na nasze 
wyraziste cztery pory roku i niesamo-
witą zmienność. Inaczej oczywiście 
patrzą na tę sprawę sadownicy czy 
ogrodnicy, dla których uprawa roślin 
jest źródłem utrzymania i pogoda czę-
sto niweczy ich wieloletnie starania. 
Mnie też martwi, że rośliny przema-

rzają, mój powojnik górski (Clematis 
montana) najpewniej jest już stracony, 
ale fakt, że z czymś musimy się w ogro-
dzie rozstać, pożegnać, też ma swoją 
wartość. I zawsze jest jakiś element nie-
pewności. Czy zakwitną ostróżki? Jak 
zregeneruje się moja hortensja, którą 
przygniotło drzewo? W jakiej kondycji 
będą róże, które w tym roku po raz 
pierwszy okryłam? A jesienią celowo 
nie sprzątam w ogrodzie liści, czekam 
z tym do wiosny. Ile się tam musi w tym 
czasie dziać pod tymi liśćmi! 

Czyta Pani opinie o programie? 
Staram się, odzew jest bardzo duży, 
dostajemy wiele komentarzy i zgłoszeń 
do programu. Cenię sobie także głosy 
krytyczne, o ile są to konstruktywne 
uwagi. Niektóre reakcje są naprawdę 
niesamowite – na przykład pewien pan 
z Torunia, który nie lubił roślin, a teren 
przed domem chciał wybetonować, 
w końcu dał się namówić na ogród. 
A kiedy już w nim stanął, kompletnie 
się zakochał, jakaś struna w nim została 
poruszona. Mamy też grupę wiernych 
widzów, którzy oglądają program re-
gularnie, na zasadzie rytuału, bo – jak 
mówią – jest taki spokojny, ciepły, mó-
wimy tylko o miłych rzeczach. A oni 
nawet nie mają ogrodu! n





Redakcja magazynu „Garden & Trends” już po raz dziesiąty wyłoniła laureatów 
KREATORÓW GardenTrendów! Oto najlepsze produkty, które wyróżniają się na 

sklepowych półkach innowacyjnością, jakością wykonania i designem. Wszystkie 
odpowiadają na oczekiwania nowoczesnego konsumenta oraz kreują jego 

potrzeby. Poznajcie laureatów jubileuszowej edycji naszego konkursu 
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BROS ZIELONA 
MOC PARALIZATOR 
NA OWADY
Innowacyjny spray zamrażający 
przeznaczony do zwalczania owadów 
biegających i latających, takich 
jak pająki, karaluchy, mrówki, 
pluskwy, muchy, larwy, komary, 
mole. Działa za pomocą bardzo 
niskiej temperatury (ok. -45°C), 
która w sposób natychmiastowy 
neutralizuje owada, a po krótkiej 
chwili go eliminuje. Spray jest 
bezzapachowy, nie zawiera 
insektycydów, nie pozostawia plam 
na ścianach, sufi tach, podłogach 
i dywanach. Działa również na 
owady uodpornione na środki 
chemiczne. Może być stosowany we 
wszystkich rodzajach pomieszczeń, 
w tym w miejscach, w których 
przechowywana jest żywność.

WWW.BROS.PL

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X
Kosiarka automatyczna do samodzielnego koszenia trawników o pow. do 1600 m2. 
Radzi sobie z wąskimi przejściami i stromymi zboczami o nachyleniu do 40%. 

Pracuje bardzo cicho, niezależnie od pory dnia i pogody. Wykorzystując 
technologię GPS utrzymuje cały trawnik na takiej samej wysokości 

przez cały sezon. W odpowiedzi na potrzeby współczesnego klienta 
maszyna jest fabrycznie wyposażona w funkcję Automower® 

Connect, co pozwala na zarządzanie i śledzenie urządzenia 
z każdego miejsca na Ziemi. 

WWW.HUSQVARNA.PL

MONODAWKA DECIS 
OGRÓD 015 EW
Innowacyjne opakowanie przystosowane 
do oczekiwań konsumentów. Gramatura 
preparatu wystarczy na jedno zastosowanie 
– unikamy konieczności odmierzania 
i przechowywania środka. Decis Ogród to 
preparat owadobójczy o natychmiastowym 
działaniu, który chroni rośliny ozdobne, 
warzywne i owocowe przed wszystkimi 
najważniejszymi gatunkami szkodników: 
mszycami, skoczkami, porazikami, 
kwieciakami, bielinkami, larwami 
i chrząszczami stonki ziemniaczanej. 
Ampułka 3 ml do rozpuszczenia w 4 l wody. 

WWW.BAYERGARDEN.PL 
WWW.PROTECT-GARDEN.PL

KREATORY
GARDENTRENDÓW PRZYZNANE!



MYJKI CIŚNIENIOWE STIGA
Nowość w ofercie Stiga. Poszerzenie oferty sprawia, że Stiga odpowiada na 
potrzeby klientów w zakresie utrzymania czystości takich powierzchni jak 

meble ogrodowe, tarasy czy podjazdy z pomocą wody, czyli tak jak nigdy 
wcześniej. Stiga oferuje aż 5 różnych modeli myjek ciśnieniowych – od 

kompaktowych po te półprofesjonalne. Myjki wysokociśnieniowe Stiga 
wyeliminują brud, kurz, błoto, a nawet pleśń z zabrudzonych powierzchni. 

Myjki ciśnieniowe HPS Stiga charakteryzują się dobrze rozmieszczonymi 
elementami, dzięki czemu operator ma wszystko pod ręką w trakcie pracy. 

Wyposażone w zintegrowany bęben na wąż, schowek na akcesoria, zbiorniki 
na detergent, a w modelach wyższej klasy w pompy wykonane z mosiądzu.

WWW.STIGA.PL
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RÊKAWICE CHRONI¥CE PRZED 
PRZECIÊCIEM PI£¥ £AÑCUCHOW¥
Dzięki rękawicom LAHTI PRO L2902 każdy może zwiększyć 
bezpieczeństwo dłoni w czasie prac pilarką łańcuchową. Specjalna 
konstrukcja i skład materiałowy sprawia, że w chwili naruszenia przez 
rozpędzony łańcuch wierzchniej warstwy rękawicy uwolniona zostaje 
specjalna włóknina, która błyskawicznie wkręca się w napędzające 
łańcuch koło zębate i doprowadza do jego gwałtownego zatrzymania. 
Nie dochodzi do kontaktu rozpędzonego łańcucha z dłonią. 

WWW.LAHTIPRO.PL

KORA KAMIENNA GNEJSOWA 
Nowa jakość wśród kruszyw ozdobnych! Kora kamienna to 
naturalne kruszywo przeznaczone do aranżacji różnego rodzajów 
ogrodów, obiektów użyteczności publicznej oraz zieleni 
miejskiej. Sprawdza się przy tworzeniu rabat i skalniaków, 

doskonale współgra z zielenią, tworząc unikatowe 
kompozycje. Wysoka jakość, ciekawa barwa oraz 

tekstura i naturalne pH – to największe zalety tego 
produktu marki Gnejsy.pl. Producent: TESM sp z o.o. 
sp.k  Doboszowice/Kopalnia Gnejsu w Doboszowicach.  

WWW.GNEJSY.PL

na detergent, a w modelach wyższej klasy w pompy wykonane z mosiądzu.

WWW.STIGA.PL

PIÊKNY OGRÓD BEZ CHEMII FIRMY 
ROLIMPEX
Hasło, a jednocześnie strategia stworzona przez firmę Rolimpex, 
przykład nowoczesnego podejścia do pielęgnacji trawnika i ogrodu 
bez użycia środków chemicznych. W ofercie firmy znajdziemy 
mieszanki nasion traw i nawozy, które są w 100% naturalne 
i bezpieczne dla ludzi i zwierząt. To m.in. wszystkie mieszanki 
nasion traw marki Najlepsze Trawy z Iławy, a w szczególności 
nowość – Przyjazny Trawnik dla dzieci i zwierząt – mieszanka 
nasion z mikoryzą, Plaster na trawnik, czyli wełniana mata owcza 
z nasionami trawy dedykowana na małe ubytki w trawniku, 
linia nawozów organicznych Innbio, oborniki koński i bydlęcy 
granulowane, kreda organiczna granulowana oraz wapno 
ogrodnicze do odkwaszania gleby.  

WWW.ROLIMPEXSA.PL

WWW.LAHTIPRO.PL

KORA KAMIENNA GNEJSOWA
Nowa jakość wśród kruszyw ozdobnych! Kora kamienna to 
naturalne kruszywo przeznaczone do aranżacji różnego rodzajów 
ogrodów, obiektów użyteczności publicznej oraz zieleni 
miejskiej. Sprawdza się przy tworzeniu rabat i skalniaków, 



ZIEMIA UNIWERSALNA 
ECO-LAND

Ziemia uniwersalna przeznaczona  jest do zaprawy 
dołków pod krzewy i drzewka, uprawy kwiatów 
doniczkowych, balkonowych i rabatowych oraz 
hobbystycznej uprawy roślin i warzyw. Produkt 

stanowi kompozycję wysokiej jakości 
składników takich jak: torf wysoki, 

kreda, kora mielona kompostowana, 
fi bra zorb, wieloskładnikowy nawóz 

mineralny NPK.

WWW.ECO-LAND.PL
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NATURALNE 
ANTYOKSYDANTY POLAN

To jedna z nowości na sezon 2018 od Krakowskiej 
Hodowli i Nasiennictwa Ogrodniczego POLAN 

Sp. z o.o. Seria jak na razie liczy 16 pozycji – nasion warzyw 
o specjalnych właściwościach prozdrowotnych. Oprócz dobrze 

nam znanej marchwi, pietruszki, buraka, kapusty czy pomidora znajdziemy 
tam również jarmuż, sałatę czerwoną czy cykorię. Antyoksydanty, czyli 

przeciwutleniacze to naturalne substancje, które przeciwdziałają starzeniu 
się, pomagają zapobiegać nowotworom, chronią serce oraz wspomagają 

detoksykację i regenerację organizmu. 

NASIONA.PL

PALISADA GARDENER 
Jest kolejnym produktem marki Gardener, 
którego zadaniem jest ułatwienie prac w ogrodzie. 
Specjalnie opracowana konstrukcja sprawia, że 
palisada jest dziecinnie łatwa w montażu. Górna część 
posiada nacięcia umożliwiające zrobienie koła już z jednego elementu. 
Dół zakończony szpilami ułatwia umieszczenie palisady w podłożu, 
a jednocześnie doskonale ją w nim utrzymuje.  W trosce o ochronę 
środowiska palisada jest produkowana  z tworzyw z recyklingu. 

WWW.PROFILEPCV.COM

Przepakowano przeetykietowano
w Krakowie przez:

JAKOŚĆ KONTROLOWANA

Opakowanie służy jako dowód do reklamacji

www.nasiona.pl
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Krakowska Hodowla
i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o.
30-130 Kraków, ul. Rydla 53/55
tel.: +48 (12) 623 38 30
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brassica oleracea var. botrytis

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
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Przepakowano przeetykietowano
w Krakowie przez:

JAKOŚĆ KONTROLOWANA

Opakowanie służy jako dowód do reklamacji
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brassica oleracea var. botrytis

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
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ZAWRTY SULFORAFAN (PRZECIWUTLENIACZ)
MA SILNE DZIAŁANIE ANTYNOWOTWOROWE
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KOSIARKI ROBOTYCZNE 
LOOPO S

Kosiarki robotyczne Loopo S mimo 
niewielkich rozmiarów oferują 

ogromne możliwości i efektywność. 
Gama tych nowoczesnych 
urządzeń została stworzona przede 
wszystkich dla użytkowników 
posiadających niewielkie trawniki, 
a ich instalacja i obsługa są 
dziecinnie proste. Pielęgnacja 

trawnika tradycyjnymi metodami 
wiąże się z ciężką pracą, którą 

teraz może wykonać kosiarka 
automatyczna – zaoszczędzony 

w ten sposób czas można spożytkować 
na wypoczynek na łonie natury 

z najbliższymi.

WWW.MTDPOLAND.PL
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GARDEN BOX 

To wielkoformatowe projekty rabat 
kwiatowych w skali 1:1 opracowane przez architekta 
krajobrazu. Wystarczy rozłożyć je na przygotowanym 
podłożu, posadzić rośliny w wyznaczonych miejscach, 
obsypać korą lub żwirem i gotowe! Dzięki Garden Box 
nie musisz samodzielnie planować doboru gatunkowego 
roślin, ustalać ich rozstawy czy wymierzać kształtów 
rabaty w ogrodzie. Moduły możesz ze sobą łączyć, 
tworząc własne kompozycje dopasowane do Twojej 
działki. Dodatkowo, materiał, z którego zostały wykonane 
projekty, wspomaga rozwój roślin ozdobnych i chroni 
przed chwastami. Garden Box występuje w formatach: 
200x160 cm, 160x160 cm oraz 160x80 cm. 

WWW.GARDENBX.PL

GARDEN BOX 
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NAWOZY EKOLOGICZNE NATURA FIRMY CDN 
Nowa linia nawozów ekologicznych Natura fi rmy CDN to granulaty w eleganckim opakowaniu typu doypack. Nawozy 
zawierają substancję  organiczną , któ ra pozytywnie wpływa na rozwó j korzystnej fl ory bakteryjnej w glebie. Posiadają 
świadectwo kwalifi kacji produktu do stosowania w rolnictwie ekologicznym, nadane przez IUNG w Puławach. W skład serii 
wchodzą nawozy: do pomidorów i papryki, do warzyw, do truskawki i poziomki, do borówek oraz do iglaków i wrzosowatych. 

WWW.CDN-NAWOZY.PL
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RÊKAWICZKI ROSTAING MAXFEEL 
Rękawice MAXFEEL idealnie przylegają do ręki. Mają optymalną miękkość 
dzięki powłoce wykonanej z mikropianki nitrylowej. Zapewniają komfort pracy, 
wysoką jakość i estetykę podczas każdej pracy w domu i w ogrodzie. Posiadają 
funkcję TouchScreen – mając na ręce rękawiczki można obsługiwać smartfon.

WWW.ROSTAING.COM/PL
WWW.VICTUS.PL

WWW.CDN-NAWOZY.PLWWW.CDN-NAWOZY.PL

MIKROLISTKI 
(MICROGREENS)

To bardzo młode rośliny w początkowej fazie 
wzrostu (liścienie i pierwsze właściwe liście). 

Spożywamy je na surowo, po ścięciu wraz 
z łodygą, jako chrupiący i świeży dodatek do 
sałatek, smoothie, kanapek, zup, sosów 

i innych potraw. Są bogate w witaminy 
i mikroelementy, mogą zawierać aż 

pięć razy więcej witamin C, E, K i beta 
karotenoidów niż dorosła roślina. 

Łatwe do samodzielnej uprawy 
w domu przez cały rok. 

PLANTICO.PL

AGRECOL NATURA
Seria produktów Agrecol Natura 

powstała z myślą o środowisku. Znajdują 
się w niej produkty oparte o składniki 

naturalnego pochodzenia. Zawiera m.in.: naturalne preparaty 
do stosowania w domu i ogrodzie, nawozy oraz środki ochrony 

roślin. Seria Agrecol Natura jest stale poszerzana o nowe 
produkty – do najnowszych należą KROPLÓWKI – pierwsze 

w Polsce nawozy organiczne do roślin doniczkowych w formie 
wygodnych aplikatorów. 

WWW.AGRECOL.PL

wchodzą nawozy: do pomidorów i papryki, do warzyw, do truskawki i poziomki, do borówek oraz do iglaków i wrzosowatych. 

AGRECOL NATURA
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Kwitnące rośliny cebulowe ozdabiają 
nasze ogrody już od marca, gdy mamy 
wielki deficyt kwiatów i mogą stanowić 
jedną z głównych atrakcji na rabatach 
aż do końca maja. Są one gwarancją 

sukcesu w obsadzeniach wiosennych, a ich 
pielęgnacja nie należy do skomplikowanych. 

Oto kilka ciekawych odmian
Tekst: Joanna Mrowińska, oazazieleni.pl

SZAFIRKI WRACAJĄ DO ŁASK
Szafirki niczym z babcinych ogródków przydomowych wracają 
do łask. Ich intensywnie niebieski odcień jest bardzo pożądany 
na wiosennych rabatach. Szafirki świetnie wyglądają posadzone 
w dużych grupach i w wielobarwnych kompozycjach z czerwo-
nymi i różowymi tulipanami oraz hiacyntami, a także z żonkila-
mi. Kwitnienie ich przypada na koniec kwietnia i maj.

CEBULOWE 
NA START

‘WHITE MAGIC’ – 
BARDZO ORYGINALNA 

BIAŁA ODMIANA 
SZAFIRKÓW, SPRAWDZI 

SIĘ NA KOLOROWYCH 
RABATACH I JAKO 

AKCENT W DONICACH.



Krokusy z jednej strony są bardzo powszechne, dobrze znane i z pew-
nością nie wnoszą nowości do naszych ogrodów. Patrząc jednak 
z innej strony, jaka inna roślina już w marcu swoim jaskrawym żółtym 
blaskiem rozświetli nasze rabaty? Właśnie dla tego powiewu wiosny 
warto sadzić krokusy. Polecam odmianę ‘Golden Yellow’ o niezwykle 
złotych kwiatach. Kwitnie ona od marca do kwietnia i osiąga wyso-
kość zaledwie 8-10 cm. Idealnie nadaje się do obsadzania obwódek 
rabat oraz do tworzenia naturalistycznych grup między krzewami 
i bylinami, a także na trawnikach. 
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SZAFIRKI ŚWIETNIE 
WYGLĄDAJĄ POSADZONE 

W DUŻYCH GRUPACH.
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‘BLACK PARROT’– 
CIEMNOBORDOWY, CZY 
NAWET PRAWIE CZARNY 
KOLOR KIELICHA SPRAWDZA 
SIĘ W ZESTAWIENIACH 
KOLORYSTYCZNYCH Z JASNO 
KWITNĄCYMI ROŚLINAMI. 

20 Inspiracje

‘ARABIAN MYSTERY’ – 
NIEZWYKŁY KSZTAŁT 
I MODNY FIOLETOWY 
KOLOR Z ODROBINĄ 
ZIELONEGO.

TULIPANY PAPUZIE
Tulipany stanowią najbogatszą grupę 
wśród roślin cebulowych. Pośród tysięcy 
odmian co roku możemy znaleźć coś nie-
spotykanego wcześniej. 

Tulipany papuzie w czasie kwitnienia 
wydają się krzyczeć bogactwem ko-
lorów i form. Stanowią one idealne 
wypełnienie wielogatunkowej rabaty 
z kwitnącymi bylinami i innymi roślina-
mi cebulowymi. Ich oryginalny kształt 
kielicha i obłędne kolory sprawią, że 
nie będziemy mogli przejść obok nich 
obojętnie. Kwitną pod koniec kwietnia 
i w maju. 

‘RASTA PARROT’– WYRÓŻNIA 
SIĘ BARDZO INTENSYWNYM 
ZABARWIENIEM, A ŻÓŁTO-
CZERWONE PŁATKI SĄ WIDOCZNE 
Z DALEKA. 
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‘SUPER PARROT’ –ODMIANA BIAŁA 
Z ZIELONYMI PRZEBARWIENIAMI, 
STOSOWANA JEST DO ZESTAWIEŃ 
KOLORYSTYCZNYCH Z INNYMI 
KOLOROWO KWITNĄCYMI ROŚLINAMI. 

21



 BORDOWE HIACYNTY
Oszałamiająca woń z pewnością wprowadzi nas w długo 
wyczekiwany wiosenny nastrój. Przywykliśmy do różo-
wych, niebieskich i białych hiacyntów, ale pięknie wyglą-
dają również w bordowej wersji. Hiacynty najlepiej pre-
zentują się sadzone w dużych wielokolorowych grupach 
oraz na wielogatunkowych rabatach. Możemy również 
z nich utworzyć ciekawe obwódki rabat. Hiacynty kwitną 
w kwietniu, a część odmian w maju. 

PIELĘGNACJA CEBULOWYCH
Rośliny cebulowe podlewamy na przedwiośniu w cza-
sie niedoboru opadów. Szczególnie ważne jest to u ro-
ślin posadzonych w pojemnikach, ponieważ tam gleba 
przesycha dużo szybciej. Dla pięknego kwitnienia wio-
sną możemy zasilić cebulowe rabaty nawozem wielo-

składnikowym. Gdy na rabacie pojawią się chwasty, to 
delikatnie je wyrywamy, aby przypadkiem nie uszko-
dzić płytko korzeniących się cebulek. Po przekwitnięciu 
u tulipanów, żonkili, hiacyntów usuwamy kwiaty, aby 
zawiązujące się nasiona nie osłabiały cebul. Natomiast 
u czosnków ozdobnych, szafirków, cebulic, przebiśnie-
gów warto pozwolić na zawiązanie nasion, ponieważ 
później często się rozsiewają.  Gdy cebulki posadzili-
śmy w trawniku, nie powinniśmy kosić tego fragmentu, 
do czasu aż liście cebulowych zżółkną i zdążą wykar-
mić cebulę na kolejny rok. W trawniku możemy sadzić 
krokusy, żonkile, przebiśniegi i cebulice, które nie wy-
magają corocznego wykopywania. Natomiast tulipany 
i hiacynty warto wykopywać co roku, ewentualnie co 
dwa lata dla zachowania jak najlepszej kondycji cebul. 
Rośliny wykopujemy na przełomie czerwca i lipca, gdy 
ich liście już zaschną. Cebule przechowujemy w ciem-
nym, przewiewnym miejscu w temperaturze poniżej  
20 st. C. Możemy umieścić je w koszach i przesypać 
piaskiem. Tak zabezpieczone poczekają do jesieni. n

‘WOODSTOCK’ – KOLOR 
BORDOWY, DORASTA DO 
30 CM WYSOKOŚCI. 

22 Inspiracje





24 Inspiracje

Ultrafiolet kolorem roku 2018
W ubiegłym roku Instytut Pantone kolorem roku ogłosił greenery, czyli soczystą 

zieleń. Zielone akcenty przeplatały się w modzie, wystroju wnętrz i sztuce. W tym 
roku przyszła pora na coś odważniejszego, czyli ultrafiolet

Tekst: Joanna Mrowińska, oazazieleni.pl

LAWENDA WĄSKOLISTNA
Lawenda wąskolistna (Lavandula angu-
stifolia) jest chyba pierwszą rośliną, która 
kojarzy mi się z fi oletowym kwitnieniem. 
Wygląda ona fantastycznie posadzona za-
równo w dużych grupach oraz jako roślina 
soliterowa w donicach. Świetnie spraw-
dza się również w ogrodach żwirowych, 
śródziemnomorskich, a także jako roślina 
na obwódkach rabat. Lawenda kwitnie od 
początku lipca do sierpnia, a jej początek 
kwitnienia pokrywa się z końcówką kwit-
nienia szałwii omszonej. Przez zestawienie 
ze sobą tych roślin uzyskamy przedłużone, 
fi oletowe kwitnienie. Odpowiednio przy-
cięta powtórnie zakwitnie we wrześniu. 

CZOSNKI OZDOBNE
Bardzo oryginalnym fi oleto-

wym akcentem będzie czo-
snek ozdobny (Allium). Te 

cebulowe rośliny najle-
piej prezentują się po-
sadzone w grupach 
na zielonym tle roślin 
iglastych, czy wyso-
kich krzewów liścia-
stych. Świetnie wy-
glądają również na 
wielogatunkowych 
rabatach. Oryginal-
ne kuliste kwiaty 
zdobią nasze ogrody 
w maju i czerwcu. 

ASTRY
Również wśród astrów królujących 
w naszych ogrodach we wrześniu 
i październiku, kiedy inne kwiaty już 
przekwitły, znajdziemy fi oletowe 
kwiaty. W zależności od odmiany by-
liny te różnią się także wysokością. 
Odmiany wysokie stanowią akcenty 
na wielogatunkowych rabatach, a te 
niższe możemy sadzić jako obwódki. 
Dzięki swojemu późnemu kwitnieniu 
astry są bardzo cennymi roślinami 
miododajnymi. 

F
ioletowy kolor w naturze spoty-
kany jest jednak dosyć rzadko, 
przeważnie występuje jedynie 
w postaci kwiatów, a czasem ko-
lorowych liści. Przenosząc świa-

towe trendy do ogrodów, możemy 
spodziewać się wzrostu zainteresowa-
nia fi oletowo kwitnącymi roślinami, 
a w naszych rabatach w tym roku będą 
królowały fi oletowe mgiełki. Nie ozna-

cza to oczywiście, że pozostałe rośliny 
powinniśmy usunąć. Wręcz przeciwnie. 
To okazja do uzupełnienia ukochanych 
rabat o fi oletowe akcenty. Oto kilka naj-
modniejszych propozycji do ogrodu.

CZOSNKI OZDOBNE
Bardzo oryginalnym fi oleto-

wym akcentem będzie czo-
snek ozdobny (

cebulowe rośliny najle-
piej prezentują się po-
sadzone w grupach 
na zielonym tle roślin 
iglastych, czy wyso-

zdobią nasze ogrody 
w maju i czerwcu. 





SZAŁWIA OMSZONA
Jedną z moich ulubionych fi oletowo 
kwitnących roślin jest właśnie szał-
wia omszona (Salvia nemorosa). Naj-
lepiej prezentuje się posadzona 
w grupach na obrzeżach trawników, 
przy tarasach czy w ogrodach żwi-
rowych. Może stanowić niskie jed-
norodne tło dla wyższych nasadzeń. 
Rośliny kwitną w czerwcu, a po przy-
cięciu ponownie zakwitają w sierp-
niu. Poszczególne odmiany szałwii 
różnią się barwą kwiatów i wysoko-
ścią. Piękne fi oletowe kwiaty mają 
odmiany 'Blaukonigin', dorastająca 
do 30-40 cm, oraz 'Ostfriesland', 
która jest nieco wyższa, bo osiąga 
wysokość 50 cm.

SASANKA ZWYCZAJNA
Wiosennym, fi oletowym akcentem w naszych ogrodach jest sasanka zwyczaj-
na (Pulsatilla vulgaris). Kwitnie w kwietniu i maju. Najpiękniej wygląda posadzo-
na w ogrodach skalnych. 

ŻAGWIN 
OGRODOWY
Kolejną byliną charak-
terystyczną dla wiosny 
i ogrodów skalnych jest 
żagwin ogrodowy (Au-
brieta x cultorum). Wła-
śnie wiosną obok sma-
gliczki skalnej i gęsiówki 
kaukaskiej tworzy charak-
terystyczne fi oletowo-żółto-
-białe wiosenne trio. 

gliczki skalnej i gęsiówki 
kaukaskiej tworzy charak-
terystyczne fi oletowo-żółto-
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KOLOROWY ZAWRÓT 
GŁOWY

W koncepcji fioletowo kwitnące byli-
ny są uzupełnieniem bylin i krzewów 
o różowych i białych kwiatach. Zesta-
wieniom kolorystycznym towarzyszą 
trawy ozdobne w neutralnym zielonym 
kolorze: rozplenice japońskie w odmia-
nach 'Hameln' – wyższa i 'Little Bunny' 
– niska, posadzona z przodu rabaty oraz 
biało kwitnące jaśminowce wonne i je-
żówki purpurowe w odmianie 'White 
Swan' o biało-kremowych kwiatach. 
Fioletowe akcenty na rabacie stano-
wią szałwie omszone 'Blaukonigin', któ-
re rosną w sąsiedztwie bezpośrednio 
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PROJEKT FIOLETOWEJ RABATY

ELEGANCKI MINIMALIZM
To propozycja na zagospodarowanie wąskie-
go paska wzdłuż ogrodzenia. W roli głów-
nej graby w odmianie kolumnowej. Wiosen-
ną dekorację na rabacie stanowią czosnki 
ozdobne, natomiast latem i jesienią królo-
wały będą rozplenice japońskie w odmianie 
‘Hameln’. Miejsce to jest również idealne do 
posadzenia krokusów, żonkili i tulipanów, 
dzięki czemu uzyskamy dekoracyjny efekt już 
od wczesnej wiosny. n

kwitnącej po nich lawendy wąskolistnej. 
Wiosenne kwitnienie zapewni fioleto-
wo-różowy floks szydlasty. Po nim po-
dziwiać będziemy kwitnące również na 
fioletowo kocimiętki oraz kuliste kwiato-
stany czosnków ozdobnych i stożkowa-
te kwiatostany naparstnic purpurowych. 
Biały kontrast kolorystyczny zapewnią 
białe, dzwonkowate kwiaty juki karo-
lińskiej oraz jaśminowców wonnych. 
Latem podziwiać będziemy różowo 
kwitnącą budleję Dawida 'Pink Deli-
ght', purpurową jeżówkę oraz horten-
sję bukietową 'Limelight', której kwiaty 
w miarę przekwitania zmienią zabar-
wienie z kremowego na ciemnoróżowy. 
Ciekawy akcent rozświetlający rabatę 
stanowią trawy o kremowo-zielonych li-
ściach: wysoki miskant chiński 'Zebrinus' 
oraz niska zimozielona turzyca Morrowa 
'Ice Dance'. Między jeżówkami możecie 
jeszcze posadzić rośliny cebulowe, które 
zakwitną wczesną wiosną i przyozdobią 
ogród mnóstwem pięknych kwiatów. 
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POMIDOR WYSOKI NOIRE DE 
CRIMEE CZARNY KSIĄŻĘ
Średnio późna odmiana wysokiego 
pomidora o dużych (powyżej 100 g), 
mięsistych owocach, ciemnopurpuro-
wo-brązowej barwie skórki i intensyw-
nie czerwonym miąższu o doskonałym 
smaku. Wymaga palikowania. n

NASIONA.PL

POMIDOR WYSOKI NOIRE DE 

KOPER OGRODOWY 
‘GOLIAT’ 
Odmiana własna PlantiCo, 
późna, wyróżniająca  się 
szczególną odpornością na 
suszę. Polecana na zbiór 
pęczkowy „na zielono” ze 
względu na gęste ulistnienie 
młodych roślin oraz zachowanie 
świeżości po ścięciu. Bardzo 
trwała i plenna zarówno 
w uprawie „na zielono”, jak i do 
„kwaszenia”. n

WWW.PLANTICO.PL

KOPER OGRODOWY SZMARAGD 
Roślina wyjątkowa ze względu na smak, aromat 
i kolor. Preferuje stanowiska słoneczne. Lubi glebę 
przepuszczalną o dobrej strukturze. Łatwa w uprawie. 
Siew kilkukrotny od wczesnej wiosny do sierpnia. 
Wersja otoczkowana nasion gwarantuje równomier-
ne i wczesne wschody nasion. Zwiększenie rozmiaru 
nasion ułatwia siew w odpowiednich odstępach. n

WWW.PNOS.PL

BURAK ĆWIKŁOWY OPOLSKI
Odmiana bardzo plenna, znako-
mita zarówno do bezpośrednie-
go spożycia, przetwórstwa oraz 
przechowywania. Okres wegetacji 
wynosi 110-115 dni. n

WWW.TORSEED.PL

wynosi 110-115 dni. 

WWW.TORSEED.PL

TOP 10
nasion 

do wiosennego
wysiewuBURAK ĆWIKŁOWY 

CZERWONA KULA 2 
Odmiana bardzo plenna, przezna-

czona na użytek letni, jesienny 
oraz do przechowywania. Korzeń 

kulisty, pierścienie słabo zaznaczo-
ne. Miąższ soczysty o wysokich 

walorach smakowych. n

WWW.TORSEED.PL

BURAK ĆWIKŁOWY 
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CYKORIA PALLA ROSSA 5 
Nasiona z serii Naturalne Antyoksydanty. 
Rośliny tworzą okrągłe, zbite główki bar-
wy szkarłatno-czerwonej. Cykoria zawiera 
beta-karoten, który pozytywnie wpływa 
na kolor i stan skóry. Oczyszcza organizm 
z toksyn i zbędnych produktów przemia-
ny materii. Wspomaga też pracę wątroby 
dzięki zawartości lektucyny i laktukopikry-
ny stymulując ją do wydzielania większej 
ilości żółci. n

NASIONA.PL

MARCHEW PIERWSZY ZBIÓR 
Odmiana średnio wczesna. Ko-

rzenie długości od 15 do 18 cm, 
walcowate, wyrównane i bardzo 

kształtne, jednolitej pomarań-
czowej barwy. Miąższ kruchy, 

smaczny i delikatny. Nasiona z ta-
śmy znacznie ułatwiają wysiew. 

Dzięki tej metodzie nie trzeba 
przerywać roślin. Taśmę należy 
umieścić w rowku o głębokości 
2 cm, przysypać ziemią i inten-

sywnie podlewać. n

WWW.PNOS.PL

FASOLA SZPARAGOWA FERRARI
Doskonała odmiana karłowa, zielona, 

średnio późna. Smaczna, bez łyka. Od-
porna na wirusa zwykłej mozaiki fasoli, 

antraknozę i bakteriozę obwódkową 
fasoli. Długość strąka ok. 13 cm. n

WWW.ROLTICO.PL

CEBULA SOPLICA
Cebule wyrównane 
o charakterystycznym, 
eliptycznym kształcie. 
Odmiana wyróżnia się wy-
soką plennością i bardzo 
dobrą jakością cebul. Łuska 
żółta, dobrze przylegająca, 
miąższ biały, twardy, śred-
nio ostry. Cebule dobrze 
się przechowują. n

WWW.NASIONA-WARZYW.PL

MARCHEW JAGNA
Odmiana wczesna o długim korzeniu, 

miąższu intensywnie pomarańczo-
wym, soczystym i jędrnym. Nasiona 

otoczkowane z naturalnym biostymu-
latorem wyrostu Na-gro®. Innowa-
cyjne działanie Nano-gro polega na 

uruchomieniu mechanizmu obronnego 
rośliny, powodującego zwiększenie 
energii kiełkowania. Nasiona otocz-
kowane to łatwy i dokładny wysiew 
nasion, równomierne wschody bez 

potrzeby przerywania roślin i większe 
plony. n

WWW.PLANTICO.PL
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Wiosenne miesiące rozpieszczają nas bajecznie kwitnącymi roślinami, a wielobarwne 
kwiaty otaczają niemal z każdej strony. Szczególnie efektownie wyglądają 

girlandy kwiatów glicynii, złotokapów i robinii. Obok nich nie możemy przejść obojętnie, 
warto więc dla tych kilku niepowtarzalnych chwil posadzić je w swoim ogrodzie

Tekst: Joanna Mrowińska, oazazieleni.pl

Kwitnące girlandy
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C iekawostką jest fakt, że do 
rodziny bobowatych (Faba-
ceae), zwanych również mo-
tylkowatymi (Papilionace-

ae) należy prawie 10% spośród 
wszystkich roślin dwuliściennych na 
ziemi. To czyni rodzinę bobowatych 
jedną z najliczniejszych wśród roślin. 
Do grupy tej zaliczane są zarówno 
bardzo ważne rośliny uprawne (fa-
sola, groch, soja, soczewica), rośli-
ny pastewne (lucerna i koniczyna), 
a także drzewa i krzewy ozdobne, 
z których w naszym klimacie wystę-
pują m.in.złotokap, glicynia, karaga-
na, glediczja, żarnowiec czy amorfa. 

ZŁOTOKAP
Złotokap zwyczajny (Laburnum ana-
gyroides) jest małym drzewkiem 
albo wysokim krzewem ozdobnym 
ze złotych, pojawiających się wio-
sną kwiatów. Naturalnie występuje 
w Europie Południowo-Zachodniej. 

Złotokapy najbardziej efektownie 
wyglądają prowadzone w formie 
piennej – jako małe drzewka, ponie-
waż wtedy ich kwiatostany w czasie 
kwitnienia będą najpiękniej wyeks-
ponowane. Rośliny te mają giętkie 
pędy, a poprzez ich zaplatanie mo-
żemy formować ciekawe tunele 
i inne formy przy podporach, które 
będą niezwykle wyglądały w czasie 
kwitnienia. Bardzo oryginalny efekt 
uzyskamy podsadzając złotokapy 
fioletowo kwitnącymi czosnkami 
ozdobnymi, których kwitnienie po-
krywa się z kwitnieniem złotokapów. 

Musimy jednak pamiętać, że roślina 
ta jest bardzo silnie trująca dla ludzi 
i wielu zwierząt. Wszystkie jej części 
zawierają trujący alkaloid – cytyzynę. 
Najlepiej więc sadzić je przed domem 
jako niewielkie drzewka w strefie re-
prezentacyjnej. Unikajmy sadzenia 
w okolicy miejsc, gdzie dzieci chętnie 
się bawią i eksperymentują z ogrod-
nictwem. 
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GLICYNIA
Jednymi z najbardziej dekoracyjnych roślin 
motylkowatych są piękne pnącza o pachną-
cych kwiatach: glicynia kwiecista (Wisteria 
fl oribunda) oraz glicynia chińska (Wisteria si-
nensis). Obłędne kwiaty najczęściej podziwia-
my w odcieniach fi oletu i różu, ale spotykamy 
również odmiany białe, a nawet niebieska-
we. Glicynia, czyli słodlin, wymaga mocnych 
podpór, ponieważ wytwarza ciężkie i mocno 
ulistnione pędy. Nie polecam sadzenia ich przy 
drzewach, ponieważ szybko mogą je obrosnąć 
i zadusić. Glicynię możemy prowadzić przy so-
lidnych pergolach, a także przy zadaszeniach 
tarasów, gdzie w czasie wiosennego wypo-
czynku w ogrodzie będziemy mogli z bliska 
podziwiać ich piękne kwiaty. Niezwykle efek-
townie wyglądają tunele z kwitnącej glicynii, 
a poprzez owijanie wokół siebie pędów uzy-
skamy bardzo dekoracyjne drzewo, które czę-
sto wymaga jednak podparcia uformowanej 
korony. 

Największym problemem przy uprawie tego 
niezwykłego pnącza jest jego zimowe prze-
marzanie. Dlatego słodliny spotykamy głównie 
w zachodniej części kraju. Wymagają one osło-
niętego i zacisznego stanowiska. Przy zakupie 
młodych glicynii bardzo ważny jest sposób ich 

rozmnażania. Rośliny szybko zakwitną, gdy 
rozmnażane są z sadzonek, odkładów 

korzeniowych. Te rozmnażane z sie-
wu nie zakwitną przez wiele lat od 

posadzenia i właśnie to stanowi 
podstawowy powód, dla któ-

rego pnącza te nie kwitną. 
Kupujmy więc rośliny z do-
brego źródła. Glicynię po-
winniśmy nawozić nawo-
zami o małej zawartości 
azotu na korzyść fosfo-
ru i potasu, ponieważ 
pobudzi to rośliny do 
kwitnienia. Natomiast 
za wysoka dawka azo-
tu spowoduje wypusz-
czenie zbyt dużej masy 
liści kosztem kwiatów. 
Dla kwitnienia ważne 
jest również cięcie for-

mujące rośliny szczegól-
nie w pierwszych latach 

po posadzeniu. 



ROBINIA 
SZCZECINIASTA
Ciekawym, ale mało znanym gatun-
kiem jest również robinia szczecinia-
sta (Robinia hispida). Wygląda jak mi-
niaturowa wersja robinii z tą różnicą, 
że ma niezwykle dekoracyjne różowe 
kwiaty. Krzew ten dorasta zaledwie 
do 3 m wysokości i najładniej wyglą-
da prowadzony jako drzewko. Bardzo 
ozdobny jest w maju i czerwcu w cza-
sie kwitnienia, kiedy pędy roślin są 
otoczone gęstymi i krótkimi gronami 
różowych kwiatów. Ten gatunek robi-
nii wymaga osłoniętego stanowiska. 
Nadaje się do małych ogrodów. Może 
być sadzony jako niewielkie drzewko 
w reprezentacyjnych miejscach ogrodu.
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R E K L A M A ▶
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ROBINIA MAŁGORZATY
Kolejną na różowo kwitnącą robinią jest 
robinia Małgorzaty (Robinia x margaret-
ta). Osiąga ona jednak większe rozmiary 
w porównaniu do robinii szczeciniastej.
Jest raczej małym drzewem, które dora-
sta do ok. 10 m wysokości i kilku szero-
kości. Największym atutem drzewka są 
oczywiście różowe kwiaty pojawiające się 
w czerwcu. Podobnie jak inne robinie, ta 
również jest odporna na suszę, wymaga 
jednak osłoniętego stanowiska. n
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Robinia Małgorzaty (Robinia x margaretta)





Ż
ywotnik zachodni 
‘Golden Tuffet’ 
to nowa, karło-
wa, pozbawiona 

przewodnika odmiana 
o płaskokulistym po-
kroju i intensywnym 
wybarwieniu gałązek. 
Odmianę wyhodowa-
no w 1997 r. w ame-
rykańskiej szkółce Ise-
li, w stanie Oregon. 

Jej tempo wzrostu jest wolne, po 10 
latach uprawy krzewy osiągają zale-
dwie 0,3 m wysokości i około 0,8 m 
szerokości. Pędy i gałązki są delikat-
ne, niezbyt długie, widlasto rozgałę-
zione, lekko pofalowane, regularnie 
ułożone od środka na zewnątrz krze-
wów. Gałązki brzeżne łagodnie prze-
wisają. Oglądane z bliska, ze względu 
na charakterystyczne ułożenie igieł 

po cztery wokół gałązek, przypo-
minają pędy widłaków, chociaż są 
od nich bardziej masywne. Ulistnie-
nie wyłącznie igiełkowate, ułożone 
w czterech rzędach, lekko odstające, 
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ŻYWOTNIK ZACHODNI 
‘GOLDEN TUFFET’

Wśród roślin iglastych o niewielkich rozmiarach 
‘Golden Tuffet’ przyciąga uwagę charakterystycznym, 

poduchowatym pokrojem oraz ciekawą kolorystyką igieł, 
zmieniającą się w zależności od pory roku

Tekst i zdjęcia: Grzegorz Falkowski, Związek Szkółkarzy Polskich

Żywotnik zachodni ‘Golden Tuffet’ dobrze komponuje się np. 
z konwalnikiem płaskopędowym ‘Niger’ (Ophiopogon planiscapus 
‘Niger’) – tworzy żółte plamy na tle jego ciemnych liści 

POLECANE ARAN¯ACJE 
Odmiana ‘Golden Tuffet’ jest pole-
cana przede wszystkim do uprawy w ogrodach przydomowych, na rabatach, wrzosowiskach, w kom-
pozycjach z wolno rosnącymi rośli-
nami iglastymi oraz na skalniakach. Nadaje się do sadzenia w grupach, w formie obwódek wzdłuż brze-
gów rabat lub ścieżek. Dobrze sprawdza się też w uprawie pojem-
nikowej, w całorocznych donicach zdobiących balkony i tarasy. Krze-
wy sadzone w gruncie najpiękniej prezentują się na tle niebieskich lub zielonych jałowców o pędach pełzających po ziemi, np. jałowca rozesłanego Juniperus procumbens lub płożącego J. horizontalis. Tego typu kompozycje pozostają atrak-
cyjne przez cały rok. 
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w okresie wiosennym pomarań-
czowożółte, zwłaszcza od strony 
południowej, później zielenieją-
ce, szczególnie wewnątrz krze-
wu, jednak cały czas z wyraźnym, 
żółtym refl eksem, w okresie zimy 
intensywnie złocistopomarańczo-
we. Ponieważ jest to odmiana 
młodociana, nie zawiązuje szy-
szek. W uprawie i sprzedaży spo-
tyka się formy pienne, szczepio-
ne na niewysokiej podkładce. Te 
miniaturowe drzewka są równie, 
a może nawet bardziej atrakcyj-
ne, co rośliny rozmnażane przez 
sadzonkowanie.

¯ywotnik zachodni ‘Golden Tuf-
fet’ należy do roślin łatwych 
w uprawie. Wprawdzie krzewy 
najlepiej rosną w klimacie umiar-
kowanym, o łagodnych zimach 
i chłodnych, wilgotnych latach, 
ale są w pełni odporne na mróz 
i mogą być uprawiane na terenie 
całego kraju. 

Rośliny należy sadzić na glebach 
żyznych, umiarkowanie wilgot-
nych, na stanowiskach słonecz-
nych lub tylko lekko ocienionych. 
Ze względu na dosyć płytki sys-
tem korzeniowy należy unikać 
sadzenia krzewów na glebach 
lekkich, piaszczystych lub nara-
żonych na szybkie wysychanie. 

Jest to odmiana odporna na ataki 
szkodników oraz porażenia przez 
choroby grzybowe. Rośliny, jeśli 
tylko nie są zalewane, zwykle ro-
sną zdrowo i nie sprawiają żad-
nych problemów. Właściciele psów 
mogą spotkać się z problemem 
czernienia i zasychania gałązek. 
Te objawy są skutkiem toksyczne-
go działania psiego moczu na igły 
roślin, a jedyną skuteczną metodą 
ochrony krzewów przed uszkodze-
niami, zwłaszcza odmian niskich 
i karłowych, jest osłonięcie lub od-
grodzenie roślin małym płotkiem 
czy siatką. n 

Artykuł powstał we współpracy ze Związkiem 
Szkó³karzy Polskich. Wiêcej informacji o roślinach i ich 

producentach uzyskaæ można na www.e-katalogroslin.pl 
lub www.zszp.pl i pod numerem telefonu 22 435 47 22

Szkółkarze polecają



Właśnie teraz jest najlepszy czas na pierwsze nawożenie, 
by zapewnić roślinom dobry start po długiej zimowej 

drzemce. Zasilania wymagają wszystkie rośliny, 
a zwłaszcza te, które intensywnie rosną, kwitną lub 

owocują. Wiosenne nawożenie wykonujemy od marca, 
i powtarzamy aż do czerwca

Tekst: Sławomir Moty 

38 Poradnik

Nawozy 
na start

P ierwsze wiosenne nawożenie jest najważniejsze 
i bardzo potrzebne, by zapewnić roślinom skład-
niki mineralne, z których budują swoje tkanki, ale 
jest konieczne tylko wtedy, gdy ich w glebie bra-

kuje. Najczęściej występują niedobory makroelemenów– 
azotu (N), fosforu (P), potasu (K), które zimą zostają wypłu-
kane z gleby lub związane w formy trudno przyswajalne dla 
roślin. Azot odpowiedzialny jest za szybki wzrost i budowę 
„zielonej masy” – jest najważniejszy we wiosennym nawo-
żeniu! Potas niezbędny jest do kwitnienia i owocowania, 
a fosfor odpowiada za odpowiedni wzrost i funkcjonowa-
nie systemu korzeniowego. Do makroelementów zaliczamy 
także magnez (Mg) i siarkę (S) – zapobiegają żółknięciu. 
Roślinom niezbędne (ale w śladowych ilościach) są także 
mikroelementy – żelazo (Fe), mangan (Mn), miedź (Cu), 
cynk (Zn), bor (B), molibden (Mo) i chlor (Cl). Ich niedobo-
ry powodują choroby – np. przebarwienia, słabszy wzrost, 
a nawet brak kwitnienia i owocowania. 

CZYM NAWOZIĆ?
Najczęściej stosowane są nawozy mineralne (che-
miczne). Na rynku z łatwością znajdziemy nawozy jed-
noskładnikowe – np. zawierające azot (saletra azotowa, 
siarczan amonowy, mocznik), fosfor (superfosfat), potas 
(saletra potasowa). Popularniejsze i łatwiejsze w stosowa-
niu w ogrodach są mieszanki nawozowe, które w swoim 
składzie zawierają wszystkie pierwiastki (mikro- i makro-
elementy) niezbędne dla roślin w formach łatwo i szybko 

przyswajalnych. Niestety, długotrwałe nawożenie mine-
ralne może powodować nadmierne zasolenie gleby, które 
utrudnia roślinom pobieranie niezbędnych pierwiastków. 
Nie musimy jednak rezygnować z nawożenia mineralne-
go, gdyż stosowane rozsądnie i z umiarem sprzyja zdro-
wej uprawie. Warto także sięgać po nawozy organicz-
ne (obornik, guano, kompost, biohumus), które oprócz 
składników mineralnych zawierają substancje humusowe, 
poprawiające strukturę gleby i korzystnie działające na or-
ganizmy glebowe. Działają wolniej niż nawozy mineralne, 
ale składniki odżywcze uwalniane są długo i stopniowo 
– nie ma więc ryzyka „przedawkowania”.

INSTRUKCJA OBSŁUGI 
Nawozy płynne przed zastosowaniem trzeba rozpu-
ścić w wodzie w proporcjach podanych na etykiecie 
produktu. Podobnie postępujemy w przypadku na-
wozów sypkich, wymagających rozpuszczenia. Wodny 
roztwór nawozu działa szybko! Pamiętajmy jednak, że 
nawozimy glebę, a nie rośliny, dlatego też roztworem 
podlewamy tylko ziemię, tak by nie moczyć liści. Nawo-
zy sypkie i granulowane (wolno działające) rozsypu-
jemy wokół roślin lub na całej powierzchni gruntu pod 
uprawę, a następnie mieszamy z wierzchnią warstwą 
gleby, by go przykryć. Następnie podlewamy ziemię, 
by przyspieszyć rozpuszczanie granulek i przenikanie 
składników pokarmowych do gleby. Nawozy organicz-
ne także wymagają wymieszania z glebą. n





TOP 5
nawozów 
wiosennych

FRUCTUS DO BORÓWEK
Nawóz mineralny całkowicie rozpuszczalny 
w wodzie. Gwarantuje prawidłowy wzrost, 
obfi te kwitnienie i owocowanie. Szczególnie 
polecany, gdy borówki słabo owocują bądź 
są osłabione. Regularne stosowanie nawozu 
poprawia walory smakowe owoców oraz 
zwiększa odporność roślin na choroby 
i wymarzanie.  n

WWW.FRUCTUS.PL

OBORNIK BYDLĘCY GRANULOWANY
Obornik ten, dzięki unikalnej technologii produkcji, jest łatwym 
w stosowaniu pełnowartościowym nawozem organicznym w formie 
granulatu pozbawionego zapachu. Jest całkowicie bezpieczny 
dla roślin, korzystnie wpływa na ukorzenienie roślin, wzrost 
plonów, ogranicza także rozwój szkodliwych dla roślin chorób. Do 
stosowania w uprawach ekologicznych. n

WWW.ROLIMPEXSA.PL

FRUCTUS DO ROŚLIN 
KWITNĄCYCH

Przeznaczony do nawożenia roślin 
kwiatowych jednorocznych i wieloletnich. 

Gwarantuje prawidłowy wzrost i rozwój 
roślin. Zapewnia obfi te kwitnienie. Nadaje 

kwiatom żywe zabarwienie. 1 litr wystarcza 
do sporządzenia 120 litrów roztworu. n

WWW.FRUCTUS.PL

NAWÓZ DO IGLAKÓW PRZECIW 
BRĄZOWIENIU IGIEŁ

Odpowiednia zawartość azotu, potasu, 
magnezu, żelaza i innych składników w nawozie 
umożliwia usunięcie przyczyny brązowienia igieł 
spowodowanej ich niedoborem.Każda granulka 

zawiera deklarowane makro- i mikroskładniki 
pokarmowe. Zapewnia to ich równomierne 

rozmieszczenie na powierzchni gleby. n

WWW.SUMIN.COM.PL

BIOPON DO RÓŻ
Wieloskładnikowy  nawóz  o  wysokiej  zawartości  
składników  pokarmowych, specjalnie  dostosowanych  
do  wymagań  wszystkich  gatunków  róż.  Wysoka 
zawartość potasu poprawia ogólną kondycję roślin 
i podnosi ich odporność na wymarzanie. Dodatek 
magnezu gwarantuje soczystą zieleń liści oraz 
intensywną barwę kwiatów.n

WWW.BROS.PL

FRUCTUS DO BORÓWEK
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ZIELONA AWANGARDA
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Mniej znane gatunki roślin ozdobnych warto wprowadzać do ogrodu i wnętrz, aby 
nadać im oryginalności, a innowacje z sadu, warzywnika czy zielnika wzbogacą 

naszą kuchnię. Czasem są to rośliny, które nie zdobyły jeszcze popularności 
w naszym kraju, innym razem gatunki „odkurzone”, które kiedyś popadły 

w zapomnienie. Co przypadek, to inna historia
Tekst: Michał Mazik

DYPTAM JESIONOLISTNY (Dictamnus al-
bus) – to prawdopodobnie biblijny „krzew 
Mojżesza”. Roślina wydziela olejki ete-
ryczne i w czasie upalnego dnia może 
na chwilę ulec samozapłonowi (niebieski 
płomieñ). Zjawisko to nie jest jednak dla 
niej  szkodliwe. Dyptam warto traktowaæ 
jako uzupełnienie rabat.



W
 ogrodzie (i w domu) do-
minują rośliny popularne, 
powszechnie spotykane 
w kraju, okolicy i u sąsia-
dów. Nie bez powodu – taka 

zieleń nie dość, że jest łatwo dostęp-
na, ma duże walory dekoracyjne i czę-
sto wszechstronne zastosowanie, to 
w dodatku jest łatwa w uprawie. Z ku-
linarnymi trendami jest podobnie – co 
pewien czas pojawia się moda, głów-
nie za sprawą telewizji, na przykład na 
rukolę, stewię czy szczaw. Niemniej 
poza podstawowymi gatunkami warto 
także eksperymentować z nowościami 
i roślinami mało znanymi.

RABATOWE 
CIEKAWOSTKI 

SZACHOWNICA PERSKA (Fritillaria 
persica) – jest znacznie mniej rozpo-
wszechniona od swoich kuzynów: 
szachownicy cesarskiej i szachow-
nicy kostkowatej. A szkoda, bo ta 
roślina cebulowa urzeka swoimi ory-
ginalnymi kwiatostanami w barwie 
czerwieni, brązu i fi oletu. Dorasta do 
120 cm wysokości.
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GUNNERA OLBRZYMIA (Gunnera manicata) – jeśli chcemy zasłonić 
jakieś miejsce na działce, w pobliżu można posadzić tę bylinę. Dorasta 
do 2 m wysokości i tworzy rozety ogromnych liści.





NIESZTAMPOWY PIEŃ 

1 KLON STRZÊPIASTOKORY (Acer 
griseum) – to drzewo dorastają-
ce do 9 m wysokości. Wytwarza 

korę, która – jak sama nazwa wskazu-
je – strzępi się płatami. Jest cienka, ma 
gładką powierzchnię i cynamonowo-
-brązowy kolor.

2 BRZOZA PAPIEROWA (Betula 
papyrifera) – wytwarza bardziej 
białą i gładką korę od naszej ro-

dzimej brzozy brodawkowatej.
3 STEWARCJA KAMELIOWATA 

(Stewartia pseudocamellia) – to 
niskie drzewo (6 m) o nietypo-

wej różnobarwnej korze (odcienie 
szarości, brązu i czerwieni). Kora 
łuszczy się płatami, tworząc charak-
terystyczne mozaiki. Roślina wymaga 
okrycia przed zimą.

FASOLNIK CHIÑSKI (Doli-
chos sinensis) – w porów-
naniu ze swoim kuzynem 
– fasolką szparagową – 
ma delikatniejszy smak. 
To warzywo ciepłolubne, 
najlepiej uprawiać je pod 
osłonami.
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W ogrodzie w największej liczbie uprawia się gatunki 
ozdobne z kwiatów, uzupełnione roślinami ozdobnymi 
z liści bądź pokroju (najczęściej to drzewa i krzewy). 

Poza „sławnymi” dereniami pomija się jednak rośliny 
o ozdobnej korze bądź pniach. Szkoda, bo to niesztam-
powe dekoracje.

1 2 3
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MIŁA ODMIANA W KUCHNI 
'GOTU COLA' (Centella asiatica) – to roślina 
lecznicza, którą można uprawiać przy oczku 
wodnym. Lubi tereny podmokłe. Jest traktowana 
jako zioło długowieczności.



AZTECKIE ZIELE (Lippia dulcis) – to alternatywa lub uzupeł-
nienie dla popularniejszej stewii i mniej uniwersalnej lukrecji. 
Pnącze warto uprawiać w wiszących pojemnikach w domu i na 
balkonie. Liście wykorzystuje się w postaci świeżej lub suszo-
nej. Polecana szczególnie dla cukrzyków i osób na diecie od-
chudzającej. 

PROPOZYCJE DO DOMU
STARZEC ROWLEYA (Senecio rowleyanus) – to ciekawa 
niesztampowa dekoracja wnętrz. Warto ją łączyć z nowo-
czesnymi pojemnikami. Roślina łatwa w uprawie (sukulent) 
o pokroju pnącym. Wytwarza łańcuszki pędów z oryginalny-
mi liśćmi przypominającymi kuliste koraliki.

ATURI (Codariocalyx motorius) nazywana jest także 
„tańczącą rośliną” i „rośliną telegrafem”. Pod wpływem 
światła, dotyku, a nawet dźwięku (np. muzyki) wykonuje 
pionowe bądź kołowe ruchy liśćmi. n
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Żywe fi ltry powietrza
Domowe rośliny doniczkowe to piękne żywe ozdoby 

naszych mieszkań. Mają także pozytywny wpływ na nasze 
zdrowie – tworzą korzystny mikroklimat. Produkują tlen 
i pochłaniają dwutlenek węgla, podnoszą wilgotność 

i jonizują powietrze, ale to nie koniec ich pozytywnych 
właściwości. Niektóre z nich to doskonałe filtry 

szkodliwych substancji zawartych w powietrzu – 
potwierdzają to badania NASA 

Tekst: Sławomir Moty

T ak, brzmi to nieprawdopo-
dobnie, ale NASA od daw-
na interesuje się roślinami! 
Badania przeprowadzone 
przez amerykańską Naro-

dową Agencję Aeronautyki i Prze-
strzeni Kosmicznej miały na celu 
opracowanie metody utrzymania czy-
stego powietrza na stacjach kosmicz-
nych – m.in. na Międzynarodowej 
Stacji Kosmicznej (ISS), gdzie rozsz-

czelnienie kadłuba przez tok-
syny miałoby katastrofalne 
skutki. Wykorzystano w tym 
celu 27 roślin i badano, które 
z nich najefektywniej zatrzy-
mują i neutralizują szkodliwe 
związki w powietrzu – m.in. 
trichloroetylen, benzen i for-
maldehyd, a także amoniak, 
toluen, ksylen, a nawet tlenek 
węgla (czad). Po opublikowa-
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Żywe fi ltry powietrzaŻywe fi ltry powietrza

Większość czasu spędzamy w pomiesz-czeniach – otoczmy się więc roślina-mi, aby mieć czyste powietrze i lepsze samopoczucie. Na każde 10 m2 po-wierzchni powinna przypadać co naj-mniej jedna duża roślina doniczkowa lub cztery mniejsze. Uwaga! Większość roślin produkuje tlen tylko w  dzień, a w nocy go pobiera! Dlatego nie usta-wiaj ich zbyt wielu w sypialni!

Scindapsus
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10 NAJPOPULARNIEJSZYCH 
ZIELONYCH FILTRÓW
 SKRZYD£OKWIAT – zwany także lilią pokoju neutralizuje benzen, formalde-

hyd, trichloroetylen. To jeden z najskuteczniejszych zielonych fi ltrów. 

 BLUSZCZ – najpopularniejsze domowe pnącze neutralizuje benzen, formal-
dehyd, toluen i ksylen.

 GERBERA – nie dość, że pięknie kwitnie, to neutralizuje benzen, formalde-
hyd, tri chloroetylen.

 FIKUS (różne gatunki) – neutralizują formaldehyd, zwłaszcza ten w dymie 
papierosowym.

 DRACENY (różne gatunki) – neutralizują benzen, formaldehyd, trichloroety-
len, toluen i ksylen.

  SCINDAPSUS – znany także jako epipremnum doskonale neutralizuje for-
maldehyd.

 SANSEWIERIA – zwana „palcami teściowej” skutecznie neutralizuje formal-
dehyd.

 NEFROLEPSIS – popularna „paprotka” neutralizuje formaldehyd, toluen 
i ksylen. Nikogo nie powinno dziwić, że rośnie w każdej przychodni zdrowia.

  AGLAONEMA – ma piękne liście, które neutralizują benzen i formaldehyd.

  ZIELISTKA – roślina niegdyś bardzo popularna w każdym domu neutralizuje 
formaldehyd.
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niu wyników 
okazało się, że 
kosmiczne ba-
dania mają cał-
kiem ziemskie 
zas tosowanie. 
Dowodzą, że wie-
le z popularnych 
domowych roślin do-
niczkowych to dosko-
nałe fi ltry powietrza, nie 
tyle kosmicznych zanieczysz-
czeń, ale całkiem ziemskich tok-
syn, często występujących w naszych 
mieszkaniach – m.in. wydobywają-
cych się z elementów budowlanych, 
domowego sprzętu elektronicznego, 
tapet, wykładzin itd. Mimo że badania 
przeprowadzono ponad 30 lat temu, 
to nadal są aktualne, a do listy roślin 
oczyszczających powietrze dodawane 
są wciąż nowe gatunki. Po skończo-
nych badaniach dla NASA, dr Bill C. 
Wolverton kontynuował je we własnej 
fi rmie badawczej. Temat ten był także 
analizowany przez liczne uniwersytety 
z całego świata. Dzisiaj lista liczy już 
50 gatunków – my przedstawiamy 10 
najpopularniejszych. n 

Syndrom chorego budynku (SBS) to zbiór dolegliwości (takich jak podrażnienie śluzówki oczu, nosa i gardła, ból głowy i  zmęczenie), z którymi zmaga się wielu miesz-kańców miast i  pracowników biur. Dolegliwości te są powodo-wane m.in. przez toksyny w  po-wietrzu. 

ŹRÓDŁA TOKSYN
BENZEN – oleje, farby, tworzywa sztuczne, pestycydy, dym papiero-sowy

FORMALDEHYD – pianki izolacyjne, sklejki, płyty wiórowe, impregnaty
TRICHLOROETYLEN – rozpuszczal-niki, farby, lakiery, kleje, tusze w dru-karkach

KSYLEN – barwniki, detergenty, od-świeżacze powietrza

TOLUEN – rozpuszczalniki, tworzy-wa sztuczne

Gerbera

Fikus

le z popularnych 
domowych roślin do-
niczkowych to dosko-
nałe fi ltry powietrza, nie 
tyle kosmicznych zanieczysz-
czeń, ale całkiem ziemskich tok-

Aglaonema
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brassica oleracea var. botrytis

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
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ZAWRTY SULFORAFAN (PRZECIWUTLENIACZ)
MA SILNE DZIAŁANIE ANTYNOWOTWOROWE
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brassica oleracea var. botrytis

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
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brassica oleracea var. botrytis

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
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brassica oleracea var. botrytis

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
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brassica oleracea var. botrytis

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

III15.V-20.VIIV, 15-31.VII40-50x 40-50V-VI, VIII-IX
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LIKOPEN NEUTRALIZUJE WOLNE RODNIKI
POZYTYWNE DZIAŁANIE POTASU NA ORGANIZM

dl
a 

Tw
oj

eg
o 

zd
ro

w
ia

na
tu

ra
ln

e
A

N
T

YO
K

SY
D

A
N

T
Y

• P
OLAN WSPIERA ZDROW

IE•

dl
a 

Tw
oj

eg
o 

zd
ro

w
ia

dl
a 

Tw
oj

eg
o 

zd
ro

w
ia

A
N

T
YO

K
SY

D
A

N
T

Y

SPIERAAA ZD pomidor
antares F1

10 szt.

Przepakowano przeetykietowano
w Krakowie przez:

JAKOŚĆ KONTROLOWANA

Opakowanie służy jako dowód do reklamacji

www.nasiona.pl

5
9
0
5
7
8
2
2
7
2
0
0
1

POL-TP-GRME-0400537

4 K

brokuł 

Krakowska Hodowla
i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o.
30-130 Kraków, ul. Rydla 53/55
tel.: +48 (12) 623 38 30

12/61/6105

brassica oleracea var. botrytis

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
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LIKOPEN NEUTRALIZUJE WOLNE RODNIKI
POZYTYWNE DZIAŁANIE POTASU NA ORGANIZM
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12/61/6105

brassica oleracea var. botrytis

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
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DOSTARCZA ANTYNOWOTWOROWYCH INDOLI,
KWAS FOLIOWY, POTAS, ŻELAZO, WITAMINY
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brassica oleracea var. botrytis

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.

BROKUŁ CZERWONY OGIEŃ • Odmiana wczesna, przeznaczona do uprawy wiosennej i jesien-
nej. Wiosną wiąże róże po upływie 30-40 dni, natomiast jesienią po 45-50 dniach od posadzenia rozsady.  
Odmiana polecana do uprawy amatorskiej.
Brokuły zawierają właściwości antynowotworowe dzięki zawartości sulforafanu - silnego przeciwutleniacza, 
który blokuje powstawanie nowotworowych mutacji DNA oraz ułatwia likwidację komórek tworzącego się 
nowotworu. Sulforafan może uchronić  przed rakiem, jednak pod warunkiem, że będzie odpowiednio ugotow-
any. Zachowuje swoje właściwości antyrakowe, gdy jest blanszowany w temp. 76°C.
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WSPOMAGA  ZWIĘKSZENIE MASY MIĘŚNIOWEJ
OPÓŹNIA PROCESY UTRATY PAMIĘCI
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Rodzinne Warsztaty Ogrodnicze 
– SEZON TRZECI WYSTARTOWAŁ!
Inauguracja tegorocznej 

edycji Rodzinnych 
Warsztatów Ogrodniczych – 
która odbyła się na targach 

Gardenia w Poznaniu – 
już za nami. Tej wiosny 

wyjątkowe eventy odbędą 
się w ponad 40 centrach 

ogrodniczych w całej 
Polsce. Emocji oraz 

niespodzianek na pewno 
nie zabraknie. W tym roku 

po raz pierwszy odbędą 
się także Nocne Warszaty 

Ogrodnicze

52 Polecamy



Rodzinne Warsztaty Ogrodnicze 
– SEZON TRZECI WYSTARTOWAŁ!

Pomysłodawcą Rodzinnych Warsztatów Ogrodniczych 
jest fi rma Lasland, właściciel marki KRONEN, która 
w tym roku zaprosiła do współpracy fi rmy Agrecol, 
Ramp oraz Kwazar. Prowadzącym jest niezmiennie 

Witold Czuksanow – znany i lubiany autor wielu książek 
o tematyce ogrodniczej.    

Rodzinne Warsztaty Ogrodnicze to eventy edukacyjne, które 
odbywają się w centrach ogrodniczych. Każdy ma inny temat 
przewodni. Celem warsztatów jest promowanie ogrodnictwa, 
zachęcanie miłośników zieleni, młodych adeptów i początkują-
cych ogrodników do wspólnego sadzenia roślin, nauki i zabawy.  

Tej wiosny Rodzinne Warsztaty Ogrodnicze zaplanowano 
w ponad 40 centrach ogrodniczych w całej Polsce. Gdzie i kiedy 
się odbędą? Informacji najlepiej szukać na profi lu FB tego wy-
darzenia. 

– Trzeci sezon Rodzinnych Warsztatów Ogrodniczych 2018 to 
wielkie wyzwanie, bo przecież odwiedzamy całą Polskę oraz wiele 
nowych centrów i sklepów ogrodniczych. W tym roku zaczyna-
my już w czwartki, a długi majowy weekend rozpoczniemy 29 
kwietnia i skończymy 5 maja. Mamy przygotowanych już kilka-
naście tysięcy doniczek. Uchylę rąbka tajemnicy – będziemy mieli 
także pierwsze Nocne Warszaty Ogrodnicze – gdzie i kiedy już 
niedługo poinformujemy na naszym profi lu na FB. Chciałbym, aby 
uśmiechy, które towarzyszyły nam na inauguracji tego projektu 
nie gasły, a były jeszcze szersze kiedy w drugiej połowie czerwca 
będziemy kończyli cykl RWO w 2018 roku – mówi Jarosław Sieciń-
ski z fi rmy Lasland. n
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Polskie Stowarzyszenie Centrów Ogrodniczych 
postanowiło zaangażować się w pomoc na rzecz 

ratowania owadów zapylających i rozpoczęło akcję 
„Sprzyjamy pszczołom”. Do tych działań może się 
przyłączyć każdy, np. wprowadzając do uprawy 

większą grupę roślin miododajnych
Tekst: Krzysztof Kowalski, PPHU Zielonym Do Góry

NA POMOC 
PSZCZOŁOM
NA POMOC 
PSZCZOŁOM

O
d pewnego czasu na sku-
tek splotu wielu czynników 
w naszym kraju zaczynają 
ginąć pszczoły i inne owa-
dy zapylające. Przyczyn 
tego zjawiska jest wiele, 

nie wszystkie są znane i do końca 
zbadane. Ginięcie owadów zapylają-
cych rośliny, w tym rośliny uprawne, 
może spowodować duże trudności 
w zaspokojeniu potrzeb żywnościo-
wych rosnącej populacji ludzkości 
– większość roślin występujących 
w środowisku i w uprawie wymaga 

zapylenia krzyżowego przez owady. 
Do ginięcia tych owadów w znacz-
nej mierze przyczynia się człowiek, 
zmieniający i kształtujący środowisko 
naturalne poprzez: nieprawidłowo 
przeprowadzane zabiegi chemicz-
nej ochrony roślin, zanieczyszczenie 
środowiska naturalnego, prowa-
dzenie upraw monokulturowych na 
znacznych obszarach, ograniczanie 
występowania obszarów niezago-
spodarowanych oraz wprowadzanie 
do uprawy roślin modyfi kowanych 
genetycznie. 

PSZCZO£Y NIE GRYZ¥!
Pszczoła miodna nie gryzie, 
pszczoła żądli. Pszczoły na kwia-
tach nie mają skłonności do 
agresji. Są zajęte pracą i użądlić 
mogą jedynie w obronie np. na 
skutek przyciśnięcia. Najbardziej 
agresywną grupą pszczół w ulu 
są wartowniczki i dlatego nie 
należy do ula zbliżać się od stro-
ny wejścia, wylotka. Najwięk-
szą agresję pszczoły przejawiają 
podczas dusznej pogody, przed 
zbliżającą się burzą. 

„SPRZYJAMY 
PSZCZOŁOM”
Znając tę trudną sytuację, w 2018 r. Pol-
skie Stowarzyszenie Centrów Ogrodni-
czych postanowiło zaangażować się 
w pomoc w ratowaniu owadów zapy-
lających i rozpoczęło akcję „Sprzyjamy 
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pszczołom”. Jej celem jest uświadomie-
nie ludziom znaczenia pracy owadów 
zapylających oraz przyczyn ich ginięcia, 
a także wskazanie sposobów na prze-
ciwdziałanie temu zjawisku. 

Zaczęliśmy od siebie. Na począ-
tek przeprowadziliśmy szkolenie dla 
członków PSCO, starając się uświado-
mić im, skąd biorą się zagrożenia dla 
rozwoju pszczół, jak im przeciwdzia-
łać, co możemy zrobić dla dobra tych 
owadów, aby ułatwić ich przetrwanie. 
Jednym z ważniejszych działań jest 
zbudowanie bazy pokarmowej, nie tyl-
ko wiosną – szczególnie cenne są ro-
śliny kwitnące bardzo wczesną wiosną 
oraz późnym latem i jesienią. Podkre-
ślaliśmy również, że rośliny sprzyjające 
pszczołom to nie tylko rośliny miodo-
dajne, ale i pyłkodajne. 

CO MOŻEMY ZROBIĆ? 
Aby te starania były skuteczne i przy-
niosły efekty, do naszych działań 
musi się jednak przyłączyć możliwie 
duża część społeczeństwa. Pomagać 
może każdy – wszyscy posiadający 
pola, ogrody, działki, balkony i tara-
sy lub choćby kwiaty na parapecie. 
Mając ogród możemy wprowadzić 
do uprawy większą grupę roślin 
miododajnych, m.in. w poplonach 
po wcześniejszych uprawach czy za-
stąpić część trawnika łąką kwietną. 
Łąki kwietne są tak naprawdę jed-
nym z bardziej ekologicznych roz-
wiązań, gdyż oprócz zapewniania 
pożywienia dla pszczół wprowadzają 
większą bioróżnorodność w naszych 
ogrodach. Dzięki temu trudniej jest 
jednemu gatunkowi tak zdominować 
otoczenie, że staje się dużym zagro-
żeniem – jedna czy dwie mszyce na 
jabłoni nie stanowią zagrożenia, ta-
kowe stanowi dopiero ich kolonia. 
Łąka taka jest środowiskiem do ży-
cia wielu gatunków roślin i zwierząt, 
a nam zapewnia dużo walorów es-
tetycznych i możliwość obserwacji 
zachowania wielu owadów. Rośliny 
miododajne i pyłkodajne występują 
praktycznie we wszystkich grupach, 
trzeba je tylko uwzględnić w planach 
naszych nasadzeń. Nawet sadząc 
rośliny na parapecie czy w skrzynce 
na balkonie można uwzględnić tam 

DALEKIE LOTY 
 Miód, pyłek i jad pszczeli dają tyl-
ko 10-20% wartości pracy pszczół 
miodnych. Cała reszta to wartość 
pracy polegającej na zapylaniu 
kwiatów

 W jednym ulu żyje latem 40-120 
tys. pszczół 

 Pszczoła w życiu przelatuje ok. 
850 km, po miód wylatuje do 3 km 
od ula

 Na jedną łyżeczkę miodu pracuje 
12 pszczół całe życie
 Podczas lotu pszczoła macha 
skrzydłami 350-435 razy na se-
kundę

 Podczas 1 lotu pszczoła odwiedza 
ok. 100 kwiatów i jest wierna ga-
tunkowi

 Aby wytworzyć 1 kg miodu 
pszczoły muszą odwiedzić ok. 
4-20 milionów kwiatów, czyli mu-
szą wykonać 80 tys. lotów

rośliny interesujące dla pszczół, które 
będą cieszyły oko, dodatkowo dając 
możliwość podglądania pracy owa-
dów na kwiatach.

Oddzielnym zagadnieniem jest pro-
wadzenie upraw i zabiegów chemicz-
nej ochrony roślin w taki sposób, aby 
nie doprowadzić do ginięcia pszczół, 

czasami nawet całych rodzin. W na-
szych centrach ogrodniczych zatrud-
niamy specjalnie przeszkolonych pra-
cowników, którzy fachowo doradzą, 
jakie rośliny najlepiej siać i sadzić 
oraz jak przeprowadzać zabiegi che-
micznej ochrony roślin, aby nie za-
szkodzić owadom. 

Dodatkowo w tym roku w więk-
szości centrów zrzeszonych w PSCO 
zostały zaplanowane akcje dla na-
szych klientów, aby przybliżyć zna-
czenie i życie owadów zapylających. 
W ramach tych akcji edukacyjnych 
przewidzianych jest również wiele 
atrakcyjnych zajęć dla najmłodszych. 
Pamiętajmy, że do ratowania pszczół 
przyczyniają się wszyscy, którzy 
dbają o ochronę środowiska natu-
ralnego. Jego zanieczyszczenie jest 
jednym z istotniejszych powodów 
ginięcia tych owadów. Zapraszamy 
do wspólnego ratowania naszych 
pszczół. n



Pudełko bez pudła 
Profesjonalny ogród jak od architekta krajobrazu, który można zobaczyć dzięki 
wizualizacjom VR, a później samodzielnie, szybko i wygodnie zaprojektować i wykonać? 
Zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe? Poznajcie Garden Box  
Tekst: Michał Gradowski

Angielski zwrot „out of the box”, którego czę-
sto używa się dla określenia nowych, kreatyw-
nych pomysłów wychodzących poza schematy 
pasuje jak ulał do konceptu Garden Box. To 

jedna z tych propozycji, która wydaje się banalnie prosta, 
ale jednocześnie – kiedy już ją poznamy – ciśnie nam się 
na usta jedno pytanie: dlaczego nikt nie wymyślił tego 
wcześniej? 

W największym skrócie Garden Box to wielkoformato-
we projekty rabat kwiatowych w skali 1:1, opracowane 
przez architekta krajobrazu. Specjalną matę, zapakowa-
ną w efektowne pudełko, wystarczy rozłożyć w ogrodzie 
i przymocować do przygotowanego podłoża. W dokład-
nie wyznaczonych miejscach na macie wsadzamy rośliny, 
a na końcu obsypujemy korą lub żwirem i podlewamy. 
Po kilku tygodniach możemy już podziwiać naszą wyma-
rzoną rabatę, a mata, która była jej planem, dodatkowo 
wspomaga rozwój roślin i chroni je przed chwastami. 

Na jaką aranżację się zdecydować? Jakie rośliny wybrać? 
Co koło czego posadzić? Jakie odstępy między roślinami 
są optymalne? Garden Box odpowiada na wszystkie te 
pytania. W pudełku znajdziemy listę roślin potrzebnych 
do wykonania rabaty, a także instrukcję obsługi z infor-
macjami m.in. o tym, na jakiej glebie, na jakim stanowisku 
i kiedy posadzić rośliny.  

ZRÓB TO SAM
Maty w pudełkach to moduły o wymiarach 200 cm x 160 cm, 
160 cm x 160 cm i już wkrótce 160 cm x 80 cm. Można je 
ze sobą łączyć, tworząc własne kompozycje dopasowane do 
wielkości i kształtu ogrodu. Twórcom Garden Box udało się 
połączyć wodę z ogniem – możemy skorzystać z gotowych 
projektów, ale jednocześnie nie popadamy w sztampę. Z do-
stępnych pudełek każdy stworzy niepowtarzalną i wyjątko-
wą kompozycję. Do dyspozycji mamy kilka różnych aranżacji 
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Zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe? Poznajcie Garden Box  



– jest ogród polski, angielski i nowoczesny, elegancka raba-
ta, w której wykorzystano białe rośliny o różnych fakturach 
i kształtach, propozycja na reprezentacyjną rabatę przed do-
mem, a nawet ciekawy pomysł na zagospodarowanie prze-
strzeni wokół drzewa. Wiemy też, że od kwietnia pojawi się 
kolejnych sześć nowych kompozycji. 

Wszystkie te projekty powstały z uwzględnieniem najbar-
dziej aktualnych trendów. Rabaty kwiatowe są bujne, pełne 
różnorodnych gatunków, kształtów i faktur roślin. To prze-
myślane i sprawdzone, a jednocześnie modne rozwiązania, 
które zachwycą właścicieli ogrodów i pozwolą im zbliżyć 
się do natury. Garden Box to idealnie rozwiązanie dla tych, 
którzy postrzegają ogród jako przedłużenie domu, miejsce 
wypoczynku, gdzie można zjeść obiad, spotykać się z przy-
jaciółmi lub po prostu usiąść i wypić kawę.  

WIRTUALNY OGRÓD 
Garden Box powstał przede wszystkim z myślą o osobach, 
które rozpoczynają swoją przygodę z ogrodnictwem, cenią 
sobie wolny czas oraz komfort i wygodę. Dzięki zastosowaniu 
prostych i intuicyjnych rozwiązań każdy może samodzielnie za-
łożyć efektowną rabatę, oszczędzając pieniądze na pomoc ar-
chitekta krajobrazu i nie tracąc satysfakcji z pracy w ogrodzie.   

Twórcy projektu Garden Box idą jednak o krok dalej, rozwi-
jając ideę „profesjonalny ogród dla każdego”. Już niedługo na 
stronie www.gardenbx.pl będzie można zobaczyć projekty 
całych ogrodów oraz wizualizacje w 360 stopniach. Swojego 
wymarzonego ogrodu nie będziemy więc musieli już sobie 
wyobrażać – dzięki nowoczesnym technologiom po prostu na 
chwilę się do niego „przeniesiemy”. n

PIĘKNA RABATA 
W TRZECH 
KROKACH
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Rozłóż i przymocuj do przygotowanego podłoża

Posadź rośliny w wyznaczonych miejscach Obsyp korą lub żwirem, podlej 
i gotowe!  
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PIĘKNY OGRÓD BEZ CHEMII
Czy można cieszyć się pięknym ogrodem i trawnikiem bez nadmiernego używania 

środków chemicznych, czyli nawozów mineralnych? Dzięki innowacyjnym 
rozwiązaniom firmy Rolimpex to prostsze, niż myślicie. Oto nowoczesne podejście 

do pielęgnacji trawnika i ogrodu

N
a czym polega ta innowacyjność? Przede wszystkim 
na oferowaniu mieszanek nasion traw marki Najlep-
sze Trawy z Iławy i nawozów organicznych marek 

Najlepsze Trawy z Iławy oraz Innbio, które są w 100% 
naturalne i bezpieczne dla ludzi i zwierząt, a jednocze-
śnie dostosowane do polskich warunków klimatycznych. 

PRZYJAZNY TRAWNIK 
Idealnym przykładem takich rozwią-
zań jest „Przyjazny trawnik dla dzieci 
i zwierząt”, najnowszy produkt mar-
ki Najlepsze Trawy z Iławy. Dlaczego 
przyjazny trawnik? Ponieważ w cza-
sie jego pielęgnacji nie ma potrzeby 
intensywnego nawożenia mineral-
nego. Dzięki specjalnym, naturalnym 
dodatkom mikoryzy system korzenio-
wy trawy jest bardziej rozbudowany. 
Większa masa korzeniowa rośliny 
powoduje łatwiejszy dostęp do skład-
ników pokarmowych z podłoża, co 
w efekcie daje piękną, zwartą i soczy-
stą murawę. Dodatkowo rozbudowa-
ne korzenie uodparniają ją na warunki 

stresowe, takie jak susza czy wyma-
rzanie. Poza tym, dzięki unikalnej for-
mule „niebieskich nasion”, nasiona są 
niewidoczne dla ptaków, zapewniając 
tym samym lepsze i równomierne 
wschody po wysianiu oraz łatwość 
w wysiewaniu.

W 100% naturalne są także wszyst-
kie pozostałe mieszanki nasion traw 
marki Najlepsze Trawy z Iławy. War-
to zwrócić też uwagę na Plaster na 
trawnik – wełnianą matę owczą 
z nasionami trawy dedykowaną na 
małe ubytki w trawniku, o wymia-
rach 35 x 100 cm.
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Piękny ogród bez chemii uzyskamy także dzięki stosowaniu innych produktów Najlepsze Trawy 
z Iławy. Warto zwrócić uwagę na oborniki tej marki: bydlęcy granulowany dostępny w wygod-
nych wiaderkach o pojemności 5 i 10 l oraz koński i bydlęcy granulowane, które można znaleźć 
w sklepach w workach foliowych o pojemności 5 i 10 l. Każdemu ogrodnikowi przyda się także 
kreda organiczna granulowana (dostępna w opakowaniach o pojemności 5, 10 i 20 kg) oraz 
wapno ogrodnicze do odkwaszania gleby (25 kg). n 

STO PROCENT NATURY 
Gwarancję uzyskania pięknego ogro-
du bez chemii daje także stosowanie 
linii nawozów organicznych Innbio 
– produktów w 100% pochodzenia 
roślinnego z mikroorganizmami. In-
nowacyjność tych nawozów wynika 
z unikalnego połączenia nawozu or-
ganicznego z wyselekcjonowanymi 
szczepami bakterii, które pomagają 
w rozbudowie systemu korzenio-
wego. Większy system korzeniowy 
pozwala na lepsze odżywienie ro-
śliny, wyższe plony oraz łatwiejsze 

przetrwanie w trudnych warunkach 
– w czasie suszy czy niedoborów 
związków pokarmowych. W skład 
linii Innbio wchodzi wiele różno-
rodnych produktów.  Innbio Natu-
ralny Ogród Owoce powstał z my-
ślą o owocach jagodowych typu 
truskawki, jagody oraz o owocach 
rosnących na krzewach i drzewach 
jeżyny, porzeczki, jabłoni czy grusz. 
Z kolei Innbio Naturalny Ogród Wa-
rzywa dostępny w 1-litrowej butelce 
oraz aplikatorze do doniczki jest de-

dykowany pod warzywa uprawiane 
w ogrodach oraz do ziół. W skład 
linii wchodzi także Innbio Naturalny 
Trawnik w butelce o pojemności 1 l 
oraz 2-litrowym kanistrze ze spryski-
waczem – to bardzo wygodne opa-
kowanie, które wystarczy podpiąć do 
węża z wodą i podlać trawnik. Ponad-
to w sklepach znajdziemy także Innbio 
Kwiaty domowe i balkonowe w 1-li-
trowej butelce, Magiczną konewkę – 
saszetkę w porcji idealnej na konewkę 
oraz w wersji aplikatora do doniczki do 
kwiatów kwitnących, do roślin zielo-
nych uprawianych w donicach oraz do 
roślin balkonowych. 



SUCHE BUKIETY 
PROSTO Z OGRODU

R
ośliny na suche bukiety 
najprościej można po-
zyskać na trzy sposoby: 
kupić gotowe, zebrać 
ze środowiska natural-
nego oraz „produkować 

we własnym ogrodzie”. To ostatnie 
rozwiązanie jest optymalne, gdyż 
większość gatunków oprócz wyko-

rzystywania w kompozycjach flory-
stycznych, jest także niesztampową 
dekoracją ogrodu. W dodatku istnie-
je większa szansa na to, że nie prze-
oczy się optymalnego terminu cięcia. 
Które gatunki warto wykorzystać?

Na pewno warte polecenia są kocan-
ki ogrodowe, drakiew gwiaździsta, 

łyszczec wiechowaty i suchokwiat 
roczny. Ponadto w ogrodzie warto 
uprawiać także mikołajka alpejskie-
go, czarnuszkę damasceńską, wieku-
istkę rozgałęzioną, szczeć sukienni-
czą, miechunkę rozdętą, przegorzan 
i dziewięćsił bezłodygowy. Kompozy-
cje można urozmaicać trawami i zbo-
żami.
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Chociaż nie pachną tak intensywnie jak „żywe” kwiaty cięte, to prezentują się równie 
okazale, dają spore możliwości kompozycji, a w dodatku są dekoracją przez długi czas. 

Suche bukiety w mniej słonecznych miesiącach nadają kolorytu każdemu wnętrzu, 
a wiele powszechnie wykorzystywanych gatunków można uprawiać w ogrodzie

Tekst: Michał Mazik
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KOCANKI OGRODOWE 
(HELICHRYSUM BRACTEATUM)

To roślina jednoroczna, osiągająca 40-100 cm wyso-
kości. Kwitnie od lipca. Wytwarza kwiaty białe, żółte, 
pomarańczowe, różowe i czerwone. W ogrodzie wy-
korzystuje się je na rabaty i do ozdoby skalniaków. Na 
suche bukiety powinny być cięte w fazie, gdy ich żółte 
środki nie są jeszcze widoczne.

 UPRAWA: Kocanki należy uprawiać w miejscach 
dobrze nasłonecznionych. Tolerują różne typy gleb – 
nawet przeciętne. Dobrze znoszą susze. Nasiona wy-
siewa się do zimnego inspektu pod koniec marca lub 
w kwietniu. Sadzonki można przesadzać na miejsce 
stałe w maju. Poza odchwaszczaniem nie potrzebują 
dodatkowych zabiegów pielęgnacyjnych.

KOCANKI OGRODOWE 

R E K L A M A ▶
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DRAKIEW 
GWIAŹDZISTA 

(SCABIOSA 
STELLATA)
To roślina jedno-
roczna osiągająca 
60 cm wysokości. 
Kwitnie od lipca 

do września. Kwiaty 
mają niepozorną zie-

lono-beżową barwę. Po 
przekwitnięciu jest nadal 

atrakcyjna – zdobią ją suche, 
gwiazdkowate, kuliste owoco-

stany. Właśnie w tej fazie powinny być 
ścinane. Roślinę warto wykorzystać do uzu-
pełnienia rabat i tworzenia efektu przejścia. 
Zdobi ogród jesienią.

 UPRAWA: Drakiew lubi miejsca słonecz-
ne i żyzne, przepuszczalne, wapienne gleby. 
Nasiona wysiewa się w kwietniu bezpośred-
nio do gruntu. Jest dość odporna na choroby 
i szkodniki. Podstawowym zabiegiem pielę-
gnacyjnym jest odchwaszczanie.

SUCHOKWIAT 
ROCZNY 
(XERANTHEMUM 
ANNUUM)
Roślina jednoroczna osiągająca do 
60 cm wysokości. Kwitnie od lipca 
do sierpnia na biało, różowo lub 
fi oletowo. Kwiaty umieszczone są 
w szeleszczących okrywach. Rośli-
nę można wykorzystać w ogrodzie 
do tworzenia oryginalnych, naturali-
stycznych rabat. Ścina się ją zaraz po 

rozpoczęciu kwitnienia. 

 UPRAWA: Suchokwiatowi należy 
zapewnić słoneczne, ciepłe stanowisko 

i umiarkowanie żyzną glebę. Nasiona 
wysiewa się od drugiej połowy kwietnia 

wprost do gruntu (trzeba przy tym pamię-
tać, że nie lubi przymrozków).





ŁYSZCZEC WIECHOWATY, 
GIPSÓWKA (GYPSOPHILA 

PANICULATA) 
Bylina osiąga do 120 cm wysokości. 
Tworzy mocno rozgałęzione pędy 
pokryte drobnymi białymi kwiata-
mi. Kwitnie od czerwca do sierpnia. 
W ogrodzie często uprawia się ją na 
skalniakach. Dobrze wygląda sadzo-
na przy kamieniach. Kwiatostany ści-
na się, gdy są w połowie rozwinięte.

 UPRAWA: Roślina ma duże wy-
magania świetlne – powinna rosnąć 
w miejscach dobrze naświetlonych, 
np. na wystawie południowej. Głę-
boko się korzeni, dlatego dobrze zno-

si suszę. Lubi gleby żyzne, wapienne. 
Nasiona można wysiewać do inspektu 

w marcu i kwietniu, sadzonki przenosi się 
na miejsce stałe w maju. n

ŁYSZCZEC WIECHOWATY, 
GIPSÓWKA (

PANICULATA
Bylina osiąga do 120 cm wysokości. 
Tworzy mocno rozgałęzione pędy 

w miejscach dobrze naświetlonych, 
np. na wystawie południowej. Głę-
boko się korzeni, dlatego dobrze zno-

si suszę. Lubi gleby żyzne, wapienne. 
Nasiona można wysiewać do inspektu 

w marcu i kwietniu, sadzonki przenosi się 
na miejsce stałe w maju. 
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SUPERCENA

11,90 zł
Sugerowana  
cena detaliczna:

Nawóz do roślin 
ogrodowych 1 kg

SUPERCENA

11,90 zł
Sugerowana  
cena detaliczna:

Nawóz do 
rododendronów 1 kg

SUPERCENA

11,90 zł
Sugerowana  
cena detaliczna:

Nawóz do róż 1 kg

SUPERCENA
Bęben na kółkach  
na 60 m węża (2398)

119 zł
Sugerowana  
cena detaliczna:

Produkty promocyjne dostępne 
w dobrych centrach ogrodniczych  

i na www.victus.pl

SUPERCENA
Bęben AUTOREEL 20 m
(2490)

399 zł
Sugerowana  
cena detaliczna:

SUPERCENA
Pistolet (2674)  
+ złączka

29,90 zł
Sugerowana  
cena detaliczna:

GRATIS



AKCJA RENOWACJA
Pierwszym zabiegiem jest uprzątnięcie murawy ze wszystkich resztek z poprzedniego 

sezonu – gnijących liści i patyków. Następnie wykonujemy pierwsze koszenie, by skrócić 
i wzmocnić źdźbła. Później przeprowadzamy wertykulację – pionowe nacinanie darni 

specjalnymi ostrymi grabiami lub mechanicznym wertykulatorem. Zabieg ten poma-
ga nam usunąć z trawnika mech oraz zbite, martwe i suche źdźbła z poprzedniego 

sezonu. Warstwa „fi lcu” utrudnia przenikanie powietrza, wody i nawozów do 
korzeni, powodując osłabienie i zamieranie murawy. Wertykulację najlepiej 

wykonywać pasmo po paśmie, a następnie w przeciwnym kierunku, tworząc 
wzór „szachownicy”.
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MURAWA
WRACA DO GRY 
Trawnik wczesną wiosną w niczym nie przypomina żywo zielonej 

murawy z końca poprzedniego sezonu. Na szczęście szybko 
odzyska wigor i urodę, jeśli odpowiednio o niego zadbamy

Tekst: Sławomir Moty

AKCJA RENOWACJA
Pierwszym zabiegiem jest uprzątnięcie murawy ze wszystkich resztek z poprzedniego 

sezonu – gnijących liści i patyków. Następnie wykonujemy pierwsze koszenie, by skrócić 
i wzmocnić źdźbła. Później przeprowadzamy wertykulację – pionowe nacinanie darni 

specjalnymi ostrymi grabiami lub mechanicznym wertykulatorem. Zabieg ten poma-
ga nam usunąć z trawnika mech oraz zbite, martwe i suche źdźbła z poprzedniego 

sezonu. Warstwa „fi lcu” utrudnia przenikanie powietrza, wody i nawozów do 
korzeni, powodując osłabienie i zamieranie murawy. Wertykulację najlepiej 

wykonywać pasmo po paśmie, a następnie w przeciwnym kierunku, tworząc 
wzór „szachownicy”.

murawy z końca poprzedniego sezonu. Na szczęście szybko 
odzyska wigor i urodę, jeśli odpowiednio o niego zadbamy

Tekst: Sławomir Moty

WERTYKULATOR COMBI 36 E COMFORT
Wertykulator i aerator w jednym. Silnik o mocy 1500 W 
zapewnia efektywną pracę. Łatwa wymiana wałka 
wertykulującego z 3-stopniowymi nożami stalowymi na 
napowietrzający z wydajnymi stalowymi sprężynkami 
– pełna pielęgnacja trawnika za pomocą jednego 
urządzenia. W komplecie kosz o pojemności 55 l. n

WWW.AL-KO.PL

WERTYKULATOR 
ELEKTRYCZNY

SV 213 E
Mech, liście i sucha trawa 

– to wszystko hamuje 
prawidłowe funkcjonowanie 

twojego trawnika. Aby zadbać 
o jego higienę i pozwolić na 

prawidłowy wzrost trawy należy 
stosować zabieg wertykulacji. 
Dzięki SV 213 E błyskawicznie 

wyczyścisz darń w swoim ogrodzie 
i odpowiednio napowietrzysz glebę. 

Ten wertykulator sprawi, że Twój 
przydomowy trawnik wreszcie będzie 

mógł „odetchnąć z ulgą”. Podobnie jak 
jego właściciel. n

WWW.STIGA.PL



NAPOWIETRZANIE
Po sprzątaniu części nadziemnej przychodzi czas na po-
prawę stanu warstwy podziemnej trawnika. W tym celu 
trzeba wykonać aerację – czyli napowietrzanie gleby. 
Zabieg można przeprowadzić o każdej porze roku, ale 
najlepiej wykonać go wiosną, tuż po wertykulacji, by dać 

oddech murawie – dosłownie! Aeracja polega na nakłu-
waniu gleby przy pomocy urządzenia mechanicznego – 
aeratora, zwykłych wideł bądź kolczastych nakładek na 
buty. Powstałe otwory wypełnia się piaskiem. Pomaga 
to rozluźnić ziemię pod trawnikiem, polepszyć wymianę 
gazową systemu korzeniowego, ułatwia też przenikanie 
wody i pobieranie składników pokarmowych z nawozów. 

UZUPEŁNIANIE 
UBYTKÓW
Wczesna wiosna to najlepszy czas, 
by naprawić wszystkie uszkodzenia 
i „załatać” łyse place na trawniku. 
Ubytki w murawie można wypełnić 
płatami darni z rolki lub wykopanej 
z innej części ogrodu bądź wykonać 
dosiewkę odpowiednimi nasionami 
traw. W tym celu najlepiej wykorzy-
stać tzw. mieszanki regeneracyjne 
(lub renowacyjne), które zawierają 
nasiona szybko rosnących gatunków 
traw – np. rajgrasu angielskiego. 
Przy odpowiedniej pogodzie nasiona 
będą kiełkować już po 7 dniach od 
wysiania i prędko zazielenią puste 
miejsca. Z nowej trawy w pełni bę-
dziemy mogli korzystać dopiero po 
kilku tygodniach! Wcześniej lepiej po 
niej nie chodzić, by niepotrzebnie nie 
deptać młodych źdźbeł. 

BIOPON MAGICZNA ODNOWA 
DO TRAWNIKA

Starannie dobrana mieszanka do 
regeneracji zniszczonego trawnika. 

Uzupełnia ubytki w trawniku 
powstałe na skutek mrozu, 

suszy, prac budowlanych oraz 
wzmożonego użytkowania. Składa 
się z wysokogatunkowych nasion, 

chłonnego podłoża oraz odżywczego 
nawozu. n

BROS.PL

SUPER ŁATA – TRAWNIK 
DOSIEWKA
Super Łata to specjalnie przygotowana 
mieszanka nasion traw przeznaczona 
do uzupełniania pustych miejsc 
na trawnikach. Mieszanka ta 
bardzo dobrze dopasowuje się do 
trawnika już rosnącego, szybko się 
ukorzenia i tworzy zwartą murawę 
o intensywnym, zielonym kolorze. n

WWW.AGRECOL.PL
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PIELĘGNACJA
¯eby uniknąć problemów w przyszłym sezonie, musimy 
odpowiednio zadbać o trawnik, a będzie on wymagać 
od nas wiele uwagi! By trawa była mocna i zdrowa, 
potrzebuje regularnego nawożenia – najlepiej używać 
specjalnych nawozów do trawników kilka razy w sezo-
nie lub preparatów o przedłużonym działaniu. Warto 
w tym celu wykorzystać mechaniczne rozsiewacze, któ-
re ułatwiają szybkie i równomierne rozsypanie granulek 
nawozu na powierzchni murawy. Jeśli na naszym traw-
niku pojawia się mech, dodatkowo możemy zastosować 
specjalny preparat tzw. antymech, który zapobiega jego 
rozwojowi.

KOSZENIE
Po zastosowaniu nawozów trawa będzie miała intensyw-
niejszy kolor i będzie szybciej rosnąć. Niezbędne będzie 
więc jej regularne koszenie. Trawniki sportowe wymagają 
podcinania co 3 dni, rekreacyjne co 5-7 dni, a łąkę kwietną 
przycinamy 1-2 razy w sezonie, po kwitnieniu. Kosiarka 
powinna być zawsze dobrze naostrzona, by źdźbła do-
kładnie przecinać, a nie szarpać, bo przez to szybciej tracą 
wodę i wyglądają nieatrakcyjnie. Ważne jest także pod-
lewanie – rzadko, ale obfi cie. Jest to niezmiernie istotne 
wiosną, podczas regeneracji oraz latem, w czasie suszy. 
Trawnik podlewamy zawsze późnym wieczorem lub rano, 
gdy ziemia nie jest nagrzana. n
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NOWOCZESNY TRAWNIK 
– OTOCZKOWANE NASIONA 

TRAW
Nowoczesny trawnik to nowatorska 

mieszanka traw o zaawansowanej 
technologii i doskonałej recepturze. 

Pozwala uzyskaæ doskonały, gęsty 
i soczyście zielony trawnik w krótkim 

czasie. Specjalna technologia 
otoczkowania nasion przyspiesza proces 

kiełkowania oraz krzewienia, a substancja 
czynna poprawia procesy zachodzące 

wewnątrz ziarna po wysiewie. Nasiona 
Nowoczesnego Trawnika zawierają 

w sobie nawóz startowy. n

WWW.ROLIMPEXSA.PL

PRZYJAZNY TRAWNIK 
– NIEBIESKIE NASIONA 
Z MIKORYZĄ
Mikoryza to połączenie grzybów 
mikoryzowych i rizobakterii. 
Kolonizuje korzenie trawy i powoduje, 
że roślina ma o wiele wyższ¹ zdolność 
pobierania substancji odżywczych 
z gleby. Korzyści ze stosowania tej 
mieszanki? Ogranicza konieczność 
stosowania chemicznych nawozów 
i środków ochrony roślin, zwiêksza 
dostêpność sk³adników pokarmowych 
z gleby oraz odporność trawnika na 
suszę. Efekt? Pięknie zielony trawnik 
przez cały rok.n

WWW.ROLIMPEXSA.PL



KOSIARKA OLEO-MAC 
Model G53 TBX Allroad 4 ze stalową obudową 
i szerokością cięcia 51 cm to niezawodna maszyna 
do koszenia dużych trawników, nawet do 2000 
m2. Napęd oraz duże koła czynią pracę łatwiejszą, 
ułatwiają także manewrowanie kosiarką na nierównym 
terenie. Maszyna umożliwia zarówno zbieranie pokosu do 
kosza, jak i pracę w trybie rozdrabniania i wyrzut boczny. n

WWW.OLEOMAC.PL
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ORGANICZNY PREPARAT DO 
TRAWNIKÓW OGRANICZAJĄCY MECH
W 100% naturalny nawóz płynny, zwalczający 
mech. To pierwszy tego typu preparat na 
rynku. Płynny nawóz nie tylko odżywia trawnik, ale 
także skutecznie ogranicza rozwój mchu. Organiczny 
preparat do trawników ograniczający mech nie 
zawiera fosforanów. Działa już do 24 godzin 
od zastosowania. Doskonały do stosowania 
interwencyjnego na trawnikach z mchem oraz jako 
środek przygotowujący do wertykulacji. n

AGRECOL.PL

POKON SUPER GREEN DO TRAWNIKÓW
Aby pobudzić trawnik do wzrostu na wiosnę już pod koniec 
marca stosujemy nawóz granulowany Pokon SUPER GREEN 
o wysokiej zawartości azotu i niskiej fosforu. Zapewnia on 

szybki efekt – pobudza trawę do wzrostu, co jest szczególnie 
ważne po wiosennej wertykulacji. Nawóz stosujemy 3 razy 

w ciągu sezonu – od wiosny do końca lata co 2 miesiące. 
Skład: NPK (Mg) 20-5-7 (+4). n

WWW.VICTUS.PL

NAWÓZ DO TRAWNIKÓW
Zestawione w optymalnej proporcji makro- i mikroskładniki pokarmowe 
gwarantują uzyskanie ładnego wyglądu trawnika i dobrego rozwoju 
systemu korzeniowego, pozwalającego przetrwać krótkotrwałe 
okresy niedoboru wody. Specjalne formy azotu, fosforu oraz szybko 
przyswajalny magnez decydują o prawidłowym, rozłożonym w czasie 
działaniu nawozu i skutecznym pobieraniu składników pokarmowych 
przez rośliny. Każda granulka zawiera deklarowane składniki pokarmowe. 
Zapewnia to ich równomierne rozmieszczenie na powierzchni gleby. n

WWW.SUMIN.COM.PL

WIELOSKŁADNIKOWY 
NAWÓZ DO TRAWNIKÓW
Bogaty w makro- oraz mikroelementy, 
kompleksowo odżywia trawnik. 
Sprawia, że darń jest gęsta 
i intensywnie zielona. Specjalna 
formuła hamuje rozwój mchu oraz 
chwastów. n

AGRECOL.PL

BIOPON DO REGENERACJI 
TRAWNIKA
Niezbędny, gdy wygląd trawnika wskazuje na 
jego osłabienie i wymaga pilnej interwencji. 
Zwiększona ilość azotu pobudza do wzrostu, 
co w połączeniu z odpowiednią częstotliwością 
koszenia wzmocni efekt odnawiania się 
murawy. Dzięki niemu szybko i skutecznie 
poprawimy wygląd każdego trawnika. n

WWW.BROS.PL 
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TOP 5
nawozów 
do trawników
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TUNELE FOLIOWE
BEZ TAJEMNIC
Uprawy pod osłonami pozwalają na wydłużenie sezonu 

wegetacyjnego co najmniej o kilka tygodni i uprawę 
roślin o wysokich wymaganiach cieplnych. Ze względu 

na niskie koszty w przydomowych ogrodach zwykle 
instaluje się tunele foliowe. Co warto o nich wiedzieć?

Tekst: Michał Mazik

WYSOKIE CZY NISKIE?
TUNELE NISKIE – zazwyczaj 
wykorzystuje się je 
w przydomowych ogrodach. 
Mają nie więcej niż 150 cm 
wysokości:
+  tania i łatwa do 

przenoszenia konstrukcja
+  nie psuje architektury 

ogrodu
-  wykonywanie prac 

pielęgnacyjnych jest uciążliwe 
i męczące dla pleców

-  może dochodzić do 
znacznych wahań 
temperatury

TUNELE WYSOKIE – mogą 
mieć nawet 180-200 cm 
wysokości. Ich rozmiar i wygląd 
zależy od modelu:
+ większe możliwości uprawy
+  wygodne użytkowanie 

i wykonywanie prac 
pielęgnacyjnych

- nie komponują się z ogrodem
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ceny już od

299 zł
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K
onstrukcje foliowe nie dają tak dużych możliwo-
ści jak szklarnie (i gorzej komponują się z ogro-
dem). Mają jednak swoje zalety: są znacznie 
tańsze, na domowe potrzeby w zupełności wy-
starczają i w dodatku łatwo można je przenieść 
w inne miejsce. Ich dokładne parametry zależą 

od wielkości i materiałów, z jakich zostały wykonane. 

KONSTRUKCJA
Metal – pomimo wielu wad – to wciąż najpopularniej-
szy materiał, z którego wykonuje się „szkielet” tuneli 
foliowych. W wielu przypadkach wymaga regularnej 
konserwacji. Jest ciężki – to poprawia stabilność w cza-
sie wietrznej pogody, ale utrudnia przenoszenie i trans-
port. Tunele z PCV w porównaniu z metalowymi mają 
jedną istotną wadę: są mniej wytrzymałe. Na potrzeby 
osłon foliowych jednak spokojnie wystarczają. Są lekkie, 
elastyczne, łatwe w montażu i nie wymagają specjalnej 
konserwacji (poza zalecanym odkażaniem po sezonie).

MATERIAŁ POKRYCIOWY
Folie przeznaczone do pokrywania konstrukcji mogą 
znacznie różnić się parametrami. Przede wszystkim na-
leży sprawdzić ich sezonowość (oznaczoną UV2, UV3, 
UV4 i UV5). Warto zwrócić uwagę, że cyfry oznaczają 
nie lata, tylko sezony ogrodnicze (wiosna, jesień). Dlate-
go folia UV2 posiada gwarantowaną trwałość przez rok, 
a UV5 przez dwa i pół roku. Na jakość/wytrzymałość 
foli wpływa gramatura (dobre folie mają przynajmniej 
140 g/m). Barwa folii to sprawa drugorzędna, chociaż te 
„kolorowe”, np. zielone, mogą posiadać gorsze atrybu-

ty przenikania światła (przy dużym rozproszeniu promie-
ni słonecznych). Optymalnie pod uprawę roślin jadalnych 
warto wybierać folię, u której przepuszczalność świetlna 
wynosi ok. 90% przy rozproszeniu w granicach 35% (lub 
więcej). Gwarantuje to skuteczną uprawę przy jednocze-
snym ograniczeniu ryzyka poparzenia zieleni w czasie 
upałów. Tunele i namioty mogą posiadać także dodatki 
– materiały wzmacniające, okna – które usprawnią wie-
trzenie, zamki błyskawiczne itp.

JAKĄ FOLIĘ WYBRAĆ?  
Folia o jednolitej strukturze bez otworów jest szczegól-
nie polecana do uprawy warzyw ciepłolubnych (melon, 
arbuz, pomidor, papryka itp.). Tunel pokryty taką folią 
trzeba często wietrzyć.

Folia perforowana – posiada drobne otwory, które za-
pewniają niewielką cyrkulację powietrza i w pewnym 
stopniu zmniejszają temperaturę pod osłonami. Ograni-
cza tym samym występowanie chorób grzybowych. Folia 
perforowana jest przydatna przy wcześniejszej uprawie 
roślin o niezbyt dużych wymaganiach cieplnych. n

WARTO WIEDZIEÆ

- folię na zimę powinno się ściągać, 
konstrukcja może pozostać na 

zewnątrz
- tunel warto stawiać w miejscu 

słonecznych, otwartym



74 Poradnik

Choć ogród to miejsce ściśle kontrolowane przez człowieka, warto zadbać o to, 
aby były w nim także elementy upodabniające go do natury. Wszelkie dzikie 

i naturalistyczne akcenty mile widziane 
Tekst: Michał Mazik

POMYSŁY NA OGRÓD
NATURALNY

D
zikie, naturalistyczne zakątki nadają ogrodo-
wi pewnej romantyczności i dostojności wła-
ściwej.... matce naturze. Suma takich miejsc 
składa się na rzeczywistą „duszę” ogrodu. 
W dodatku bardzo często są to ostoje dla 

zwierząt, przyciągające nawet rzadkie i chronione gatun-

ki. Nietrudno też zgadnąć, że w ogrodzie upodobnionym 
do natury odpoczywamy najefektywniej. W końcu, zgod-
nie z teorią biofilii Wilsona,  człowiek jest genetycznie 
uwarunkowany, aby pozytywnie reagować na obcowa-
nie z przyrodą. Które z takich „przyrodopodobnych” ele-
mentów warto założyć w ogrodzie?

POMYSŁY NA OGRÓD
NATURALNY
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PACHNĄCE ŁĄKI KWIETNE 
W średnich i dużych ogrodach trawniki warto częścio-
wo zastąpić łąkami kwietnymi. Takie rozwiązanie ma 
wiele zalet: łąki przepięknie prezentują się wiosną i la-
tem, wydzielają przyjemny zapach, są ostoją dla zwie-
rząt (zwłaszcza owadów) i dobrze łączą się z innymi 
ogrodowymi elementami. Ponadto – w porównaniu 
z trawnikiem – są znacznie mniej pracochłonne. Nie 
wymagają szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych, 
a koszenie wykonuje się 1-2 razy do roku. W skle-
pach można znaleźć wiele mieszanek różniących się 
składem – a więc wyglądem i wymaganiami. Warto 
dobrać odpowiednią pod kątem wilgotności podło-
ża i stanowiska (na gleby suche, na gleby wilgotne). 
Obok różnych gatunków nasion traw i roślin motyl-
kowych zawierają także nasiona roślin ozdobnych, ta-
kich jak krwawnik czy niezapominajka. W przypadku 
roślin jednorocznych (maki, chabry) trzeba pamiętać, 
że łąka kwietna będzie w każdym roku gatunkowo 
uboższa i dosiewy mogą okazać się konieczne.



DZIKIE LAWENDOWE 
POLA 
Chociaż lawenda nie występuje w Polsce 
w środowisku naturalnym, chętnie wpro-

wadza się ją do zakątków wzorowanych na 
naturalistycznych. Sadzona w większej ilości 

– zwłaszcza na wzgórzach – daje niesamowity 
efekt. W dodatku stanowi cenny pożytek dla 

zapylaczy. Do stworzenia pola lawendowego 
najlepiej wybierać lawendę wąskolistną – to ga-

tunek najbardziej odporny na mróz. Odpowiednia 
odległość pomiędzy sadzonkami wynosi 25-40 cm, 

a pomiędzy rzędami 50 cm. W praktyce zwykle wyko-
rzystuje się ok. 9-10 sadzonek na 1 m2. Z reguły podłoże 

przed sadzeniem wymaga wapnowania (optymalne pH dla 
lawendy wynosi 6,5–7,5).

NAWOŻENIE LAWENDY 
Do dokarmiania lawendy używa się nawozów, które nie powodu-
ją zakwaszenia gleby. Zaleca się stawiać na nawozy o mniejszej 
ilości azotu, a zwiększonej zawartości potasu i fosforu. Z nawo-
zów organicznych warto używać kompostu. Biohumusy dobrze 
wpływają na lawendę, ale są dość drogie przy większym areale. 
W sklepach można kupić także specjalistyczne nawozy mineral-
ne. Zwykle wystarczy podanie 2-3 dawek na sezon.

Żylistek mieszańcowy
'Mont Rose' 
(Deutzia ×hybrida 'Mont Rose')

LUŹNE, KRZEWIASTE 
ŻYWOPŁOTY 
W ogrodach bardzo często spotyka się żywopłoty formo-
wane, np. z iglaków lub bukszpanu. Takie geometryczne 
wyznaczniki granicy działki oczywiście mają swój urok. 
Pewną wadą jest konieczność częstego strzyżenia. Tym-
czasem w wielu ogrodach, np. angielskim, wiejskim czy 
leśnym, można postawić na mniej pracochłonny żywo-
płot luźny. Może być złożony z jednego lub wielu gatun-
ków (warto wybierać te naturalnie występujące w Pol-
sce). Takie naturalistyczne ściany można tworzyć m.in.: 
z dzikiej róży, głogów, jarzębu, nieszpułki, czarnego bzu, 
śliwy tarniny, kruszyny, jaśminowca i kaliny koralowej. 
Będą ozdobne przez cały sezon wegetacyjny, ochronią 
ogród przed wiatrem, kurzem i ciekawskim okiem sąsia-
da. W dodatku zapewnią pożywny pokarm człowiekowi 
i dzikiej faunie. n
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Zrób ten
zielnik! 

Książka Łukasza Skopa, autora 
popularnego bloga Bez-Ogródek, 

to dowód na to, że rośliny potrafią znacznie 
więcej, niż nam się wydaje. 

Jeśli do tej pory myśleliście, że zielnik
to synonim nudy, po jej lekturze na pewno 

zmienicie zdanie 

Rozmawia: Michał Gradowski

Tytuł Twojej książki brzmi trochę jak rozkaz. Dlacze-
go warto się mu podporządkowaæ?
Bo z roślinami naprawdę warto być za pan brat! Zielnik może 
kojarzyć się staroświecko, może trochę z czymś nudnym albo 
mozolnym w wykonaniu, ale zapewniam, że ten zielnik wcale 
taki nie jest. Można się z nim naprawdę dobrze bawić, a po-
nieważ każde z pięćdziesięciu zadań jest zupełnie inne, nie da 
się nim łatwo znudzić. W tradycyjnym zielniku trzeba suszyć, 
wklejać i dokładnie opisywać wszystkie zebrane okazy. A tu-
taj owszem, zdarzają się i takie zadania, ale wszystkie i tak 
są doprawione różnymi smaczkami i ciekawostkami tak, że 
każdy znajdzie w „Zielniku” coś interesującego.

Gdybyś mia³ wybrać jeden, najbardziej oryginalny 
pomysł zawarty w książce, to co by to było? 
Bardzo lubię stronę smutną, tę z płaczącymi roślinami, na 
której zadaniem do wykonania jest m.in. zasuszenie łez wi-
norośli. Nie dość, że można się dowiedzieć, kiedy i dlacze-
go rośliny płaczą, to jeszcze można utrwalić na stronie ziel-
nika coś magicznego i ulotnego. Coś, co zdarza się rzadko 
i w określonych warunkach i jest ciekawym zjawiskiem.

W zapowiedziach można przeczytaæ, że „Zrób ten 
zielnik” pomaga odkryć mniej znane rośliny: têczo-
we, nerwowe czy zbuntowane. O co chodzi?
Strony książki „Zrób ten zielnik” podzielone są na zadania do 
własnoręcznego wykonania przy pomocy i z wykorzystaniem 
roślin. Jednak to nie rośliny są nerwowe czy zbuntowane. To 
zabawne wskazówki dla czytelników mówiące o tym, czego 
dane zadania dotyczą. Chociaż rośliny się nie denerwują, to 
jednak mają nerwy, a jeśli mają nerwy – to można je zdener-
wować. Rośliny nie są smutne, ale potrafi ą płakać... i tak da-
lej. Szczerze mówiąc, rośliny potrafi ą znacznie więcej, niż nam 
się wydaje. I właśnie przede wszystkim o tym jest ten zielnik: 
o odkrywaniu roślinnych tajemnic i wyruszaniu na przygodę... 
pod zieloną banderą! n
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Przygotuj się na nowy sezon. Zapobiegaj problemom, a jeśli wystąpią – 
szybko je zwalczaj. Przygotowaliśmy dla Ciebie listę niezbędnych środków 
ochrony roślin. Wystarczy dosłownie kilka preparatów, by poradzić sobie 
z większością problemów
Tekst: Sławomir Moty

W
 ochronie roślin najważniejsza jest profi laktyka! 
Podobnie jak przy leczeniu pacjenta, tak w przy-
padku uprawy roślin, zapobieganie problemom 
jest znacznie efektywniejsze i tańsze niż leczenie, 

czyli zwalczanie agrofagów (chorób, szkodników czy chwa-
stów). Problemom można łatwo zapobiegać, zapewniając 
roślinom idealne warunki do wzrostu, jednak gdy zostaną 
zaatakowane, musimy im szybko ruszyć z pomocą, bo same 
nie dadzą sobie rady. Kluczem do rozwiązania problemu 
jest prawidłowe zidentyfi kowanie jego sprawcy i szybkie 
zastosowanie odpowiedniego preparatu. 

GDZIE SZUKAĆ ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN?
Oferta środków ochrony roślin jest bardzo szeroka. Wśród 
setek preparatów trudno odnaleźć ten, który będzie sku-
teczny i poradzi sobie z naszym problemem. Pod adresem: 
http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Wyszuki-
warka-srodkow-ochrony-roslin znajdziesz wyszukiwarkę 
środków ochrony roślin, a w niej wszystkie dostępne prepa-
raty zarejestrowane do obrotu w Polsce. Zaznacz zastoso-
wanie „amatorskie”, by otrzymać listę preparatów przezna-
czonych do stosowania w ogrodach przydomowych. 

NIEZBĘDNE PREPARATY
Do zastosowania w ogrodzie najlepiej kupować prepara-
ty „uniwersalne”, czyli o szerokim spektrum zwalczanych 

MONODAWKA DECIS OGRÓD 3 ML 
Innowacyjne opakowanie wystarczające 

na jedno zastosowanie: bez konieczności 
odmierzania i przechowywania środka. 

Decis to środek owadobójczy o natychmia-
stowym działaniu, chroni rośliny ozdobne, 

warzywne i owocowe przed 
wszystkimi najważniejszymi 

gatunkami szkodników. n

WWW.BAYERGARDEN.PL, 
WWW.PROTECT-GARDEN.PL

Decis to środek owadobójczy o natychmia-
stowym działaniu, chroni rośliny ozdobne, 

warzywne i owocowe przed 
wszystkimi najważniejszymi 

n

WWW.BAYERGARDEN.PL, 
WWW.PROTECT-GARDEN.PL

stowym działaniu, chroni rośliny ozdobne, 
warzywne i owocowe przed 
wszystkimi najważniejszymi 

n

WWW.BAYERGARDEN.PL, 
WWW.PROTECT-GARDEN.PL

MONODAWKA PREVICUR ENERGY 5 ML 
Innowacyjne opakowanie wystarczające na jed-
no zastosowanie: bez konieczności odmierzania 
i przechowywania środka. Previcur zapobiega 
rozwojowi i zwalcza odglebowe choroby grzy-
bowe roślin (mączniaka rzekomego, fytoftoro-
zę, zgorzele i zgniliznę korzeni). n

WWW.BAYERGARDEN.PL, 
WWW.PROTECT-GARDEN.PL

warzywne i owocowe przed 
wszystkimi najważniejszymi 

MONODAWKA PREVICUR ENERGY 5 ML 
Innowacyjne opakowanie wystarczające na jed-
no zastosowanie: bez konieczności odmierzania 
i przechowywania środka. Previcur zapobiega 
rozwojowi i zwalcza odglebowe choroby grzy-
bowe roślin (mączniaka rzekomego, fytoftoro-
zę, zgorzele i zgniliznę korzeni). 

WWW.BAYERGARDEN.PL, 
WWW.PROTECT-GARDEN.PL

MONODAWKA PREVICUR ENERGY 5 ML 
Innowacyjne opakowanie wystarczające na jed-
no zastosowanie: bez konieczności odmierzania 

OGRODNICZA 
APTECZKA



3 x 2m

VILMORIN GARDEN DZIAŁA SPOŁECZNIE

20180202_reklama_BO_gardentrends_taniec_1.1.indd   1 2018-02-02   23:58:49



agrofagów. Można je stosować zapobie-
gawczo – by nie dopuścić do problemów – 
lub interwencyjnie, by je zwalczać. Zabieg 
będzie skuteczny tylko wtedy, gdy środek 
zostanie zastosowany w odpowiednich warunkach i stęże-
niu. Pamiętaj także, aby preparaty stosować naprzemiennie! 
Nie wolno jednego środka stosować zbyt często, gdyż agro-
fagi mogą się na niego uodpornić!

Choroby (bakteryjne lub grzybowe) zwalczysz fungicyda-
mi. Na szkodniki (owady) stosuj insektycydy, na przędziorki 
– akarycydy, a na ślimaki – moluskocydy. Do walki z chwa-
stami zastosuj herbicydy. 

PROFILAKTYKA
Wzmocnisz rośliny stosując stymulatory wzrostu. Silne 
rośliny rzadziej są atakowane przez choroby i szkodniki. 
Wielu chorób glebowych unikniesz, stosując odpowied-
nie preparaty zapobiegawcze lub zawierające pożyteczne 
mikroorganizmy – np. niepatogeniczne grzyby.

CHOROBY
Rośliny już w fazie nasionka narażone są na wiele pro-
blemów. By zapobiegać chorobom siewek, zastosuj od-
powiednie zaprawy nasienne (np. Zaprawa Nasienna T). 

Zapobiegawczo przed mączniakiem na roślinach owo-
cowych stosuj preparaty siarkowe (np. Siarkol) lub mie-
dziowe (np. Miedzian), które chronią także przed wielo-
ma innymi chorobami w różnych uprawach. Możesz je 
również stosować interwencyjnie. 

PŁYN NA MSZYCE I INNE 
SZKODNIKI
Gotowy do użycia preparat wyprodukowa-
ny na bazie naturalnych olejów roślinnych. 
Przeznaczony do eliminacji szkodliwych 
owadów w tym: mszyc, mączlików, weł-
nowców, miseczników, tarczników, 
roztoczy oraz przędziorków. Bezpieczny 
i wygodny w stosowaniu pozwala w na-
turalny sposób walczyć ze 
szkodnikami roślin, zarów-
no w domu, jak i w ogro-
dzie. n

AGRECOL.PL

AFIZOL AE
Środek owadobójczy w formie dyspensera 
aerozolowego, gotowy do użycia, o dzia-
łaniu kontaktowym i żołądkowym, prze-

znaczony do zwalczania mszyc w uprawie 
róż, w ogrodach działkowych i przydomo-

wych. Na roślinie działa wgłębnie. n

AGRECOL.PL

Wiele chorób warzyw możesz zwalczać jednym preparatem 
(np. Amistar, Polyram). To samo tyczy się chorób drzew owo-
cowych (Signum, Topas) i roślin ozdobnych (np. Ridomil Gold, 
Rovral, Switch), a takie preparaty jak Topsin skutecznie chronią 
przed chorobami grzybowymi większość roślin ogrodowych. 

Do zapobiegania i zwalczania fytoftorozy stosuj prepa-
raty takie jak np. Aliette, Proplant lub Ridomil Gold. 

Po cięciu stosuj natomiast maść ogrodniczą, by zapo-
biegać wnikaniu patogenów chorobotwórczych (np. 
maść ogrodnicza Funaben). 

SZKODNIKI
Do zwalczania szkodników roślin jadalnych i ozdobnych 
(np. gąsienice, mszyce, przędziorki) stosuj preparaty 
o szerokim spektrum działania (np. Abdico, Emulpar, Ka-
rate Zeon, Mospilan oraz Polysect). 

Jeśli nie chcesz stosować chemii, spróbuj opryskiwania 
mydłem potasowym lub wywarami i odwarami z roślin 
oraz naturalnymi preparatami (np. Agricolle, Biochron). 

By pozbyć się ślimaków zastosuj preparaty z fosforanem III 
żelaza lub metaldehydem (Ślimax, Ślimakol i wiele innych). 

CHWASTY
Na chwasty w trawniku zastosuj herbicydy do zwalczania ro-
ślin dwuliściennych (np. Chwastox, Mniszek, Starane). W wa-
rzywniku lepiej wyrywaj chwasty ręcznie! Do zwalczania 
wszystkich chwastów skuteczne będą 
herbicydy totalne zawierające glifosat 
(np. Roundup). Uważaj i stosuj je punk-
towo, bo mogą one zniszczyć też rośliny 
ozdobne i uprawne. n

BROS RANDIL FAST 680 EC
Nieselektywny herbicyd o działaniu 

kontaktowym, przeznaczony do 
stosowania w ogrodach działko-

wych i przydomowych, w amator-
skiej uprawie drzew owocowych  

i winorośli oraz do 
zwalczania mchów 
na powierzchniach 

twardych i półprze-
puszczalnych. n

WWW.BROS.PL

BROS PARCAN ZWALCZA MSZYCE
Skuteczny środek przeznaczony do zwal-
czania mszyc w amatorskiej uprawie róż 
i pelargonii na balkonach oraz w ogro-
dach przydomowych i działkowych. Dzięki 
zastosowaniu specjalnej formy aerozolu nie 
uszkadza liści i roślin, zapewniając jedno-
cześnie wygodną aplikację. n

WWW.BROS.PL

i winorośli oraz do 
zwalczania mchów 
na powierzchniach 

twardych i półprze-

BROS PARCAN ZWALCZA MSZYCE
Skuteczny środek przeznaczony do zwal-
czania mszyc w amatorskiej uprawie róż 
i pelargonii na balkonach oraz w ogro-
dach przydomowych i działkowych. Dzięki 
zastosowaniu specjalnej formy aerozolu nie 
uszkadza liści i roślin, zapewniając jedno-
cześnie wygodną aplikację. 

WWW.BROS.PL
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Zaawansowana 
nawigacja

Bez hałasu bez 
problemów

Nie zostawia 
śladów

Do koszenia 
różnorodnych 

trawników

Radzi sobie 
z wąskimi 

przejściami

Pracuje nawet 
na stromych 

zboczach

Działa również 
w deszczu

Automower® 
Connect

KOSIARKA AUTOMATYCZNA

HUSQVARNA 
AUTOMOWER®

RADZI SOBIE Z PRZESZKODAMI

HUSQVARNA AUTOMOWER® 315X Więcej informacji na: HUSQVARNA.PL
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®

SERIA PRODUKTÓW AGRECOL NATURA 
stworzona jest z myślą o ochronie środowiska naturalnego.  
W ofercie znajdują się m.in. bezpieczne preparaty do pielęgnacji  
roślin, a także środki owadobójcze i grzybobójcze.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Zapoznaj się z zagrożeniami i postępuj zgodnie ze środkami ostrożności wymienionymi na etykiecie.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.


