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Drodzy Czytelnicy! 
Majówka już za nami i choć pogoda nie dopieściła nas 

w tym roku, mamy nadzieję, że spędziliście ją aktywnie 

i miło. Wierzymy też, że nie zabraknie Wam wolnego czasu 

również w przyszłych miesiącach, jaki będziecie mogli 

poświęcić swoim ogrodom, tarasom i balkonom. Będzie to 

okres intensywnych, aczkolwiek przyjemnych, obowiązków. 

Przycinanie drzew i krzewów, wysadzanie kwiatów i warzyw 

do gruntu, pierwsze zbiory – to tylko część prac, z którymi 

przyjdzie się Wam zmierzyć. W nowym numerze magazynu 

,,Garden & Trends” podpowiadamy, jak założyć jagodnik 

w ogrodzie, a także jaki sprzęt dobrać, by właściwie przyciąć 

drzewa i krzewy. Ale to nie wszystko! Pokażemy, jak wybrać 

oświetlenie, by ogród stał się prawdziwie magicznym 

miejscem. Podpowiemy Wam także, jakie meble i systemy podłogowe najlepiej sprawdzą się w zielonych zakątkach, 

by te były prawdziwą oazą wypoczynku.

Ponadto w ,,Garden & Trends” nie zapominamy również o tych wszystkich, dla których ważnym elementem jest 

ekologia. Przedstawiamy najpopularniejsze rośliny miododajne, dzięki którym ogród nie tylko zyska na estetyce, ale 

stanie się również miejscem dostarczania pszczołom surowca do produkcji cennego miodu. Zaciekawieni? 

Zapraszam do lektury!

Natalia Dur, redaktor naczelna magazynu ,,Garden & Trends”
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Usiądź wygodnie 
– wybieraj meble nie tylko ładne, ale i wygodne

Meble ogrodowe stanowią obowiązkowe wyposażenie ogrodu i tarasu. Powinny być 
wygodne, funkcjonalne, ale także estetyczne i trwałe. Na jakie się zdecydować? 

Plastikowe, metalowe, rattanowe czy może drewniane? 

Tekst: Natalia Dur

W
sklepach i centrach 
ogrodniczych mamy 
do wyboru bardzo 
szeroki asortyment 
mebli ogrodowych. 

Zanim jednak podejmiemy 
decyzję, jakie wybrać, nale-
ży zastanowić się, które będą 
najlepiej będą pasowały do 
stylu naszego ogrodu, gdzie 
je umiejscowimy, jaką funkcję 
mają spełniać oraz z jakiego 
materiału mają być wykonane. 
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WYBÓR MEBLI 
OGRODOWYCH – 
MIEJSCE I FUNKCJA
Dokładnie zastanówmy się nad miej-
scem, gdzie chcemy ustawić nowe 
meble ogrodowe. Należy wziąć pod 
uwagę czy będą przez cały sezon 
stały pod zadaszeniem, czy gołym 
niebem, czy zajmą miejsce na trawie, 
czy może na kamiennych płytach. 
Przemyślmy również, ile miejsca mo-
żemy przeznaczyć na meble ogro-
dowe. Zastanówmy się też nad ich 
funkcjonalnością. Jeśli często grilluje-
my, z pewnością będziemy potrzebo-

wali dużego stołu, zwłaszcza gdy 
na domowe party zapraszamy 

wielu gości. Jeśli natomiast za-
leży nam na odrobinie relaksu 
i spokoju, warto zainwesto-
wać w wygodny, rozkładany 
fotel, który sprawi, że zapo-
mnimy o całym świecie. 
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O MATERIALE PORAD 
KILKA
Z jakiego materiału wykonane są ideal-
ne meble ogrodowe? Na to pytanie nie 
ma odpowiedzi – wszystko zależy od na-
szych upodobań. Drewno jest oczywiście 
najbardziej uniwersalnym materiałem, 
a meble z nich wykonane posłużą przez 
wiele sezonów. Są stabilne i trwałe. Za-
zwyczaj wykonuje się je z drewna sosno-
wego, świerkowego, olchowego, akacjo-
wego lub dębowego. Do najtrwalszych 
natomiast należą te wykonane z drewna 
egzotycznego. Decydując się na zakup 
drewnianych mebli, pamiętajmy jednak 
o ich konserwacji. Meble ze szkła, rattanu 
i metalu sprawdzą się z kolei w ogrodach 
nowoczesnych. Metalowe natomiast są 
trwałe i stabilne. Rattan zaś pięknie pre-
zentuje się na tarasach, jednak nie powi-
nien być wystawiony na deszcz.

Jeśli szukamy mebli z tworzywa praktycz-
nego i łatwego w pielęgnacji, zainwe-
stujmy w meble z tworzyw sztucznych, 
takich jak plastik. W sklepach możemy 
znaleźć bardzo szeroki wybór tego typu 
mebli w różnych kolorach. n 
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10 Polecamy rośliny

DOSTARCZAJĄ PSZCZOŁOM SUROWCA DO PRODUKCJI MIODU – NEKTARU, 
SPADZI I PYŁKU – ROŚLINY MIODODAJNE, BO O NICH MOWA, TO JEDNE Z TYCH, 
KTÓRE OBOWIĄZKOWO POWINNY POJAWIĆ SIĘ W NASZYCH OGRODACH. 
POZNAJCIE NAJPOPULARNIEJSZE Z NICH

Tekst: Natalia Dur

W
arto posadzić w ogro-
dzie rośliny miododajne 
o barwnych, wonnych 
i długo kwitnących 
kwiatach. Przywabiają 

pszczoły, które je zapylają. Te poży-
teczne stworzenia niestety masowo 
wymierają, szczególnie dotyczy to 
pszczół samotnic. Można im pomóc, 
budując w ogrodzie hotele dla owa-
dów lub uprawiając rośliny miododaj-
ne. Poznajcie najpopularniejsze odmia-
ny występujące w Polsce i na świecie, 
które warto posadzić w swoim zielo-
nym zakątku. Rośliny te, poza właści-
wościami miododajnymi, charakte-
ryzują również się dużymi walorami 
dekoracyjnymi.

Kilka pożytecznych słów 
o roślinach miododajnych
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NAJPOPULARNIEJSZE 
ROŚLINY 

MIODODAJNE
WRZOS – kwitnie najczęściej w sierp-
niu i wrześniu. Uprawia się go na 
wrzosowiskach z innymi kwasolubnymi 
gatunkami roślin. Nadaje się do uprawy po-
jemnikowej. Jest jednym z ostatnich jesien-
nych pożytków dla pszczół. Miód wrzosowy 
jest gęsty, galaretowaty, aromatyczny i szyb-
ko się krystalizuje.

LIPA DROBNOLISTNA – kwitnie latem i wy-
twarza bardzo dużą ilość nektaru. Może być 
głównym pokarmem dla pszczół. Drzewo 
uprawia się najczęściej w dużych ogrodach 
jako soliter. Miód lipowy ma łagodny smak 
i delikatny aromat.

MALINA – krzew kwitnie wiosną i latem. 
Można uprawiać go w ogródku na owoce de-
serowe. To także naturalna dekoracja. Miód 
malinowy szybko się  krystalizuje. Po krystali-
zacji posiada niemal śnieżnobiałą barwę.

„Jeśli pszczół zabraknie, ludzkość przetrwa 
cztery lata” – stwierdził kiedyś Albert Einstein

Te pożyteczne owady masowo wymierają. 
Warto więc budować w ogrodzie hotele dla 
owadów lub uprawiać rośliny miododajne

„Jeśli pszczół zabraknie, ludzkość przetrwa 

LAWENDA – to znana i ceniona rośli-
na, przydatna także dla pszczół. Kwitnie 
w lipcu i sierpniu. Można uprawiać ją 
na rabatach lub w pojemnikach. Miód 
lawendowy jest intensywny w smaku, 
jasnożółty lub herbaciany. Wolno się 
krystalizuje.

KOCIMIÊTKA – roślina lecznicza wabi 
nie tylko koty, ale także pszczoły. Kwit-
nie od lipca do września. Sadzi się ją 
na rabatach, w ogródkach warzyw-
nych i ziołowych. Jest często uprawiana 
w pobliżu pasiek.

W ogrodach świetnie prezentują się 
również gatunki pyłkodajne jak: facelia, 
leszczyna, brzoza, klon jesionolistny, 
wierzba oraz dąb. Do najpopularniej-
szych gatunków spadziodajnych z kolei 
należą: jodła, sosna, świerk, lipa, mo-
drzew oraz głóg. n 



KALENDARZ OGRODNIKA

MAJ W OGRODZIE:

  Na początku maja należy przeprowadzić ręczne 
usuwanie tzw. pąków zimowych zaatakowanych 
przez kwieciaka. To pozwoli zapobiec jego dal-
szemu rozwojowi.

  Przycinamy krzewy, które kwitły przed wypusz-
czeniem liści, np. forsycje, wierzby, wczesne ta-
wuły. Skracamy pędy różom, tnąc je na wysoko-
ści 30-40 cm. Usuwamy też pędy przemarznięte 
i chore.

  Pielęgnujemy trawę kosząc ją raz w  tygodniu, 
a w razie suszy podlewamy, najlepiej rano.

  W maju możemy wysiewać do gruntu wiele ga-
tunków bylin, np. goździki i  złocienie. Rozsadę 
pod koniec lata lub na wiosnę wysadzimy na 
miejsca stałe.

  Wysadzamy do gruntu bulwy i karpy dalii, pacio-
reczników i mieczyków. Zanim wyrosną z ziemi, 
minie już ryzyko wystąpienia przymrozków.

  Na początku miesiąca wysadzamy już do gruntu 
rozsadę kwiatów jednorocznych, które nie boją 
się przymrozków, takich jak lwie paszcze i astry 
chińskie. Po 15 maja zaś szałwie, aksamitki, że-
niszki i lobelie.

  Gdy zaczynają pękać pąki drzew, przeprowa-
dzamy pierwsze opryski przeciwko chorobom 
grzybowym, np. parchowi, plamistościom 
i rdzom.

  Od początku maja można przystąpić do 
wysiewu  ogórków  przeznaczonych 
na rozsady. 

  Sadzimy rozsadę  pomidorów, 
ogórków, papryki i selera.

CZERWIEC W OGRODZIE:

  Czerwiec w ogrodzie jest okresem silnego wzro-
stu młodych drzewek owocowych. W młodym 
sadzie zajmujemy się formowaniem koron. Pa-
miętajmy także o ich regularnym podlewaniu. 

  W tym miesiącu intensywnie rosną nie tylko 
rośliny sadownicze, ale również chwasty. Dla-
tego też nie zapominajmy o pieleniu i ściółko-
waniu gleby pod roślinami.

  Z początkiem czerwca można rozpocząć zbio-
ry  truskawek, poziomek,  jagody kamczackiej 
oraz wczesnych odmian czereśni. 

  To okres intensywnych prac pielęgnacyjnych 
w  warzywniku. Rośliny regularnie odchwasz-
czamy, nawozimy oraz nawadniamy. 

  Kontynuujemy zbiory warzyw wczesnych. Spo-
śród uprawianych w  tunelach gotowe są do 
zbioru warzywa kapustne, a z warzyw uprawia-
nych w gruncie można zbierać buraki liściowe 
i buraki ćwikłowe do konsumpcji z liśćmi, cebu-
lę z zielonym szczypiorem, kalarepę, rzodkiew-
kę, sałatę i szpinak. Pod koniec miesiąca doro-
sną strąki grochu zielonego i  bobu z  uprawy 
wczesnej na zielone ziarno.

  Na początku miesiąca siejemy  ogórki,  dy-
nie i patisony, a także kalarepę oraz buraki na 
późny jesienny zbiór.

  W czerwcu wysiewamy również rośliny dwulet-
nie, m.in. stokrotkę, bratki czy goździk brodaty.

  Ponieważ w  czerwcu zaczyna być bardzo cie-
pło i słonecznie, należy pamiętać o podlewaniu 
i zraszaniu roślin. 

  Szybko rosnący trawnik należy kosić nie rza-
dziej niż raz w tygodniu. Warto go również gra-
bić metalowymi grabiami, co zmniejszy ryzyko 
tworzenia się mchu.

  Podlewamy regularnie wszystkie kwiaty domo-
we i raz w tygodniu nawozimy je dolistnie lub 
doglebowo odżywką wieloskładnikową.

  W czerwcu można wystawiać na balkon lub do 
ogródka niemal wszystkie rośliny doniczkowe, 
nawet palmy i fi gowce.

Na początku miesiąca wysadzamy już do gruntu 
rozsadę kwiatów jednorocznych, które nie boją 
się przymrozków, takich jak lwie paszcze i astry 
chińskie. Po 15 maja zaś szałwie, aksamitki, że-
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PRZEGLĄD 
KWIATÓW LETNICH

Kwiaty lata – chociaż są dekoracją sezonową – cieszą się ogromną 
popularnością. Dzięki nim ogród może wyglądać inaczej każdego roku. 
Większość gatunków charakteryzuje się obfi tym, długim kwitnieniem 

i niewielkimi wymaganiami. Jest w czym wybierać!
Tekst: Michał Mazik

K
wiaty letnie (rośliny jed-
noroczne i dwuletnie) to 
jedna z najpiękniejszych 
i najbarwniejszych grup 
roślin. Uprawia się je na 

rabaty (kwietniki), chociaż mogą mieć 
znacznie bardziej wszechstronne zasto-
sowanie. Charakteryzują je podobne 
wymagania – lubią słońce (wystawy 
południowe i zachodnie) oraz umiar-
kowanie żyzne gleby. Należy regularnie 
je podlewać. Ważnym zabiegiem pielę-
gnacyjnym jest nawożenie (co 3-4 tygo-
dnie). Na długość i obfi tość kwitnienia 
wpływa także systematyczne usuwanie 
przekwitłych kwiatostanów. 

Wybór roślin na rynku jest ogrom-
ny. Przedstawiamy najpopularniejsze 
z nich:

ROŚLINY 
OBWÓDKOWE 

– to niskie rośliny, które zwykle sa-
dzi się na obrzeżach rabat, przy mur-
kach lub jako dekorację nawierzchni. 
Gatunki bardziej ekspansywne wy-
korzystuje się ponadto jako rośliny 
okrywowe.

SMAGLICZKA NADMORSKA
Wysokość do 30 cm. Kwitnie od maja 
do sierpnia na biało, różowo lub fi o-
letowo.

15Polecamy rośliny

Wymagania: Słoneczne stanowiska 
i piaszczysto-próchnicze gleby. Wysiew 
na przedwiośniu do pomieszczenia, 
wysadzanie do gruntu od końca maja. 
Nie lubi przesuszenia bryły korzeniowej.

Szczególne zastosowanie: Roślina 
okrywowa, do uprawy w pojemni-
kach.

NASTURCJA WIĘKSZA
Wysokość do 30 cm. Kwitnie od 
czerwca do września. Kwiaty żółte, 
pomarańczowe lub czerwone.

Wymagania: Lubi miejsca słoneczne 
i półcieniste. Wymaga żyznych gleb. 
Wrażliwa na przymrozki. Siew od 
maja.

Szczególne zastoso-
wanie: Kwiaty ja-
dalne, pułapka na 
mszyce w wa-
rzywniaku.

ŻENISZEK MEKSYKAŃSKI
Wysokość do 30 cm. Kwitnie od 
czerwca do października. Kwiaty bia-
łe, fi oletowe lub niebieskie.

Wymagania: Lubi miejsca ciepłe 
i osłonięte. Preferuje żyzne, prze-
puszczalne gleby. Wysiew nasion 
w marcu do pomieszczenia, sadzenie 
do gruntu od połowy maja.

Szczególne zastosowanie: na ob-
wódki i balkony.

Wymagania: Lubi miejsca słoneczne 
i półcieniste. Wymaga żyznych gleb. 
Wrażliwa na przymrozki. Siew od 

Szczególne zastoso-
 Kwiaty ja-

dalne, pułapka na 
mszyce w wa-
rzywniaku.
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RABATY NISKIE
– do tej grupy można zaliczyć rośliny, 
których wysokość nie przekracza 100 
cm. Mają wszechstronne zastosowanie – 
wiele z nich można uprawiać w pojemni-
kach jako dekorację balkonów i tarasów.

AKSAMITKA 
ROZPIERZCHŁA
Poszczególne odmiany osiągają od 
15-80 cm wysokości. Kwitnie od wio-
sny od jesieni. Kwiaty są żółte i poma-
rańczowe (czasem z domieszką czer-
wieni lub brązu).

Wymagania: Roślina lubi miejsca sło-
neczne. Toleruje różne typy gleb. Można 
siać do gruntu od maja. Warto uszczyki-
wać pędy.

Szczególne zastosowanie: Niskie od-
miany jako obwódki, do warzywniaka 
– zwalcza chorobotwórcze nicienie gle-
bowe.

NAGIETEK LEKARSKI
Zwykle osiąga wysokość 30-40 cm. 
Kwitnie od maja do września. Kwiaty 
żółte lub pomarańczowe.

Wymagania: Lubi słoneczne stanowi-
ska i przepuszczalne, piaszczysto-gliniaste 
podłoża. Siew do gruntu od kwietnia. Czę-
sto rozmnaża się jako samosiejka.

Szczególne zastosowanie: Do 
ogrodów angielskich i wiej-

skich. Kwiaty jadalne.

ASTER 
CHIŃSKI

Wysokość do 
100 cm. Kwit-
nie od lipca do 
października. 
Kwiaty białe, 
różowe i fi ole-
towe.

Wymagania: 
Lubi miejsca sło-

neczne i żyzne, przepuszczalne gleby. Siew 
do gruntu od maja. Odmianom wysokim 
trzeba zapewnić podpory.

Szczególne zastosowanie: Jesienna 
dekoracja ogrodu, na kwiat cięty.

CYNIA WYTWORNA
Wysokość do 100 cm. Kwitnie od czerw-
ca do października. Kwiaty białe, żółte, 
pomarańczowe, różowe i czerwone.

Stanowisko: Lubi miejsca słoneczne 
i piaszczysto-próchnicze, umiarkowanie 
wilgotne gleby. Wymaga nawożenia. 
Siew w marcu do skrzyń, wysadzanie do 
gruntu pod koniec maja.

Szczególne zastosowanie: Na kwiat 
cięty, do ogrodów wiejskich.

WYŻLIN WIĘKSZY (LWIA 
PASZCZA)
Osiąga wysokość 25-75 cm. Kwitnie od 
lipca do września. Kwiaty białe, żółte, 
pomarańczowe, różowe lub czerwone.

Wymagania: Lubi słoneczne stanowi-
ska i piaszczysto-próchnicze gleby. Wy-
siew w pomieszczeniu wczesną wiosną. 
Sadzenie do gruntu od drugiej połowy 
maja. Warto uszczykiwać dla lepszego 
krzewienia.

Szczególne zastosowanie: Do ogród-
ków wiejskich, na balkon.

podłoża. Siew do gruntu od kwietnia. Czę-
sto rozmnaża się jako samosiejka.

Szczególne zastosowanie: 
ogrodów angielskich i wiej-

skich. Kwiaty jadalne.

ASTER 
CHIŃSKI

Wysokość do 
100 cm. Kwit-
nie od lipca do 
października. 

Wymagania:
Lubi miejsca sło-
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KOSMOS PODWÓJNIE 
PIERZASTY
Wysokości do 150 cm. Kwitnie od 
mają do sierpnia. Kwiaty białe, ró-
żowe i czerwone.

Wymagania: Słoneczne stanowi-
sko i piaszczysto-próchnicza gleba. 
Siew od maja do gruntu. Warto 
usuwać przekwitłe kwiatostany.

Szczególne zastosowanie: na 
gleby piaszczyste, na skalniaki.

MALWA RÓŻOWA
Osiąga wysokość 200-250 cm. 
Kwitnie od lipca do września. 
Kwiaty białe, żółte, różowe, czer-
wone, fioletowe, prawie czarne.

Wymagania: Lubi słoneczne stano-
wiska i piaszczysto-gliniaste gleby. 

Siew nasion od kwietnia do czerw-
ca, przesadzanie sadzonek jesie-
nią. Warto stosować podpory jako 
ochronę przed wiatrem.

Szczególne zastosowanie: Deko-
racja ogrodzeń i budynków w ogro-
dach wiejskich.

SŁONECZNIK 
ZWYCZAJNY

Wysokość do 300 m. Kwitnie od 
lipca do października. Kwiaty żół-
to-brązowe.

Wymagania: Wymaga słoneczne-
go stanowiska i przepuszczalnej, 
zasobnej gleby. Wysiew od kwiet-
nia do gruntu. Wymaga podpór.

Szczególne zastosowanie: Ozdo-
ba ścian, murów i ogrodzeń. Roślina 
jadalna. n

RABATY WYSOKIE 
– to okazałe rośliny, które najlepiej uprawiać w gruncie. Poza rabatami 
nadają się do dekoracji ścian i ogrodzeń.
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JESZCZE KILKA LAT TEMU W POLSKICH OGRODACH BYŁY 
RZADKOŚCIĄ. DZIŚ ICH URODA JEST CORAZ BARDZIEJ 

DOCENIANA I TRUDNO WYOBRAZIĆ SOBIE BEZ 
NICH OGRÓD CZY TARAS. PODPOWIADAMY, 

JAK PIELĘGNOWAĆ TRAWY OZDOBNE 
ORAZ NA JAKIE GATUNKI ZWRÓCIĆ 

SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ
Tekst: Natalia Dur

T
rawy ozdobne w ostatnim czasie zyskały na po-
pularności i zaliczane są do roślin ,,na czasie” 
Tworzą tło dla innych roślin podkreślając ich 
czar, dekorują skalniaki i brzegi oczek wodnych, 
a także są samodzielnymi soliterami. Doskonale 

komponują się we wszelkiego rodzaju ogrodach – od angiel-
skich, poprzez wiejskie, orientalne, kończąc na formalnych. Ich 

zaletą jest uniwersalność, wygląd i łatwość uprawy. Na jakie 
gatunki warto zwrócić uwagę?

Trawiaste 
ślicznotki

JESZCZE KILKA LAT TEMU W POLSKICH OGRODACH BYŁY 
RZADKOŚCIĄ. DZIŚ ICH URODA JEST CORAZ BARDZIEJ 

DOCENIANA I TRUDNO WYOBRAZIĆ SOBIE BEZ 
NICH OGRÓD CZY TARAS. PODPOWIADAMY, 

JAK PIELĘGNOWAĆ TRAWY OZDOBNE 
ORAZ NA JAKIE GATUNKI ZWRÓCIĆ 

SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ
Tekst: Natalia Dur

komponują się we wszelkiego rodzaju ogrodach – od angiel-
skich, poprzez wiejskie, orientalne, kończąc na formalnych. Ich 

zaletą jest uniwersalność, wygląd i łatwość uprawy. Na jakie 
gatunki warto zwrócić uwagę?
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▶NAJPIĘKNIEJSZE TRAWY 
OZDOBNE DO OGRODU
1  Trawa pampasowa (Cortaderia selloana) – tworzy rozłożyste kępy, 

ozdobą są duże wiechy o białej lub różowej barwie. Rośnie do 2-3 m 
wysokości, a odmiany niskie do 1 m. 

2  Kostrzewa Gautiera – trawy ozdobne o sztywnych szczotkowatych 
liściach. Tworzy kępki wysokości 10 cm, które rozrastają się w kobier-
ce. Jest zimozielona. Starsze rośliny zamierają od środka kępy, trzeba 
więc odmładzać je co dwa-trzy lata.

3  Kostrzewa popielata (sina) – trawy ozdobne tworzące kępki niebie-
skawych liści. Jest zimozielona. Nie zadarnia powierzchni i jest krótko-
wieczna, ale wygląda bardzo efektownie. £atwo się rozsiewa.

4  Miskant chiński (Silberfeder) – trawy ozdobne, których kępy mają 
około 150 cm wysokości. Jego liście są zielone z białym nerwem, 
a kwiaty zebrane w duże, puszyste, srebrzystobiałe wiechy. Może 
przemarzać.

5  Miskant chiński (Zebrinus') – trawy ozdobne dorastające do 200 cm 
wysokości. Ma liście w żółte poprzeczne pasy. Doskonale wygląda jako 
roślina soliterowa lub jako pojedynczy egzemplarz otoczony kompozy-
cją innych roślin. Może przemarzać.

6  Czerwona trawa 'Red Baron' (Imperata cylindrica) – posiada liście 
intensywnie zabarwione na czerwono, kolor utrzymuje się aż do zimy, 
kępy są prosto wzniesione. Rośnie na wysokość 30-60 cm. 

7  Rozplenica japońska – trawa ozdobna dorastająca do 80 cm wyso-
kości, tworzy zwarte kępy. Liście ma wąskie i szarozielone. Kwitnie od 
lipca do końca września, tworząc czerwonobrązowe kłosy. Jest od-
porna na mróz. Dekoracyjne są też odmiany: 'Compressum' (o kłosach 
czerwonobrązowych), 'Hameln' (o zielonych liściach i brązowawych 
kwiatostanach), 'Little Bunny' (o brązowych liściach i burgundowych 
wiechach, osiąga zaledwie 20 cm wysokości).

8  Rozplenica japońska (Pennisetum alopecuroides) – posiada bar-
dzo wąskie, szarozielone liście oraz walcowate, puszyste wiechy. Na-
daje się do kompozycji rabatowych, służy jako ozdoba oczek wodnych 
i wrzosowisk, wykorzystuje się ją na suche bukiety, często uprawiana 
jest w pojemnikach. 

9 Kostrzewa sina, srebrna trawa (Festuca glauca) – tworzy małe 
kępy złożone z sinozielonych liści, kwiatostanem jest luźny kłos. Nada-
je się na rabaty, skalniaki, wykorzystuje się ją jako roślinę okrywową, 
można uprawiać w pojemnikach.

10  Kostrzewa miotlasta, niedźwiedzie futro (Festuca scoparia) – 
tworzy zwarte, dywanowate kule złożone z drobnych, zielonych igło-
watych liści. Najefektowniej wygląda sadzona w grupach, nadaje się 
na skalniaki, wrzosowiska, rabaty, dobrze wygląda przy kamieniach 
i żwirze, można uprawiać jako roślinę okrywową lub pojemnikową.



EFEKTOWNE RABATY Z TRAW
Trawy ozdobne zdobią ogród przez cały rok, a rabaty 
z nich stworzone nadadzą naszemu zielonemu zakątkowi 
wyjątkowego charakteru. Świetnie prezentują się w oto-
czeniu innych roślin. Aby uniknąć kłopotów z ich nadmier-
nym rozrastaniem w ogrodzie, należy otoczyć ich bryły 
korzeniowe wkopanym w ziemię szerokim (mniej więcej 
60-centymetrowym) pasem folii. Trawy ozdobne można 
też sadzić w pojemnikach bez dna zagłębionych w ziemi 
lub na wyniesionych ponad powierzchnię gruntu rabatach 
ograniczonych ściankami – ładnie wyglądają kompozycje 
kilku rabat różnej wysokości, w których umieszczono roz-
maite gatunki traw.

20 Polecamy rośliny

TRAWY OZDOBNE W OGRODZIE 
– WYMAGANIA I PIELĘGNACJA:

wysokie trawy, tworzące gęste 

atrakcyjne kępy, najlepiej uprawiać jako 

pojedyncze solitery 

niektóre gatunki traw są 

ekspansywne. Warto to sprawdzić przed 

zakupem – szczególnie jeśli jesteśmy 

posiadaczami małego ogrodu

wysokie trawy, tworzące gęste 

większość traw ozdobnych najlepiej 

rośnie na stanowiskach słonecznych, 

w podłożu średnio żyznym i dość 

wilgotnym, choć tolerują też okresową 

suszę

najlepiej trawy ozdobne zasilać 

kompostem lub oszczędnie nawozem 

wieloskładnikowym o przedłużonym 

działaniu

większość traw ozdobnych najlepiej 

tworząc rabaty należy unikać 

sadzenia zbyt dużej liczby egzemplarzy 

traw

 trawy niskie, intensywnie 

rozrastające się wszerz warto 

wykorzystać na skalniaki lub do 

okrywania

tworząc rabaty należy unikać 

jesienią korzenie wrażliwych na mróz 

miskantów i rozplenic warto obsypać 

kopczykiem ziemi. Zimą ich zeschnięte 

liście wyglądają bardzo efektownie, 

a przy tym stanowią osłonę przed niską 

temperaturą

wiosną suche liście wysokich traw 

należy ściąć kilka centymetrów nad 

ziemią. Niskie zimozielone gatunki 

kępkowe strzyżemy tak, żeby usunąć 

uschnięte końce liści

jesienią korzenie wrażliwych na mróz 
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ŚWIERK KŁUJĄCY 
Picea pungens ‘Maigold’

ŚWIERK KŁUJĄCY UPRAWIANY JEST W EUROPIE DOPIERO 
OD DRUGIEJ POŁOWY XIX W. WIOSNĄ DRZEWO 
TO PRZYCIĄGA UWAGĘ WYRAZISTĄ ZŁOTĄ BARWĄ 
MŁODYCH PĘDÓW, ZMIENIAJĄCYCH KOLOR W TRAKCIE 
ROZWOJU
Tekst i zdjęcia: Grzegorz Falkowski, Związek Szkółkarzy Polskich



Artyku³ powsta³ we wspó³pracy ze Zwi¹zkiem Szkó³karzy Polskich. Wiêcej informacji 
o roślinach i ich producentach uzyskaæ mo¿na 

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

Ś
wierk kłujący uprawiany jest 
w Europie dopiero od drugiej 
połowy XIX w. Naturalnie wy-
stępuje w południowo-zachod-
niej części Stanów Zjednoczo-

nych, rośnie w górach na wysokości 
2000-3000 m n.p.m. Drzewa mają ład-
ne, stożkowate korony oraz srebrzystą 
barwę igieł, są mało wymagające i świet-
nie radzą sobie w miejskich warunkach. 
Szeroki wybór odmian różniących się siłą 
wzrostu, pokrojem oraz intensywnością 
wybarwienia igieł ułatwia znalezienie 
drzew odpowiednich zarówno do ma-
łych ogrodów przydomowych, jak i roz-
ległych założeń parkowych. Wśród spo-
rej liczby taksonów na szczególną uwagę 
zasługuje odmiana ‘Maigold’ o złocistym 
kolorze młodych, wiosennych przyro-
stów, wyselekcjonowana w latach 80. 
ub. w. w Niemczech przez Karla Pristaffa 
Barmstedta. Drzewo to charakteryzuje 
się znacznie wolniejszym tempem wzro-
stu w porównaniu do gatunku, osiągając 
po 10 latach uprawy 3 m wysokości i 1,5 
m średnicy. W przeciwieństwie do innych 
tego typu odmian świerka kłującego 
‘Maigold’ łatwo tworzy pęd przewodni 
i dosyć regularną, stożkowatą koronę. 
Drzewo najefektowniej prezentuje się na 
początku maja, gdy na końcach wszyst-
kich pędów pojawiają się jasne, złocisto-
żółte młode przyrosty, silnie kontrastu-

jące ze starszymi, srebrzystozielonymi 
igłami. Po kilku tygodniach złota barwa 
igieł zmienia się w seledynową, a później 
szarozieloną. Igły są sztywne, ostre, kłu-
jące, długości 2-3 cm, ułożone promieni-
ście wokół gałązek i pędów. Gałęzie są 
sztywne, dzięki temu zimą drzewa nie 
ulegają zniekształceniu pod ciężarem 
śniegu.

PREFERENCJE 
UPRAWOWE:
Świerk kłujący i jego odmiany charakte-
ryzują się najwyższą tolerancją na nie-
dobór wody w podłożu oraz niską wil-
gotność powietrza spośród wszystkich 
uprawianych u nas świerków. Jako jedne 
z niewielu mogą być polecane do sadze-
nia w terenach miejskich, narażonych na 
kurz i zanieczyszczone powietrze. Wyka-
zują pełną odporność na mróz. Odmia-
na ‘Maigold’ najlepiej rośnie na glebach 
świeżych, gliniasto-piaszczystych, umiar-
kowanie wilgotnych i przepuszczalnych. 
Wymaga stanowisk słonecznych, nie tole-
ruje zacienienia. Drzewo jest praktycznie 
wolne od szkodników i chorób. Zabiegi 
pielęgnacyjne ograniczają się jedynie do 
podlewania w pierwszym roku po posa-
dzeniu. Później drzewa właściwie nie wy-
magają żadnej ogrodniczej ingerencji. n

Świerk kłujący ‘Maigold’ doskonale 

nadaje się do sadzenia w niewielkich 

ogrodach przydomowych, na 

rabatach z roślinami iglastymi i na 

wrzosowiskach. Jego zaletą jest 

długotrwałe utrzymywanie pełnego 

ugałęzienia korony, szczególnie w dolnej 

części drzewa, dlatego rośliny te dobrze 

prezentują się w wyeksponowanych 

miejscach i na trawnikach

Świerk kłujący ‘Maigold’ doskonale 
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Balkon 
południowy przez cały 

dzień skąpany jest w słońcu, 
a zachodni oświetlony jest 

najintensywniej po południu. 
Na wschodni intensywne 

światło słoneczne dociera tylko 
wczesnym rankiem, a północny 

praktycznie przez cały dzień 
pozostaje w półcieniu

CZASEM SŁOŃCE, 
CZASEM CIEŃ

CZASEM SŁOŃCE, 
CZASEM CIEŃ
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Bez względu 
na to, czy Twój 

balkon przez cały 
dzień skąpany 

jest w słońcu, czy 
zalega na nim 
cień, wszędzie 

możesz założyć 
kwitnący zakątek. 

Przeczytaj nasz 
krótki poradnik 
i dowiedz się, 
co posadzić 
na balkonie 

słonecznym, a co 
na zacienionym

Tekst: Sławomir Moty

N ie wszyscy jesteśmy szczę-
śliwymi posiadaczami wła-
snych ogródków, co nie 
oznacza, że nie możemy 

stworzyć pięknej, kwitnącej kompo-
zycji nawet na niewielkim balkonie. 
Jednak zanim kupimy całą masę pięk-
nych kwiatów, musimy dobrze się za-
stanowić, aby odpowiednio dobrać 
je do warunków świetlnych oraz do 
ich indywidualnych wymagań. 

SŁOŃCE CZY CIEŃ?
Rośliny światłolubne najlepiej będą rosnąć na balkonie wychodzącym na po-
łudnie (dużo światła cały dzień) lub zachód (najwięcej światła po południu), 
a te lubiące cień – na balkonie wschodnim (najwięcej światła rano) lub pół-
nocnym (mało światła, tylko rozproszone). Kwiaty słońca będą słabiej kwitły 
na balkonie zacienionym, a gatunki cienia mogłyby ulec poparzeniu w peł-
nym słońcu. Zasady są proste, gdy zna się wymagania roślin. Można przyjąć 
uproszczoną regułę, że im więcej kwiatów, tym więcej słońca, a im więcej 
liści, tym więcej cienia. 
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KWIATY NA SŁOŃCE 
Słoneczna wystawa tylko z pozoru 
jest idealnym miejscem do uprawy 
roślin, bo gdy słońce jest w zenicie 
i najmocniej praży, kwiaty czują się 
„jak na patelni”. To naprawdę trudne 
warunki do uprawy roślin, zwłaszcza 
w pojemnikach. Przede wszystkim 
cierpią one na niedobór wilgoci, gdyż 
z niewielkiej ilości podłoża szybko 
wyparowuje woda. W czasie letnich 
upałów rośliny trzeba podlewać na-
wet dwa razy dziennie! Ponadto in-
tensywne promienie słoneczne mogą 
przypalać liście (np. wrażliwych be-
gonii). Najwięcej słońca będzie mia-
ła wystawa południowa, dlatego też 
warto pomyśleć nad dodatkowym 
zadaszeniem, które przez kilka go-
dzin dziennie będzie dawało lekki 
cień. Znacznie lepszym miejscem 
do uprawy kwiatów będzie balkon 
zachodni, gdzie najwięcej słońca 
będzie dopiero w godzinach popo-
łudniowych. Na słońce doskonale 
sprawdzą się intensywnie kwitnące 
pelargonie – zarówno kompaktowe 
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Fuksja najpiękniej rośnie 
w półcieniu. W pełnym 
słońcu będzie słabiej 

kwitnąć, a jej liście mogą 
ulec przypaleniu

Fuksja najpiękniej rośnie 

Hortensje, hosty, żurawki 
i bluszcze to typowe 
cieniolubne rośliny 

ogrodowe. Sprawdzą 
się jednak doskonale na 
północnym i wschodnim 

balkonie

Hortensje, hosty, żurawki 
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Rośliny światłolubne 
najlepiej będą 

rosnąć na balkonie 
wychodzącym na 

południe – dużo 
światła cały dzień lub 

zachód – najwięcej 
światła po południu, a te 
lubiące cień – na balkonie 

wschodnim – najwięcej 
światła rano lub północnym – 
mało światła, tylko rozproszone
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BAKOPA I WERBENA NAJLEPIEJ CZUJĄ SIĘ 
W PEŁNYM SŁOŃCU, ALE PORADZĄ SOBIE 
TAKŻE W PÓŁCIENIU, BĘDĄ JEDNAK WTEDY 
SŁABIEJ KWITNĄĆ

NA SŁOŃCE: DO CIENIA:

Aster (Aster) Begonia bulwiasta (Begonia tuberhybrida)  
i stale kwitnąca (B. semperflorens)

Bakopa (Sutera) Bluszcz (Hedera helix)
Celozja grzebieniasta (Celosia cristata) i pierzasta (C. argentea) Bratek (Viola witrockiana)
Gazania (Gazania) Fuksja, ułanka (Fuchsia hybrida)
Goździk brodaty (Dianthus barbatus) Hortensja ogrodowa (Hydrangea macrophylla)

Kobea pnąca (Cobaea scandens) Niecierpek Balsamina (Impatiens balsamina)  
i Walleriana (I. valeriana)

Lantana pospolita (Lantana camara) Tytoń oskrzydlony (Nicotiana alata)
Lobelia przylądkowa (Lobelia erinus) Wilec (Ipomea)
Nemezja powabna (Nemezja strumosa) Żeniszek meksykański (Ageratum haustonianum)
Osteospermum (Osteospermum)

Jeśli chcesz stworzyć kompozycję 
kwiatową, pamiętaj, aby obok siebie 

sadzić tylko rośliny o podobnych 
wymaganiach

Pelargonia rabatowa (Pelargonium hortorum), angielska 
(P. grandiflorum) i bluszczolistna (P. peltatum)
Petunia i surfinia (Petunia hybrida)
Kalibrachoe (Calibrachoe)
Portulaka wielokwiatowa (Portulaca grandiflora)
Werbena ogrodowa (Verbena hybrida)

NAJLEPSZE KWIATY

PETUNIA KOCHA SŁOŃCE I BEZWZGLĘDNIE 
GO POTRZEBUJE, BO TYLKO WTEDY TWORZY 
BUJNE PĘDY I LICZNE KWIATY! WYMAGA 
JEDNAK CZĘSTEGO PODLEWANIA I NAWOŻENIA 

28 Porady

FL
O

W
ER

 C
O

U
N

C
IL

 H
O

LL
A

N
D

 F
LO

R
A

 D
A

N
IA



PELARGONIE POCHODZĄ Z PÓŁNOCNEJ 
AFRYKI, KOCHAJĄ WIĘC SŁOŃCE. W CIENIU 
BĘDĄ ZNACZNIE SŁABIEJ KWITŁY I MOGĄ BYĆ 
ATAKOWANE PRZEZ CHOROBY GRZYBOWE

rabatowe, wielkokwiatowe angielskie 
oraz zwisające bluszczolistne. Pełne 
słońce kochają także petunie, ich zwi-
sające kuzynki – surfinie oraz miniatu-
rowe kalibrachoe. Do kompozycji moż-
na dosadzić białe lub fioletowe bakopy 
lub słonecznie-żółte sanwitalie. Lista 
światłolubnych kwiatów balkonowych 
jest naprawdę długa.

KWIATY DO CIENIA
Cień, zwłaszcza ten na wystawie pół-
nocnej, sprawia, że uprawa większości 
roślin kwitnących staje się bardzo trud-
na. Kwiatów jest mniej, a pędy są często 
brzydko wyciągnięte do słońca. Cień 
ma jednak swoje plusy! Rośliny nie wy-
magają tak częstego podlewania, gdyż 

temperatura jest niższa. Nadmierna 
ilość wody może zaszkodzić i powodo-
wać gnicie. W cieniu (na balkonie pół-
nocnym) nie warto sadzić intensywnie 
kwitnących i szybko rosnących gatun-
ków – tj. pelargonii czy petunii. Najlepiej 
sprawdzają się za to gatunki ozdobne 
z liści – np. typowe rośliny ogrodowe: 
żurawki, hosty, bluszcze. Znacznie wię-
cej możliwości daje uprawa na balko-
nie wschodnim, gdzie najwięcej słońca 
jest przed południem. Tam doskonale 
sprawdzą się kolorowe liście koleusów 
czy kwiaty begonii bulwiastych, skręt-
ników lub fuksji, ale na tym nie koniec. 
Wbrew pozorom zacienione balkony 
nie muszą być nudne. Wiele kwiatów 
światłolubnych można uprawiać w pół-
cieniu, ale trzeba liczyć się z tym, że ich 
kwitnienie będzie mniej obfite. n
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Rośliny balkonowe do bujnego wzrostu i obfitego kwitnienia potrzebują sporej dawki 
składników pokarmowych. Niestety w doniczce zapasy pierwiastków szybko się 
kończą, dlatego bardzo ważne jest zastosowanie dobrej ziemi, która zapewni im 
źródło pożywienia i odpowiednie podłoże do rozwoju. Najlepiej przygotować ją 
samodzielnie, jednak warto także sięgać po gotowe mieszanki, które można kupić 
w każdym sklepie ogrodniczym

Tekst: Sławomir Moty 

Ziemia  
na balkon

DOBRA ZIEMIA, 
CZYLI JAKA?
Uniwersalna ziemia do kwiatów 
balkonowych to gotowe podło-
że, przeznaczone do uprawy roślin 
o średnich wymaganiach pokarmo-
wych. Może się różnić składem oraz 
proporcjami zastosowanych skład-
ników. Zwykle zawiera mieszaninę 
torfu wysokiego i niskiego oraz 
kompostu na bazie ziemi liściowej 
lub obornika, a także przekompo-
stowanej i mielonej kory sosnowej. 
Torf doskonale nadaje się do uprawy 
roślin (im więcej wysokiego, a mniej 
niskiego, tym lepiej), jednak jest 
zbyt kwaśny, dlatego musi być spe-

cjalnie odkwaszany odpowiednimi 
nawozami wapniowymi (np. kredą), 
aby podłoże miało „uniwersalne” 
pH 5,5-7,0. Dodatek materii orga-
nicznej w postaci obornika i mielo-
nej kory zapewnia podłożu lepsze 
utrzymanie wody oraz wykorzysta-
nie składników pokarmowych. Aby 
poprawić strukturę gleby (napowie-
trzenie i przepuszczalność) dodaje 
się także piasek, perlit lub drobny 
keramzyt. Ponadto każde podło-
że doniczkowe wzbogacone jest 
specjalnym wieloskładnikowym na-
wozem mineralnym zawierającym 
kompleks makroelementów (N, P, 
K) + mikroelementów (Mg, S, B, Fe, 
Mn, Zn), który powinien wystarczyć 
roślinom na start, tj. na 3-4 tygo-
dnie wzrostu.

ODPOWIEDNIO DO 
WYMAGAŃ
W każdym centrum ogrodniczym, 
a nawet w supermarkecie można ku-
pić ziemię na balkon. Różnią się one 
ceną, nazwą i kolorowym opakowa-
niem. Warto jednak sprawdzić, co 
znajduje się w środku! Uniwersalne 
mieszanki lub ziemie kwiatowe do-
skonale nadają się do uprawy więk-
szości najpopularniejszych gatunków 
kwiatów balkonowych. Stosując 
odpowiednie nawożenie, możemy 
w pełni zaspokoić ich wymagania 
i cieszyć się ich urodą przez cały se-
zon. Do uprawy doniczkowej innych 
roślin, zwłaszcza warzyw, roślin owo-

Ziemia  
na balkon
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cowych czy wymagających roślin ozdobnych (np. roślin 
wrzosowatych, róż, iglaków, traw ozdobnych lub roślin 
skalnych) niezbędne będzie zastosowanie specjalnego 
podłoża, które oprócz odpowiedniego pH posiada od-
powiednią strukturę i skład mineralny dostosowany do 
indywidualnych wymagań konkretnej grupy roślin.

DODAJ NAWÓZ
Kwiaty balkonowe są żarłoczne. Przez niespełna kilka 
miesięcy wzrostu kilkakrotnie powiększają swoje rozmia-
ry – potrzebują więc sporo azotu (N) do budowy swoich 
pędów i liści. Fosfor (P) jest niezbędny do budowy systemu 
korzeniowego i pobierania wody, a potas (K) odpowie-
dzialny jest za sztywność pędów i bujne, długie kwitnienie. 
Do tego dochodzą jeszcze inne niezbędne pierwiastki – np. 
wapń (Ca), magnez (Mg), żelazo (Fe) i inne, a wszystkie one 
znajdują się w glebie. Niestety podłoże w pojemniku za-
spokaja ogromny apetyt roślin tylko na kilka tygodni, nie-
zbędne jest więc odpowiednie i regularne nawożenie. Aby 
zapewnić im potrzebne pierwiastki, warto sięgać po nawo-
zy dedykowane do uprawy konkretnych roślin – np. nawóz 
do roślin kwitnących przeznaczony do zasilania pelargonii, 
begonii, petunii, surfi nii, fuksji, werbeny oraz do innych ro-
ślin obfi cie kwitnących lub nawóz do roślin o ozdobnych 
liściach – czyli do koleusów, komarzycy, żurawek i funkii. n

ZDROWA ZIEMIA

1  Stosuj nowe, wyrzuæ stare. Nie wykorzystuj 
podłoża doniczkowego z zeszłego roku, gdyż 
może być ono wyjałowione, nadmiernie za-
solone przez nawozy lub być źródłem chorób 
i szkodników.

2  Wybierz jakośæ. Nie kupuj najtańszych pro-
duktów! Wybieraj podłoża renomowanych 
producentów. Porównuj skład i wybieraj tylko 
produkty najwyższej jakości, jak najlepiej dosto-
sowane do Twoich upraw.

3  Odpowiednio do potrzeb. Wybierz podłoże 
odpowiednie do roślin, które uprawiasz – np. 
do uprawy kwiatów balkonowych wybierz pod-
łoże uniwersalne lub dedykowane do konkretnej 
uprawy – np. do pelargonii. 

4 
 Niezbêdne nawo¿enie. Nawet najlepsza zie-
mia bez właściwej pielęgnacji szybko może się 
wyjałowić. Stosuj odpowiedni nawóz! Pamiętaj, 
że rośliny pobierają składniki pokarmowe tylko 
z wodą. Nie „jedzą”, ale „piją”.

5 
 Dawkowanie. Stosuj nawozy raz w tygodniu 
w dawce podanej przez producenta. Nadmier-
ne nawożenie szybko doprowadzi do zasolenia 
podłoża i utrudnienia roślinom pobierania skład-
ników pokarmowych.
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Doniczki z pięknymi kwiatami są 
niezaprzeczalnie ozdobą wszystkich 
balkonów. Kwitnący balkon czy taras wymaga 
jednak nie tylko czasu i zaangażowania, 
ale również wiedzy. Różne gatunki kwiatów 
wymagają innej opieki, odmiennych 
warunków atmosferycznych i podłoża

KRONEN ZIEMIA 
UNIWERSALNA LEKKA 
Z NAWOZEM NA 6 
MIESIĘCY, PERLITEM 
I UKORZENIACZEM 
To wysokowartościowe, naturalne 
podłoże wyprodukowane na bazie 
torfu wysokiego o różnym stopniu 
rozkładu w oparciu o receptury i do-
świadczenie profesjonalnych ogrod-
ników. Przeznaczone do wielu gatun-
ków roślin zielonych i kwitnących, na 
balkonach, tarasach i w ogrodach. 
Zawiera nawóz na 6 miesięcy, perlit 
i ukorzeniacz. n

WWW.KRONEN.COM.PL

ZIEMIA DO PELARGONII 
I ROŚLIN BALKONOWYCH 
BIOVITA
Gotowe do użycia, sprawdzone, wieloskład-
nikowe podłoże przygotowane specjalnie do 
pelargonii i innych roślin balkonowych. Podłoże 
wzbogacone jest w mikro- i makroelementy 
dobrane specjalnie dla pelargonii i roślin bal-
konowych, które pozwalają osiągnąć roślinom 
piękne kwiatostany. Dodatek perlitu napo-
wietrza, magazynuje wodę i utrzymuje odpo-
wiednią wilgotność podłoża. Ziemia zawiera 
odpowiednią dawkę startową nawozu, dlatego 
po przesadzeniu roślin podłoże nie wymaga 
nawożenia przez okres około 2-3 tygodni. n

WWW.BIOVITA.COM.PL

ZIEMIA 
DO PELARGONII 20 L 
To specjalna mieszanka na bazie 
torfu wysokiego, ziemi ogrod-
niczej, gruboziarnistego piasku, 
gliny oraz nawozów mineralnych 
gwarantujących szybkie uko-
rzenianie i bujny rozwój roślin. 
Dzięki specjalnie dobranym pro-
porcjom składników podłoże wy-
kazuje zwiększoną odporność na 
warunki atmosferyczne, przesu-
szenie oraz doskonale przyjmuje 
i przechowuje składniki odżyw-
cze i wilgoć. pH: 5,5-6,5. n

WWW.FIRMAFLORA.PL

 KRONEN ZIEMIA DO 
PELARGONII, SURFINII 

I INNYCH ROŚLIN 
BALKONOWYCH 50 L

Jest specjalistycznym podłożem przeznaczo-
nym szczególnie do roślin o zwiększonych 
wymaganiach pokarmowych. Wyproduko-
wana na bazie wyselekcjonowanych frakcji 
torfu wysokiego. 

Podłoże jest przewiewne i lekkie. Zawiera 
nawilżacz, glinkę (stabilizuje podłoże, wspo-
maga magazynowanie wody i składników 
odżywczych), chelat żelaza (uodparnia na 
choroby).  n

WWW.KRONEN.COM.PL

ZIEMIA DO SURFINII 
I ROŚLIN BALKONOWYCH 
To gotowe podłoże przygotowane 
z myślą o roślinach długo kwitną-
cych. Dzięki zastosowaniu nawo-
zów mineralnych stopniowo uwal-
niających się w podłożu możemy 
podziwiać rośliny na naszych balko-
nach pięknie kwitnące przez długi 
czas. Opakowanie 20 i 50 l. n

WWW.ARK-POL.PL

ZIEMIA DO SURFINII 
I ROŚLIN BALKONOWYCH 
To gotowe podłoże przygotowane 
z myślą o roślinach długo kwitną-z myślą o roślinach długo kwitną-
cych. Dzięki zastosowaniu nawo-
zów mineralnych stopniowo uwal-
niających się w podłożu możemy 
podziwiać rośliny na naszych balko-
nach pięknie kwitnące przez długi 
czas. Opakowanie 20 i 50 l. 

WWW.ARK-POL.PL
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BIABELLA® DO KWITNĄCYCH ROŚLIN 
BALKONOWYCH I DONICZKOWYCH
Podłoże do sadzenia i przesadzania kwitnących ro-
ślin balkonowych i rabatowych. Gotowa mieszan-
ka torfu wysokiego wzbogacona startową dawką 
nawożenia organicznego gwarantuje obfi te kwit-
nienie oraz piękne wybarwienie kwiatów i liści. pH 
5,4-6,8. n

WWW.HYDROKOMPLET.COM.PL

BIABELLA® DO KWITNĄCYCH ROŚLIN BIABELLA® DO KWITNĄCYCH ROŚLIN PODŁOŻE DO PELARGONII Z MIKROORGANIZMAMI 
Podłoże jest połączeniem łatwo przyswajalnych mikro- i makroelementów, 
takich jak: azot, fosfor, potas, magnez, miedź, bor, mangan, molibden, wapń 
i cynk. Jego gruzełkowata struktura zapewnia rozwój delikatnym, drobnym 
korzeniom. Najlepszej jakości składniki odżywcze uwalniane są do podłoża 
przez okres 6 miesięcy, dzięki czemu charakteryzuje się przedłużonym dzia-
łaniem. Wyjątkowa struktura bardzo dobrze utrzymuje wilgoć, co zapewnia 
właściwe warunki wodno-powietrzne. Doskonale nadaje się do upraw w do-
niczkach i skrzynkach. Technologia chroniona patentem. n

WWW.GGARDEN.EU
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RODZINNE WARSZTATY 
OGRODNICZE
Każdy, kto chce posłuchać ogrodniczych porad Witolda Czuksanowa, spotkać się 
z przedstawicielami firm Agrecol, Kronen i RAMP oraz wspólnie zasadzić kwiaty ma niepowtarzalną 
szansę – wystarczy tylko do końca czerwca odwiedzić wybrane centrum ogrodnicze, w którym 
odbywa się cykl spotkań w ramach eventu Rodzinne Warsztaty Ogrodnicze

Tekst: Agnieszka Idziak

F irmy Kronen, Agrecol i RAMP zapraszają wszyst-
kich miłośników ogrodnictwa na cykl spotkań 
w aż 35 sklepach i centrach ogrodniczych w ca-
łej Polsce. Ogrodniczych porad udziela znany 

dziennikarz Witold Czuksanow. W warsztatach udział 
może wziąć każdy, bez względu na doświadczenie, są 
one bowiem przeznaczone dla osób, które od lat są 
miłośnikami zieleni, jak również dla tych, które dopiero 
rozpoczynają swoją przygodę z ogrodnictwem, zwłasz-
cza dzieci. Spotkania odbywają się pod patronatem 
magazynu „Biznes Ogrodniczy” i „Garden & Trends” 
w całej Polsce. Choć jeszcze nie czas na podsumowanie 
Rodzinnych Warsztatów Ogrodniczych 2017, to warto 
wspomnieć, że połowa spotkań już za nami. – Ponie-
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waż jednak od pewnego czasu każdemu takiemu wydarzeniu 
przypisujemy przewodnie hasło, zazwyczaj związane z aktu-
alną ofertą roślin promowaną w miejscu, w którym jesteśmy, 
to tym razem postanowiłem więcej napisać właśnie o sezono-
wych kwiatach i o obserwacjach związanych z upodobania-
mi uczestników. Przede wszystkim: jako warsztatowe kwiaty 
numer jeden pokazały się jednak bratki wszelkiej maści. Przy-
jemnie się je sadzi, nie boją się przymrozków, niewiele kosz-
tują i do tego mają jeszcze skromne wymagania. Wydaje się 
więc, że wybór tych właśnie kwiatów jako „twarzy” inaugu-
rujących każdy sezon Rodzinnych Warsztatów Ogrodniczych 
wydaje się uzasadniony. Myślę również, że w bratkach wciąż 
tkwi wielki i nie przez wszystkich wykorzystywany potencjał 
marketingowy. To przecież żywa i naprawdę bajecznie kolo-
rowa reklama wiosny. Dlaczego mimo to nie wszędzie w cen-
trach ogrodniczych klientom towarzyszą rzucające na kolana 
wystawki? Warto je urządzać, by zainspirować kompozycjami, 
które można zrobić w ogrodach, dla przypomnienia, że zima 
się skończyła i generalnie, dla lepszego samopoczucia. Tak na-
prawdę na rozpoczęcie wiosny weekendy z bratkiem powinny 
się odbywać we wszystkich centrach ogrodniczych. A gatun-
kiem, właściwie to grupą roślin numer dwa, trzeba ogłosić 
zioła. Wszędzie tam, gdzie warsztaty pachną miętą, melisą 
i tymiankiem, uczestnikom dopisują humory, a zajęciom fre-
kwencja. Takie zajęcia dla części ogrodników bywają niekiedy 
odkryciem. Na przykład tego, że w ogrodach uprawia się nie 
jedną, lecz co najmniej kilkanaście odmian mięty. Poznania 
różnych smaków i aromatów bazyliowych liści, zapoznania się 
ponadto z nowymi ziółkami. Bo w ogródkach i na rabatach 
ze świeżymi przyprawami ruch ostatnio wielki, i obserwujemy 
wielce udane premiery. W ubiegłym roku i uczestnicy, i or-
ganizatorzy warsztatów odkryli między innymi aromatyczne 

werbeny i oliwkowe ziele. Inne nowinki też mają szansę, by 
na stałe zagościć w prywatnych kolekcjach, bo uprawa ziół to 
taka moda, lub też trend powrotu do natury i zwracania się po 
bioprodukty, takie jak specjalne podłoże BIO do warzyw i ziół 
czy podłoża dodatkiem roślinnego kompostu. Podczas warsz-
tatów zwykle jest okazja, by je samodzielnie wypróbować 
i posadzić rośliny. Warsztaty to w ogóle nie tylko rośliny, lecz 
dobra okazja, by różne nowe produkty do pielęgnacji roślin 
i ogrodów przetestować na miejscu i u siebie. O to dbają or-
ganizatorzy – podsumowuje Witold Czuksanow, prowadzący 
event oraz Jarosław Sieciński, organizator Rodzinnych Warsz-
tatów Ogrodniczych. n

Szczegółowe kalendarium oraz godziny i adresy warsztatów znajdziecie na FB
https://www.facebook.com/kronen.mocpodloza/

KALENDARIUM

12 maja (piątek) Centrum Ogrodnicze w Poddębicach

13 maja (sobota) Centrum Ogrodnicze SEMI w Kaliszu

14 maja (niedziela) Centrum Ogrodnicze Świat Roślin w Aleksandrowie £ódzkim

19 maja (piątek) Sklep Ogrodniczy Witona w Radzyminie

20 maja (sobota) Daglezja Centrum Ogrodnicze i Kwiaciarnia w Józefowie

21 maja (niedziela) Centrum Ogrodnicze Torseed Toruń

2 czerwca (piątek) Centrum Ogrodnicze Zielone Hobby w Lublinie

3 czerwca (sobota) Centrum Ogrodnicze DAGLEZJA Paweł Maj Ryki

9 czerwca (piątek) Centrum Ogrodnicze Szarotka w ¯ywcu

10 czerwca (sobota) Centrum POAR w Złotoryi

16 czerwca (piątek) Centrum Ogrodnicze Rolnik Świecie

17 czerwca (sobota) Centrum Ogrodnicze Działkowiec Brodnica

18 czerwca (niedziela) Centrum Ogrodnicze ¯ołędowo

KALENDARIUM



OŚWIETLENIE MA NIE TYLKO FUNKCJĘ 
PRAKTYCZNĄ, KTÓRA POZWALA NA SPRAWNE 
PORUSZANIE SIĘ NOCĄ PO OGRODZIE, TARASIE 

CZY DUŻYM BALKONIE. PRZEDE WSZYSTKIM 
DZIĘKI NIEMU MOŻNA ZAZNACZYĆ I ZWIĘKSZYĆ 
WALORY ESTETYCZNE WYBRANYCH ZAKĄTKÓW. 

JAK ZROBIĆ TO WŁAŚCIWIE?
Tekst: Michał Mazik

Oświetlenie 
do ogrodu, 

na balkon i taras
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Instalacja oświetlenia na balkonie i tarasie jest dosyć 
prosta – poszczególne obiekty należy oświetlić tak, 
aby były dobrze widoczne. Należy przy tym uważać, 
aby jednocześnie światło nie oślepiało użytkowników. 
W ogrodzie więcej jest zróżnicowanych miejsc i czasem 
trudno zdecydować się, w którym z nich zamontować 
lampy (lub inne rozwiązania). Ma to pomóc w zlokali-
zowaniu poszczególnych obiektów i jednocześnie pod-
kreślić walory zielonego zakątka. Dlatego w ogrodzie 
oświetlenie instaluje się:

  wzdłuż ścieżek, chodników, drogi wjazdowej 
(w taki sposób, by oświetlać nawierzchnię);

  w oczku wodnym, przy fontannie (to 
znacznie podnosi ich walory estetyczne);

  w altanie i pawilonie (to zwiększa 
funkcjonalność tych miejsc);

  przy najbardziej reprezentatywnym soliterze 
(roślina może być podświetlana z góry, od 
dołu lub z boku);

  wejście do domu i na działkę (najczęściej 
z czujnikiem ruchu).

JAK WYBRAĆ LAMPĘ DO OGRODU?
Lampy mogą być zbudowane z aluminium, stali szla-
chetnej, szkła lub tworzywa sztucznego. Posiadają 
odpowiednie oznaczenia informujące o potencjalnym 
sposobie ich wykorzystania. Te przeznaczone do ogro-
du, na balkon oraz niezadaszony taras powinny cha-
rakteryzować się dobrą szczelnością na pył (pierwsza 
cyfra w symbolu) i wodę (druga cyfra). Wybierany mo-
del powinien posiadać przynajmniej oznaczenie IP42. 
Oświetlenie instalowane przy źródłach wody i zbiorni-
kach wodnych musi spełniać normę IP68. 
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OŚWIETLENIE DOPASOWANE 
DO MIEJSCA

Oprawy ścienne (przy drzwiach wejścio-
wych domu, na balkon) – oświetlenie 

powinno spełniać normę IP44. Do tego 
celu najczęściej wykorzystuje się kin-
kiety z czujnikiem ruchu. Mają zróż-
nicowany wygląd, dlatego można je 
dopasować do konkretnego stylu 
ogrodu.

CI¥GI KOMUNIKACYJNE (NA-
WIERZCHNIE) – powinny spełniać 
normę IP54 (dotyczy to refl ekto-
rów i słupów) lub IP66 (dla oświe-
tlenia montowanego w gruncie). 
Wzdłuż ścieżek często montuje się 
słupki, w których światło pada od 
dołu. Efektywnym rozwiązaniem 
jest wybór lamp solarnych. W do-

brym tonie jest także latarnia ogro-
dowa. Ponadto dobry efekt można 

uzyskać instalując oświetlenie bezpo-
średnio w nawierzchni lub na jej obrze-

żach (oprawy najazdowe). Powinny cha-
rakteryzować się dobrą wytrzymałością na 

nacisk – nawet do 1000 kg. Nowym tren-
dem na rynku jest użycie donic z wbudowa-

nym systemem oświetlenia. W ten sposób moż-
na rozjaśnić nawierzchnię i jednocześnie stworzyć 

z roślin szpaler lub aleję.

OŚWIETLENIE DOPASOWANE 
DO MIEJSCA

Oprawy ścienne (przy drzwiach wejścio-
wych domu, na balkon) – oświetlenie 

powinno spełniać normę IP44. Do tego 
celu najczęściej wykorzystuje się kin-
kiety z czujnikiem ruchu. Mają zróż-
nicowany wygląd, dlatego można je 
dopasować do konkretnego stylu 
ogrodu.

CI¥GI KOMUNIKACYJNE (NA-
WIERZCHNIE)

tlenia montowanego w gruncie). 
Wzdłuż ścieżek często montuje się 
słupki, w których światło pada od 
dołu. Efektywnym rozwiązaniem 
jest wybór lamp solarnych. W do-

brym tonie jest także latarnia ogro-
dowa. Ponadto dobry efekt można 

uzyskać instalując oświetlenie bezpo-
średnio w nawierzchni lub na jej obrze-

żach (oprawy najazdowe). Powinny cha-
rakteryzować się dobrą wytrzymałością na 

nacisk – nawet do 1000 kg. Nowym tren-
dem na rynku jest użycie donic z wbudowa-

nym systemem oświetlenia. W ten sposób moż-
na rozjaśnić nawierzchnię i jednocześnie stworzyć 

z roślin szpaler lub aleję.
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BALKON I TARAS – w takich miejscach 
można pokusić się o niestandardowe roz-
wiązania (wystarczy IP42). Jeśli dany 
obiekt ma niewielką architekturę, dobry 
efekt można osiągnąć przez montaż 
kulistej lampy solarnej, dekoracyjnej 
latarenki, lampy stojącej, lampy sto-
łowej, świecącej kostki lub kolumny 
oświetleniowej. Warto rozważyć tak-
że uprawę roślin we wspomnianych 
oświetlanych donicach.

ZBIORNIKI WODNE (IP68) – oświe-
tlenie można podzielić na nadwodne 
i podwodne. Światłem można pod-
kreślić tafl ę wody, dno zbiornika, ka-
skadę, fi gury i najpiękniejsze rośliny. 
Często do dekoracji wykorzystuje się 
refl ektory nabrzeżne, lampy podwodne 
halogenowe oraz lampy pływające. Nie-
samowity efekt można uzyskać instalując 
podwodny solarny system pomp lub pier-
ścienie świetlne LED.

OGRODZENIE – przy furtkach najlepiej stoso-
wać lampy z mlecznymi i matowymi kloszami. n

– w takich miejscach 
można pokusić się o niestandardowe roz-
wiązania (wystarczy IP42). Jeśli dany 
obiekt ma niewielką architekturę, dobry 
efekt można osiągnąć przez montaż 

halogenowe oraz lampy pływające. Nie-
samowity efekt można uzyskać instalując 
podwodny solarny system pomp lub pier-

 – przy furtkach najlepiej stoso-
wać lampy z mlecznymi i matowymi kloszami. n
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DONICE OGRODOWE 
– JAK DOBRAĆ JE DO STYLU?
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DONICE OGRODOWE 
– JAK DOBRAĆ JE DO STYLU?

Uprawa roślin 
w pojemnikach cieszy się dużą 

popularnością, mimo że jest nieco 
bardziej pracochłonna od tej w gruncie. 

Dekoruje się tak nie tylko balkony i tarasy, 
ale także inne elementy ogrodu: ścieżki, drogi 
wjazdowe, drzwi wejściowe, altany i pawilony. 
Ozdobą w tym wypadku jest nie tylko zieleń, 
lecz i same pojemniki. Warto więc dobrać je 

w oparciu o styl ogrodu
Tekst: Michał Mazik



N
a rynku akcesoriów ogrodniczych 
jest ogromny wybór skrzyń, donic 
i innego rodzaju pojemników. Po-
szczególne produkty różnią się nie 
tylko ceną, ale przede wszystkim 

pojemnością, jakością wykonania i rodzajem 
użytego materiału. Właśnie ten ostatni atrybut 
można powiązać z konkretnym stylem urządza-
nia ogrodu. Jak to zrobić?

CERAMIKA I GLINA – 
TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ
Glina (w różnej formie) to jeden z najbardziej wartościo-
wych materiałów do produkcji pojemników. Gliniane doni-
ce dobrze utrzymują ciepło, nie nagrzewają się i są na tyle 
ciężkie, że zwykle zapewniają roślinie wystarczającą stabil-
ność. Ponadto mają specyfi czne, pastelowe barwy, które 
łatwo komponują się w różnorodnych ogrodach. Jedynym 
mankamentem jest wytrzymałość materiału – pojemniki 
są narażone na uszkodzenia mechanicznie. Nawet znisz-
czoną donicę można jednak wykorzystać do stworzenia 
miniogrodu. To popularny trend ze Wschodu, który coraz 
częściej spotyka się w Europie. Gliniane donice pasują do 

ogrodów róż-
nego typu, jed-
nak z dużym naciskiem 
na ogrody wiejskie, formalne i angielskie. W ogrodach 
wiejskich i angielskich można ponadto używać naczyń 
z gospodarstwa domowego, takich jak gliniane garnki czy 
misy. W ogrodach stylizowanych na śródziemnomorski 
(w naszym klimacie nie da się w pełni oddać ich rzeczy-
wistych założeń) dobrze wyglądają również polerowane 
skrzynie i donice z terakoty oraz ozdobne wysokie wazy.

DREWNIANE SKRZYNIE – 
ZAWSZE W CENIE

Drewno jest materiałem naturalnym i fak-
tycznie pasuje do ogrodu każdego typu. 
Skrzynie i donice z drewna powinny 
być jednak zabezpieczone przed wil-
gocią. Najczęściej stosuje się je więc 
jako osłony na inne pojemniki, np.: 
z tworzywa sztucznego (te ostatnie 
nie pasują do żadnego stylu, ale 
są... tanie). Mogą mieć formę więk-
szych kwietników, czasem łączy się 
je także z pergolami (np. do upra-
wy pnączy). W ogrodach wiejskich 
dobrą dekoracją są drewniane 
beczki. Pojemniki można potrakto-
wać impregnatem barwiącym, tak 
aby kolorystyką pasowały do kon-

kretnego ogrodu.
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KAMIEŃ, BETON 
I GABIONY – TRWAŁA 

PODSTAWA DLA 
ROŚLIN

Pojemniki kamienne, betonowe i ga-
bionowe to wytrzymałe i ciężkie 
ozdoby ogrodu. Z tego względu nie 
powinno się ich ustawiać na balko-
nach i tarasach. Mogą za to posłużyć 
jako dekoracja drzwi wejściowych 
czy wyeksponowanej części ogrodu. 
W zależności od kształtu i fraktury 
nadają się do ogrodów nowocze-
snych, miejskich (w tym zieleni miej-
skiej) oraz formalnych. Często mają 
prostą, surową, minimalistyczną for-
mę. To duży atut.

DONICE 
TECHNORATTANOWE 

– FUNKCJONALNA 
NOWOCZESNOŚĆ
Technorattan jest materiałem syntetycz-
nym wzorowanym na drewnie ratta-
nowym. Pomimo że jest sztuczny, jego 
wygląd robi wrażenie i jest w pełni funk-
cjonalny. Pojemniki z technorattanu ład-
nie się prezentują, dostępne są w szero-
kiej gamie kolorystycznej, mają dość dużą 
wytrzymałość i łatwo można je konserwo-

wać (wystarczy mycie). Dawniej spotykało 
się je głównie w hotelach i restauracjach, 

dziś to materiał powszechny. Skrzynie dobrze 
prezentują się szczególnie w ogrodach nowo-

czesnych, miejskich i śródziemnomorskich.

DONICE 
TECHNORATTANOWE 

– FUNKCJONALNA 
NOWOCZESNOŚĆ
Technorattan jest materiałem syntetycz-
nym wzorowanym na drewnie ratta-
nowym. Pomimo że jest sztuczny, jego 
wygląd robi wrażenie i jest w pełni funk-
cjonalny. Pojemniki z technorattanu ład-
nie się prezentują, dostępne są w szero-
kiej gamie kolorystycznej, mają dość dużą 
wytrzymałość i łatwo można je konserwo-

wać (wystarczy mycie). Dawniej spotykało 
się je głównie w hotelach i restauracjach, 

dziś to materiał powszechny. Skrzynie dobrze 
prezentują się szczególnie w ogrodach nowo-

czesnych, miejskich i śródziemnomorskich.
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Na co zwracaæ uwagê przy zakupie donic?

Poza najważniejszymi parametrami (pojemność, 

materiał, cena) warto zwracać uwagę na 

kształt donic. Przykładowo kanciaste dobrze 

wyglądają w ogrodach nowoczesnych. Ponadto 

zawsze trzeba sprawdzić, czy dana donica 

posiada otwór. Jeśli nie – można potraktować 

ją jedynie jako osłonę (i dać solidny drenaż). 

Nowoczesnym rozwiązaniem są donice 

z automatycznym systemem nawadniania. Są 

droższe, ale ochronią cenne okazy w czasie 

naszego urlopu.

Na co zwracaæ uwagê przy zakupie donic?

METAL I SZKŁO – IDZIE NOWE
Donice z metalu mogą mieć różnorodne zastosowania – 
szczególnie warto je rozważyć, jeśli posiada się ogród nowo-
czesny. To niebanalne ozdoby o dużych walorach wizualnych. 
Nie nadają się jednak do miejsc nasłonecznionych, gdyż ła-
two mogą się nagrzewać ze szkodą dla roślin. Pojemniki ze 
szkła wykorzystuje się głównie w pomieszczeniach (np. przy 
uprawie storczyków). Na rynku można jednak dostać szklane 
donice do ogrodów. Czasem korzystają z zaawansowanych 
technologii – np. mają wbudowane oświetlenie. Ustawienie 
takich donic w dwóch rzędach wzdłuż chodnika stworzy nie 
tylko piękną, zieloną aleję, ale przy okazji zastąpi tradycyjne 
lampy. n
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Popularne systemy podłogowe 
na balkon, altanę lub taras
Wybór materiałów na podłogi na balkonie, tarasie, w altanie czy innym obiekcie 
małej architektury jest przeogromny. Decydując się na konkretne rozwiązanie, warto 
zwrócić uwagę nie tylko na jego dekoracyjny charakter, ale przede wszystkim na 
funkcjonalność. Bo od niej zależy, jak długo dana nawierzchnia nam posłuży

Tekst: Michał Mazik

M ateriał wybierany na 
„ogrodową podłogę” 
powinien spełniać kilka 
istotnych parametrów. 

Kluczowa jest wytrzymałość (aby nie 
trzeba go było zmieniać za parę lat), 

odporność na ścieranie i zabrudzenia 
(bo to często użytkowane miejsce 
w ogrodzie). Ponadto – w konstruk-
cjach odkrytych – należy używać 
materiałów mało nasiąkliwych, od-
pornych na zmienne warunki atmos-

feryczne (np. drewnu szkodzi woda, 
ceramice mróz) i możliwie mało śli-
skich po deszczu. Następnie materiał 
„dostosowuje się” do stylu urządza-
nia ogrodu i wyglądu istniejących 
obiektów. Warto przy tym zwrócić 
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uwagę, że stonowane kolory zwykle 
łatwiej harmonizują z otoczeniem. 
Jaskrawe i krzykliwe barwy moż-
na wykorzystać, jeśli dane miejsce 
z założenia ma być szczególnie wy-
eksponowane lub chcemy uzyskać 
efekt kontrastu. Oczywiście nie ma 
złotego środka. Każdy z materiałów 
ma swoje wady i zalety – najlepiej je 
porównać i dostosować do własnych 
potrzeb. Przedstawiamy zestawienie 
popularnych i cenionych systemów 
podłogowych.

DREWNO – to naturalny materiał, harmonizujący z otoczeniem i nada-
jący się do każdego ogrodu. Poszczególne parametry zależą od konkretnego 
gatunku drewna. Drewno krajowe ma mniejsze znaczenie – raczej wybierane 
jest droższe, ale znacznie wytrzymalsze drewno egzotyczne (np. teak, mas-
saranduba, bangkirai).

ZALETY:

+ naturalność;

+  dobra amortyzacja (np. przy upad-
ku)

+  łatwość dostosowania gatunku 
(i barwy) do stylu ogrodu

+  materiał „ocieplający” ogród

+  pasuje do każdej konstrukcji

+  wiele gatunków drewna egzotycz-
nego jest ryfl owana (ma żłobienia), 
dzięki czemu powierzchnia nie jest 
śliska

OGRANICZENIA:

–  powinno się go używać w zadaszo-
nych obiektach (zwłaszcza gatunki 
krajowe)

–  wymaga konserwacji (średnio co 
2-3 lata – np. impregnowania)

–  trudno utrzymać czystość

–  zwykle wytrzymałość szacuje się 
do kilkunastu lat

–  może zmieniać barwę pod wpły-
wem słońca, np. szarzeje
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DESKA KOMPOZYTOWA – to materiał imitujący drewno (tak 
jak technorattan przypomina naturalny rattan). Powstaje z mączki drzewnej i PCW. 
W ostatnich latach wzbudza ogromną popularność w budowie tarasów.

ZALETY:

+  deski kompozytowe nie wymagają od-
nawiania i malowania

+  przypominają wyglądem naturalne 
drewno

+  pasują do ogrodów różnego typu

+  nie wymagają izolacji, montuje się je 
w taki sposób, że nie widać wkrętów

OGRANICZENIA:

–  raczej wykorzystuje się je na większych 
powierzchniach, np. na tarasie. Na ma-
łym balkonie montaż będzie kłopotliwy

–  są jednolite, nie posiadają sęków (to 
jednocześnie wada i zaleta – zależnie 
od upodobań)

–  ciężko je dopasować w nieregularnych 
i nietypowych miejscach

–  łatwo ulegają zabrudzeniu tłuszczem (lepiej 
unikać w miejscu służącym do grillowania)

KOSTKA BRUKOWA 
– to powszechnie stosowany mate-
riał do różnego rodzaju nawierzch-
ni. Nadaje się na taras oraz podłogę 
w altanie, jednak nie stosuje się go na 
balkonach. Materiał warto wykorzy-
stać, jeśli użyło się go do zbudowania 
także innych nawierzchni w ogrodzie 
(oczywiście w ramach rozsądku).

ZALETY:

+  taras z kostki jest tani i łatwy do zbu-
dowania

+  materiał jest funkcjonalny: wy-
trzymały, odporny na zniszczenie 
i ścieranie

+  to dobre rozwiązanie na odkryte 
tarasy – ogranicza ryzyko pośli-
zgnięcia

OGRANICZENIA:

–  mniejsze walory estetyczne od 
innych materiałów (np. drewna, 
kamienia)

–  nie można przesadzić z ilością 
kostki w ogrodzie (ogród będzie 
wtedy wyglądał sztucznie)
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to materiał, który zawsze był i zawsze bę-
dzie w cenie. W szczególności przydatny 
jest przy budowie tarasów. Dokładne para-
metry i wygląd zależą od obranego rodzaju 
kamienia. Często do tego celu wykorzystuje 
się granit, serpentynit, piaskowiec (najlepiej 
wytrzymalszy – z rudami metali) oraz bazalt.

ZALETY:

+  materiał jest wytrzymały (poza wyjąt-
kami – np. piaskowcem)

+  większość rodzajów jest odporna na ście-
ranie

+  można dobrać do stylu ogrodu – w każ-
dym prezentuje się naturalnie

+  dobrze służy przez długie lata

OGRANICZENIA:

–  jest ciężki, dlatego raczej nie nadaje się 
na balkony

–  nie może być go zbyt dużo w ogrodzie, 
gdyż efekt będzie odwrotny od pożądane-
go – zielony zakątek stanie się „toporny”

–  materiał jest trudny do obróbki

TERAKOTA – to je-
den z najschludniejszych ma-
teriałów wykorzystywanych 
w ogrodzie. Nadaje się nawet 
do budowy podłóg na małych 
balkonach i w pawilonach. Do 
tego celu powinno się jednak 
używać tylko płytek mrozood-
pornych.

ZALETY:

+  materiał łatwy w konserwa-
cji

+  duży wybór pod względem 
wyglądu

+  pasuje do ogrodów różne-
go typu (z wyszczególnie-
niem stylu nowoczesnego 
i śródziemnomorskiego)

OGRANICZENIA:

–  są narażone na rysowanie 
i ścieranie

–  wiele produktów nie jest 
przystosowanych do pol-
skiego klimatu
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P£YTY BETONOWE – 
dawniej stosowano płyty betonowe 
ze względu na cenę i łatwość mon-
tażu. Dzisiaj wybór na rynku jest 
znacznie większy i można znaleźć 
także materiały o wysokich walo-
rach dekoracyjnych.

ZALETY:

+  nowoczesne płyty dobrze wyglą-
dają w ogrodach modernistycz-
nych

+  szary beton w ogrodzie to dość 
nowy, ale prężnie rozwijający się 
ogrodowy trend

+  materiał jest wytrzymały i odpor-
ny na warunki atmosferyczne

+  dobry wybór pod względem roz-
miarów płyt

OGRANICZENIA:

–  dobór materiału do architektury 
krajobrazu nie jest łatwy

– płyty betonowe są ciężkie do ob-
róbki (np. cięcia)



Zadbany ogród to dopełnienie wyglądu domu, miejsce naszego relaksu – ucieczka od 
miejskiego zgiełku. Jak sprawić, aby niewielkim nakładem kosztów zawsze cieszył nasze oko? 
To proste. Zadbajmy przede wszystkim o to, by był zawsze zielony, czyli dobrze podlewany

Tekst: Natalia Dur we współpracy z firmą RAMP

Materiał promocyjny48

Ogród stanowi ten element posesji, który jest widoczny z ze-
wnątrz, podnosi więc wartość nieruchomości, a krótko mówiąc 

jest tym, z czego chcemy być najbardziej dumni. Co zrobić 
i jak o niego dbać, by zawsze był zielony i piękny? Wystar-

czy odpowiednio go nawodnić, wybierając rozwiązania 
proste, bezawaryjne i wygodne w obsłudze, takie jak 

automatyczne systemy nawadniania RAMP. 

Co wchodzi w skład podstawowej linii zra-
szaj¹cej?
Bardzo ważnym elementem linii zraszającej są 
przyłącza na kran – to do nich dopinamy węże 
za pomocą szybkozłączy. Zasadą jest stosowa-
nie szybkozłączki Comfort (bez zaworu Aqua-
Stop odcinającego wodę) w połączeniach do 

Tekst: Natalia Dur we współpracy z firmą RAMP

Ogród stanowi ten element posesji, który jest widoczny z ze-
wnątrz, podnosi więc wartość nieruchomości, a krótko mówiąc 

jest tym, z czego chcemy być najbardziej dumni. Co zrobić 
i jak o niego dbać, by zawsze był zielony i piękny? Wystar-

czy odpowiednio go nawodnić, wybierając rozwiązania 
proste, bezawaryjne i wygodne w obsłudze, takie jak 

automatyczne systemy nawadniania RAMP. 

Co wchodzi w skład podstawowej linii zra-
szaj¹cej?
Bardzo ważnym elementem linii zraszającej są 
przyłącza na kran – to do nich dopinamy węże 
za pomocą szybkozłączy. Zasadą jest stosowa-

Nawadniaj 
z głową
Nawadniaj 
z głową
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kranu. Na drugim końcu węża stosujemy 
szybkozłączkę AquaStop posiadającą taki 
zawór i do niej możemy przypiąć różne 
urządzenia zraszające. Jednym z najchęt-
niej wybieranych z naszej oferty zrasza-
czy jest zraszacz obrotowy RAMP R1325. 
Zaletą tego urządzenia 
jest cicha praca podczas 
podlewania, dokładnie 
zroszona powierzchnia, 
możliwość ustawienia 
go również na obszarze 
z nasadzeniami. Innymi 
godnymi polecenia urządzeniami są 
zraszacze wahadłowe RT1363 oraz 
RT1365. Podlewają obszar w kształ-
cie prostokąta i można bez problemu 
stosować je do zraszania powierzch-
ni blisko ścian domu lub ogrodzenia.

Co wiêcej?
Systemy nawadniania ogrodów 
RAMP to również cały wachlarz pistoletów zrasza-
jących. Modnym i bardzo wygodnym urządzeniem 
w tej gamie produktów jest Lanca Profi  RT1545. Ma 
ona te same funkcje, co wielofunkcyjny pistolet zra-
szający RT1445 czy RT1454, ale poprzez zastosowa-
nie ruchomej głowicy zraszającej i umieszczenie jej 
na długiej rozsuwanej rurce teleskopowej uzyskujemy 
możliwość wygodnego podlewania wiszących donic 
lub dużych rabat. Dodatkowo ustawiając głowicę na 
ostry strumień „jet” otrzymujemy wspaniałe urządze-
nie do mycia samochodów, podjazdów czy elewacji.

Co zrobiæ, aby nasz ogród podlewa³ siê sam? 
Firma RAMP zadbała również o stworzenie możli-
wości zaprogramowania podlewania ogrodu bez 
angażowania w tę pracę jego właścicieli. W ramach 
automatycznego systemu nawadniania ogrodu pro-
ponuje podłączenie do kranu sterownika do podle-
wania RT1650, do którego następnie należy podłą-
czyć wąż. Sterownik ma możliwość ustawienia godzin 
i czasu podlewania w różnych dniach tygodnia.

Cieszmy się więc naszym ogrodem i bądźmy z niego 
dumni, bo dzięki produktom RAMP Twój ogród bę-
dzie zawsze tryskał zielenią! n

Ze szczegó³ow¹ ofert¹ fi rmy RAMP mo¿na 
zapoznaæ siê na stronie internetowej www.ramp.pl

kranu. Na drugim końcu węża stosujemy 
szybkozłączkę AquaStop posiadającą taki 
zawór i do niej możemy przypiąć różne 
urządzenia zraszające. Jednym z najchęt-
niej wybieranych z naszej oferty zrasza-
czy jest zraszacz obrotowy RAMP R1325. 
Zaletą tego urządzenia 

z nasadzeniami. Innymi 
godnymi polecenia urządzeniami są 
zraszacze wahadłowe RT1363 oraz 
RT1365. Podlewają obszar w kształ-
cie prostokąta i można bez problemu 
stosować je do zraszania powierzch-
ni blisko ścian domu lub ogrodzenia.

Systemy nawadniania ogrodów 
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Ogród bez komara
Robi się coraz cieplej, a co za tym idzie, spędzamy znacznie więcej czasu 
w swoich ogrodach – dlatego poszukujemy środków odstraszających uciążliwe 
komary. Skuteczność, wygoda użycia oraz ekologia – takie trendy będą 
obowiązywać w sezonie 2017
Tekst: Konrad Urbański

W
iosna w pełni, dla wielu 
z nas to czas grillowa-
nia oraz odpoczynku 
na świeżym powietrzu. 
Na horyzoncie pojawia 

się jednak uciążliwy wróg, który 
potrafi  zepsuć nawet najlepszy 
dzień w ogrodzie – komar. In-
tensywność występowania tych 
insektów, a co za tym idzie rów-
nież sprzedaż środków odstrasza-
jących, w dużej mierze zależy od 
pogody. Decydującym czynnikiem 
mającym wpływ na sprzedaż pro-
duktów przeciwko komarom jest 
przebieg zimy. Podczas łagodnych 
i krótkich miesięcy zimowych, któ-
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re w ostatnich latach miały miejsce w Polsce, komary 
mają większe szanse na przeżycie i niezakłócone roz-
mnażanie się. Wiosną i latem, kiedy klimat na zewnątrz 
jest ciepły i wilgotny, jest ich najwięcej.

Trend ekologiczny, czyli moda ostatnich kilku sezonów, 
sprawia, że poszukujemy środków przeciwko komarom na 
bazie naturalnych składników. Preparaty te są tworzone nie 
tylko z myślą o osobach, które nie chcą bądź nie mogą ko-
rzystać ze środków syntetycznych – sami producenci coraz 
intensywniej promują ekologię. Wzrastająca świadomość na 
temat szkodliwości środków chemicznych promuje prepara-
ty naturalnego pochodzenia. Niekoniecznie muszą to być od 
razu produkty ekologiczne, ważne, by nie zanieczyszczały 
środowiska i były bezpieczne w stosowaniu, w szczególno-
ści dla ludzi, ale także dla zwierząt domowych.

Jak zatem najskuteczniej obronić się przed atakiem koma-
rów? Preparaty to jedno, w sklepach znajdziemy cały ich 
przekrój – od sprayów, przez spirale po świece zwalczające 
owady. Do naturalnych sposobów zaliczymy te występują-
ce pod ręką: olejek z liści mięty, drzewa herbacianego czy 
miodli indyjskiej. Komary nie cierpią także zapachu trawy 
cytrynowej – świeca o takim zapachu na ogrodowy stół 
będzie dobrym rozwiązaniem. Posadzenie w ogrodzie ziół, 
takich jak mięta, bazylia, rozmaryn, melisa, także kwiatów 
– aksamitek czy pelargonii, zwiększa skuteczność działania 
preparatów chemicznych. Dzięki tym sposobom komary 
będą się trzymać z dala od nas!

Środki zwalczające komary są jednak rozwiązaniem do-
raźnym. Wzrost świadomości uczy nas, że pozbycie się 
latającego owada skutkuje wyłącznie na chwilę – wy-
starczy kilka sekund, a już pojawia się następny. Kluczem 
do sukcesu jest pozbywanie się osobników nierozwinię-
tych, najlepiej larw. Opryski prowadzone w ogrodach 
to jeden ze sposobów, wciąż zawodny, ponieważ fakt 
opryskania ogrodu przez jedną osobę nie sprawi, że są-
siedzi także spryskają swój kawałek zieleni. Osuszanie 
pozostałych po zimie oczek wodnych czy odpowiednie 
zabezpieczenie terenów zalewowych to kolejne sposo-
by na walkę z larwami komarów. Osuszanie korzystnie 
wpływa na ograniczenie populacji komarów. Niestety 
– w Polsce tego rodzaju zabiegi są wciąż mało popu-
larne, w przeciwieństwie do krajów Europy Zachodniej. 
Wzrost świadomości może skutkować także coraz więk-
szą wiedzą burmistrzów i prezydentów miast, którzy na 
walkę z uciążliwym zakomarzeniem będą przeznaczać 
odpowiednie środki fi nansowe. n

Komary nie lubią zapachu trawy 
cytrynowej – świeca o takim zapachu 

na ogrodowy stół będzie dobrym 
i skutecznym rozwiązaniem w walce 

z uciążliwym wrogiem

Komary nie lubią zapachu trawy 



Oferta dostępnych na rynku 
produktów odstraszających 
komary jest bardzo szeroka. 
Stawiajcie na skuteczne 
i wygodne w użyciu preparaty. 
Prezentujemy kilka z nich

POŻEGNANIE Z KOMAREM
Produkt w wygodnym opakowa-
niu z rozpylaczem do odstraszania 
komarów w okolicy domów (np. 
w ogrodach). Do zastosowania na 
trawnikach, drzewach, krzewach 
i architekturze ogrodowej. Składniki 
naturalne. Opakowanie: 950 ml wy-
starcza na opryskanie ok. 300 m2. n

WWW.ZIELONYDOM.PL

KOMAROPREN PBO
Ciekły koncentrat do rozcieńczania wodą 

przed użyciem, o działaniu kontaktowym, 
do zwalczania dorosłych form komarów 

wewnątrz oraz na zewnątrz obiektów, 
np. na terenach popowodziowych, 

w ogrodach, parkach metodą opry-
skiwania lub zamgławiania, do użycia 

przez osoby zaopatrzone w odpowiedni 
specjalistyczny sprzęt i odzież ochronną. 

Zawiera etofenproks – 100 g/ l oraz buto-
tlenek piperonylu – 200 g/ l. n

WWW.BESTPEST.COM.PL

Prezentacja52

FOCUS NA KOMARY
Środek owadobójczy w formie zawiesiny 
mikrokapsuł do rozcieńczania z wodą, 
zawiera 50% małych i 50% dużych 
mikrokapsuł. Działa natychmiastowo 
i posiada wydłużone działanie do 60 
dni. Preparat o działaniu kontaktowym 
i żołądkowym. Przeznaczony do zwal-
czania komarów w higienie sanitarnej 
w pomieszczeniach mieszkalnych, biuro-
wych itp. Opakowanie 50 ml wystarcza 
na 100 m2. n

WWW.AGROSIMEX.PL

KONCENTRAT NA KOMARY
Środek owadobójczy o szerokim zastosowaniu, przeznaczo-
ny do zwalczania komarów w budynkach mieszkalnych, go-
spodarstwach rolniczych, budynkach publicznych, zakładach 
przetwórstwa żywności oraz na terenach przyległych (funda-
menty, tarasy, podjazdy, chodniki, parkingi). n

WWW.SUMIN.COM.PL

SPRAY NA KOMARY, 
KLESZCZE I MESZKI
Preparat w formie aerozolu. 
Przeznaczony do stosowania 
bezpośrednio na skórę. 
Skutecznie odstraszania 
komary, meszki, kleszcze. 
Opakowanie: 100 ml. n

WWW.PLANTA.PL



 GLOTOX GARDEN TOP 
– PREPARAT NA KOMARY, 

MUCHY, KLESZCZE
Preparat w formie proszku przeznaczony 
do zwalczania owadów latających (ta-
kich jak muchy, komary, ćmy itd.), biega-
jących (pająki, rybiki, pluskwy, chrząsz-
cze, mrówki, karaluchy itd.) oraz pcheł, 
kleszczy i gniazd os. Do stosowania 
m.in.: w pomieszczeniach mieszkalnych 
(w tym w kuchniach), szpitalach (w ob-
szarach niezwiązanych z działalnością 
kliniczną), fabrykach, magazynach, ho-
telach, restauracjach oraz w budynkach 
administracyjnych i publicznych. Zawie-
ra cypermetrynę (środek owadobójczy 
z grupy pyretroidów) – 100 g/kg. n

WWW.GLOTOX.COM
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BROS SPRAY NA KOMARY I KLESZCZE MAX
Wyjątkowo skuteczny preparat odstraszający komary, kleszcze i inne 
owady kłujące. Wygodna forma sprayu zapewnia łatwą aplikację prepa-
ratu. Dzięki zwiększonemu stężeniu substancji aktywnej DEET (aż 30%) 
zapewnia bardzo długą ochronę przed owadami, zabezpieczając jed-
nocześnie przed przenoszonymi przez nie chorobami, m.in. zapaleniem 
opon mózgowych i boreliozą. n

WWW.BROS.PL

FENDONA 6 SC 
PREPARAT NA 
KLESZCZE, KOMARY 
I INNE OWADY 
W OGRODZIE
Preparat owadobójczy do zwal-
czania owadów latających i bie-
gających wewnątrz pomiesz-
czeń i na terenach otwartych, 
w domach, szpitalach, szkołach, 
w miejscach użyteczności publicz-
nej i w gastronomii. Fendona 6 SC 
skutecznie i szybko zwalcza m.in.: 
kleszcze, komary, muchy pająki, 
karaluchy, pluskwy, rybiki. n

WWW.AROX.CO
WWW.AGRECOL.PL

 ASPERMET ZWALCZA KOMARY I KLESZCZE 50 ML
Aspermet 200 EC to środek owadobójczy o działaniu kontaktowym, w po-
staci koncentratu stężonej emulsji do rozcieńczania wodą do opryskiwania 
powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych (na działkach, ogródkach przy-
domowych itp.) Zwalcza: komary, kleszcze i inne uciążliwe owady, muchy, 
prusaki, karaluchy, pluskwy, mrówki faraona, rybiki cukrowe itp., a także 
wołki zbożowe, mole, mkliki itp. 50 ml środka wystarcza na 50 do 100 m2 
powierzchni. n

WWW.TARGET.COM.PL

staci koncentratu stężonej emulsji do rozcieńczania wodą do opryskiwania 

domowych itp.) Zwalcza: komary, kleszcze i inne uciążliwe owady, muchy, 
prusaki, karaluchy, pluskwy, mrówki faraona, rybiki cukrowe itp., a także 

Produktów biobójczych nale¿y u¿ywaæ z zachowaniem środków ostro¿ności. 
Przed ka¿dym u¿yciem nale¿y przeczytaæ etykietê i informacje dotycz¹ce produktu
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JAK WYBRAĆ 
NAJLEPSZĄ?

PRZED ZAŁOŻENIEM TRAWNIKA NALEŻY WYBRAĆ ODPOWIEDNIE NASIONA 
TRAW. NA RYNKU DOSTĘPNYCH JEST WIELE MIESZANEK NASION ROZMAITYCH 

GATUNKÓW, RÓŻNIĄCYCH SIĘ M.IN. CENĄ ORAZ PRZEZNACZENIEM. OTO KILKA RAD 
I WSKAZÓWEK, JAK DOBIERAĆ NASIONA TRAW, ABY UZYSKAĆ OCZEKIWANY EFEKT 

ZIELONEGO DYWANU
Tekst: Natalia Dur
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P
odstawowe gatunki wykorzystywa-
ne do mieszanek trawnikowych 
to: rajgras angielski, wiechlina 
łąkowa, kostrzewa czerwona, ko-
strzewa owcza oraz mietlica po-

spolita. Należy unikać mieszanek, które 
w składzie mają trawy pastewne, tj.: 
życica wielokwiatowa, mieszańcowa 
oraz westerwoldzka. Mieszanka nasion 
traw gazonowych powinna składać się 
przynajmniej z trzech gatunków. Nasio-
na są do siebie bardzo podobne, jed-
nak rośliny po wykiełkowaniu różnią się 
miedzy sobą barwą, pokrojem, tempem 
wzrostu, tolerancją na zacienienie, wy-
trzymałością na suszę czy deptanie. Nie 
powinno zakładać się trawnika tylko z jed-
nego gatunku nasion, gdyż żaden gatunek 
nie posiada wszystkich pożądanych cech. Na-
siona traw miesza się ze sobą, aby jak najlepiej 
dostosować skład mieszanki do warunków klima-
tyczno-glebowych i sposobu użytkowania murawy.

 ozdobne (dywanowe, gazonowe) – zakładane 
w celu uzyskania pięknych kompozycji lub odpowied-
niego tła dla rabat kwiatowych, jest to darń delikatna 
i miękka, dla pięknego wyglądu wymaga jednak regu-
larnej pielęgnacji, podlewania i częstego koszenia, źle 
znosi deptanie;

 uniwersalne – znacznie łatwiejsze w pielęgnacji i bar-
dziej odporne na deptanie, wystarczająco odporne na 
trawniki przydomowe, stąd najczęściej stosowane w wa-
runkach ogrodów amatorskich;

 sportowe – łączące w sobie piękno trawnika ozdob-
nego, z wytrzymałością na intensywną eksploatację, 
niestety mieszanki sportowe są nieco droższe od uni-
wersalnych, oraz wymagają bardziej troskliwej pielę-
gnacji.

Warto wspomnieć jeszcze o specjalnych nasionach traw 
przeznaczonych do miejsc zacienionych. Spotykane są 
też specjalne nasiona traw regeneracyjne, przeznaczone 
do dosiewania na trawnikach zniszczonych oraz przerze-
dzonych.

ZE WZGLĘDU NA PRZEZNACZENIE, NASIONA TRAW NA TRAWNIK 
MOŻEMY PODZIELIĆ NA TRZY PODSTAWOWE GRUPY:

Wybór mieszanki traw na przydomowy 
trawnik zależy od efektu, który chcemy 
osiągnąć, podłoża i miejsca, w którym 
rośnie oraz sposobu jego eksploatacji
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ZANIM WYBIERZEMY NASIONA TRAW ZASTANÓWMY SIĘ:

W mieszankach na trawniki ozdob-
ne najczęściej wykorzystywana jest ko-
strzewa czerwona (Festuca rubra), pod-
gatunki kępowy i rozłogowy, kostrzewa 
owcza (Festuca ovina) oraz mietlica 

pospolita (Agrostis capillaris) Najważ-
niejszą cechą trawników sportowo-re-
kreacyjnych jest odporność na deptanie 
i rozrywanie darni oraz zdolność do 
szybkiej regeneracji po skoszeniu. Pod-

stawowymi gatunkami wykorzystywa-
nymi w mieszankach na trawniki użyt-
kowe są rajgras angielski, życica trwała 
(Lolium perenne) oraz wiechlina łąko-
wa (Poa pratensis). n

Mieszanki na trawniki 
uniwersalne to 

kompromis pomiędzy 
pięknym wyglądem 
a wytrzymałością. 
Nie posiadają tylu 

walorów dekoracyjnych, 
co trawy ozdobne, nie są 
także aż tak odporne na 

uszkodzenia mechaniczne, 
co gatunki użytkowe. Jednak 

przy odpowiedniej pielęgnacji 
doskonale sprawdzą się w ogrodach 

przydomowych 

 z jaką intensywnością będzie użyt-
kowany trawnik (np. czy ma być on 
jedynie ozdobą wokół rabat, czy też 
często będziemy po nim chodzić, czy 
będą się na nim bawiły dzieci);

 jakie warunki panują w miejscu, 
gdzie będzie zakładany trawnik 
(jaką mamy glebę w ogrodzie oraz 
w jakie jest nasłonecznienie);

 jak często będziemy mogli kosić 
trawnik (jeżeli rzadko, bo to np. 
trawnik na działce rekreacyjnej poza 
miastem, którą odwiedzamy tyl-
ko w niektóre weekendy, to trzeba 
wybrać mieszankę z przewagą traw 
wolno rosnących).





BIOPON 
TRAWA REKREACYJNA

Mieszanka gazonowa przeznaczona 
do zakładania trawników na tere-
nach rekreacyjnych, takich jak place 
zabaw i intensywnie użytkowanych 
części ogrodów przydomowych. 
Trawnik powstały z mieszanki cha-
rakteryzuje się duża odpornością 
na wydeptywanie. Tworzy wolno 
odrastającą, żywo zieloną i silnie 
zbitą darń. Dzięki zawartości mro-
zoodpornych odmian daje doskona-
ły efekt wizualny przez cały rok. n

WWW.BIOPON.PL

TRAWA GF GRASS 
PREMIUM 

Prestiżowa mieszanka w marce GF 
Grass. Zaskakuje połączeniem dobrej 
ceny ze szlachetnymi odmianami na-
sion, które pochodzą od renomowa-
nych dostawców z Holandii i Niemiec. 
Gwarantuje piękny i efektowny traw-
nik o drobniutkich listkach. Przezna-
czona na trawniki reprezentacyjne. n

WWW.GARDENFLORA.PL

 MIESZANKA „ZIELONA 
PUSTYNIA”
Mieszanka przeznaczona na gleby ubo-
gie w składniki o małej żyzności i niskim 
poziomie wody gruntowej. Dobrane od-
powiednio gatunki traw o małych wyma-
ganiach i dobrze rozwiniętym systemie 
korzeniowym doskonale zachowują się 
w gorszych warunkach siedliskowych, 
bardzo dobrze znoszą niskie koszenie 
i pozwalają, aby murawa miała ładny, 
zielony kolor i zwartą darń. Mieszanka 
nie jest wymagająca pod względem na-
wożenia i toleruje rzadsze podlewanie. n

WWW.AGRONAS.PL

 MIESZANKA „ZIELONA 

Mieszanka przeznaczona na gleby ubo-
gie w składniki o małej żyzności i niskim 
poziomie wody gruntowej. Dobrane od-
powiednio gatunki traw o małych wyma-
ganiach i dobrze rozwiniętym systemie 
korzeniowym doskonale zachowują się 
w gorszych warunkach siedliskowych, 
bardzo dobrze znoszą niskie koszenie 
i pozwalają, aby murawa miała ładny, 
zielony kolor i zwartą darń. Mieszanka 
nie jest wymagająca pod względem na-
wożenia i toleruje rzadsze podlewanie. 

 TRAWA SPORT
Tolerancyjna na deptanie oraz roz-
rywanie darni. Odpowiedni udział 
życicy trwałej w mieszance zapewnia 
szybkie kiełkowanie, a także stano-
wi dużą konkurencję dla chwastów. 
Dobrze odrasta po skoszeniu. Naj-
trwalszym składnikiem murawy jest 
wiechlina łąkowa – odporna na wy-
deptywanie, zimotrwała, tolerująca 
trudne warunki glebowe. Na boiska 
wartościowy jest dodatek kostrzewy 
czerwonej kępowej (np. Belleaire), 
odpornej na niskie koszenie. Dodat-
kowo w tym roku wszystkie składy 
mieszanek Vilmorin Premium zostały 

wzbogacone  w całkowitą nowość na polskim rynku – 
życicę trwałą w odmianie tetraploidalnej ‘Tetragreen’. n

 WWW.VILMORIN-GARDEN.PL

POKON TRAWNIK 
REKREACYJNY
Najwyższej jakości mieszanka 
nasion na trawnik o zwięzłej 
darni, wyjątkowej odporności na 
deptanie i intensywne użytko-
wanie. Dzięki starannej selekcji 
odmian uzyskuje się trwały, łatwy 
w utrzymaniu trawnik. Nadaje się 
również do regeneracji trawnika 
i, co ważne, nie zawiera odmian 
pastewnych, tak jak większość ta-
nich mieszanek. n

WWW.VICTUS.PL

 TRAWNIK WOLNO 
ROSNĄCY
Mieszanka najlepszych gatunków traw 
charakteryzujących się powolnym od-
rostem, dzięki czemu powierzchnia 
trawnika wymaga rzadszego koszenia. 
Trawnik uzyskany z tej mieszanki ce-
chują delikatne źdźbła roślin i niezwy-
kłe walory estetyczne. Zastosowanie: 
trawniki ozdobne, trawniki ogólnego 
przeznaczenia. n

WWW.PLANTA.PL

 TRAWNIK WOLNO 

Trawnik uzyskany z tej mieszanki ce-

WWW.PLANTA.PL

GAZON 
DEKORACYJNY

Mieszanka traw wysokiej 
jakości, przeznaczona na 
trawniki ozdobne i repre-
zentacyjne, dekoracyjne 
do uż ytkowania mniej 
intensywnego. Trawnik 

charakteryzuje się piękną 
zieloną barwą oraz 

powolnym wzrostem 
i komfortem w pielę-

gnacji. Kategoria:  trawy 
gazonowe. Opakowanie:  

1 kg, 5 kg i 25 kg. n

 WWW.ROLIMPEXSA.PL

Przed założeniem trawnika musimy 
zastanowić się, jakich nasion traw 
najlepiej użyć. Przedstawiamy Wam 
produkty, dzięki którym każda 
murawa będzie się doskonale 
prezentować

Prezentacja58
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Małe znaczy piękne
– sprawdzone sposoby 

na aranżacje balkonowe
Balkony przeważnie są wąskie i jest na nich mało 

miejsca, jednak nie uniemożliwia to stworzenia własnej 
zielonej przestrzeni, która podniesie komfort użytkowania 

naszego mieszkania i pozwoli zrelaksować się 
wśród zieleni. Nieco łatwiej jest na dużych balkonach 
i tarasach, gdzie mamy możliwość puszczenia wodzy 

fantazji i zaaranżowania zielonej oazy. W zależności 
od wybranych roślin i dodatków na balkonie możemy 
wprowadzić klimat gorącego południa albo wpisać się 
w minimalistyczny skandynawski styl. Wszystko zależy 

od naszych upodobań
Tekst: Joanna Mrowińska, oazazieleni.pl

M
ały i wąski balkon 
znacznie ograni-
cza możliwości 
aranżacji, ale jest 
również wielkim 
wyzwaniem dla 

projektantów. Przez cały czas mu-
simy pamiętać o użyteczności i łą-

czeniu na małej przestrzeni wielu 
funkcji. Zieleń w donicach, skrytki 
do przechowywania przynajmniej 
ogrodniczych akcesoriów i oczywi-
ście miejsce wypoczynku – to taki 
program minimum dla wymarzonego 
balkonu. Ustawiając donice z roślina-
mi i meble musimy pamiętać również  
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o możliwości wygodnego przejścia 
od drzwi wejściowych na balkon 
do strefy relaksu. Wtedy przydają 
się meble wielofunkcyjne. Skrzynię, 
która jednocześnie jest siedziskiem, 
ustawiamy w poprzek balkonu na 
jego końcu. W ten sposób mamy już 
wyznaczone miejsce do siedzenia, 
skrytkę i jednocześnie zapewnio-
ne wygodne dojście. Za nią może-
my zamocować drewniane oparcie 
z miejscem na wykładanie podu-
szek, które sprawią, że nasz wypo-
czynek będzie bardziej komfortowy. 
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Miejsce nad siedziskiem jest 
odpowiednie na wprowa-
dzenie pnączy. W zależności 
od strony świata, pnącza 
osłonią nad przed słońcem 
albo utworzą bardzo deko-
racyjną zieloną ścianę. Do 
wyboru mamy kilka gatun-
ków. Po murze dzięki przy-
lgom świetnie wspina się 

winobluszcz trójklapowy. Jeśli 
nie chcemy prowadzić pnączy 

bezpośrednio po ścianie, może-
my wykonać stelaż z linek stalo-

wych rozciągniętych między koł-
kami zamocowanymi w murze albo 

ustawić drewniany trejaż. Przy pod-
porze bardzo szybko będzie wspinał 
się winobluszcz pięciolistkowy albo 
powojnik tangucki o pięknych żół-
tych kwiatach. Nie polecam wicio-
krzewów, wprawdzie pięknie pachną 
w czasie kwitnienia, a ich kwiaty są 
bardzo efektowne, ale rośliny te czę-
sto atakują mszyce, a brudny i kleją-
cy od spadzi balkon nie będzie de-
koracyjny. 

DONICE DLA DRZEW 
I KRZEWÓW 
Wyzwaniem są również donice dla 
roślin. Krzewy i małe drzewa powin-
ny rosnąć w pojemnikach o minimal-
nej szerokości i wysokości 50 cm. 
Oczywiście im więcej, tym lepiej. Od 
7 lat w drewnianych donicach o wy-
sokości 50 i podobnej szerokości, 
a długich na całą szerokość balkonu 
mam posadzoną brzozę brodawko-
watą, modrzew europejski, miłorząb 
dwuklapowy – i znakomicie rosną. 
Oczywiście nigdy nie osiągną swo-
ich maksymalnych rozmiarów, ale na 
balkonie dobrze się sprawdzają, da-
jąc zieloną masę. Donice mogą być 
drewniane, wykonane z żywic i two-
rzyw sztucznych albo metalowe, jed-
nak w tych ostatnich warto wykonać 
izolację z cienkiego styropianu, która 
pozwoli lepiej chronić rośliny przed 
niekorzystnymi zimowymi tempera-
turami i upałem. 

Miejsce nad siedziskiem jest 
odpowiednie na wprowa-
dzenie pnączy. W zależności 
od strony świata, pnącza 
osłonią nad przed słońcem 
albo utworzą bardzo deko-
racyjną zieloną ścianę. Do 
wyboru mamy kilka gatun-
ków. Po murze dzięki przy-
lgom świetnie wspina się 

winobluszcz trójklapowy. Jeśli 
nie chcemy prowadzić pnączy 

bezpośrednio po ścianie, może-
my wykonać stelaż z linek stalo-

wych rozciągniętych między koł-
kami zamocowanymi w murze albo 

ustawić drewniany trejaż. Przy pod-
porze bardzo szybko będzie wspinał 
się winobluszcz pięciolistkowy albo 
powojnik tangucki o pięknych żół-
tych kwiatach. Nie polecam wicio-
krzewów, wprawdzie pięknie pachną 
w czasie kwitnienia, a ich kwiaty są 
bardzo efektowne, ale rośliny te czę-
sto atakują mszyce, a brudny i kleją-
cy od spadzi balkon nie będzie de-
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ODPOWIEDNI DOBÓR 
ROŚLIN 
Dla osłonięcia się od sąsiadów dobrze jest 
posadzić coś zimozielonego. Cis pośredni 
jest świetną alternatywą dla wszędobylskich 
„tujek”. Z roślin iglastych na słonecznym ta-
rasie wspaniale sprawdzi się również koso-
drzewina. Jeżeli mamy miejsce, dla uzyska-
nia kompozycji o zróżnicowanej wysokości 
możemy posadzić wyższe krzewy liściaste: 
pęcherznicę kalinolistną, jaśminowce won-
ne, porzeczkę krwistą czy złotą. Krzewy te 
latem dadzą nam dużą zieloną masę i nie są 
trudne w uprawie. Jako niskie nasadzenia 
pod wyższymi krzewami i drzewami mo-
żemy wprowadzić zimozielone krzewinki 
o płożącym pokroju: runiankę japońską oraz 
trzmielinę Fortune’a. Na wypielęgnowanym 
balkonie nie obędziemy się również bez de-
koracyjnych akcentów z kwitnących roślin 
jednorocznych, które lokalizujemy przeważ-
nie w doniczkach wiszących na barierkach, 
a na większych balkonach i tarasach w sto-
jących misach. 

R E K L A M A ▶

 Kącik wypoczynkowy na małym balkonie



COŚ 
PRAKTYCZNEGO, 
CZYLI SUKULENTY 
Zieleń, która praktycznie nie wy-
maga podlewania, to sukulenty. 
Są bardzo praktyczne w aran-
żacjach balkonowych. Możemy 
nimi obsadzać misy i donice, 
nawet te najmniejsze, a także 
tworzyć z nich wiszące ogro-
dy. Od kilku lat wprowadzam 
sukcesywnie kolejne rozchod-
niki i rojniki na moim balkonie. 
Najpierw porastały tylko skałki 
w donicach, a teraz obsadziłam 
nimi również wiszącą skrzynkę, 
w której rok temu jeszcze kró-
lowały pelargonie. Spodziewam 
się pięknych efektów, gdy tylko 
zakwitną. n

TRAWY I BAMBUSY 
Od kilku lat coraz bardziej popularne na balkonach i tarasach 
stają się trawy ozdobne oraz bambusy. Najlepiej wyglądają one 
w wysokich pojemnikach, ustawione po kilka sztuk tego samego 
gatunku czy odmiany w aranżacjach minimalistycznych. 

ZIOŁA OBOWIĄZKOWO 
Obowiązkowymi roślinami w każdej 

kuchni są zioła. Jeśli nie mamy już 
miejsca na ustawienie kolejnych 

donic, to możemy stworzyć 
ogrody wertykalne. Zioła 

zawieszone w donicz-
kach i skrzynkach poza 
praktycznym kulinar-
nym zastosowaniem, 
będą również dosko-
nałą dekoracją. Bal-
kon daje nam też 
możliwość uprawy 
wielu warzyw oraz 
poziomek. Pomidory 
z własnego balkonu 
są smaczne, zdrowe 
i dają wiele radości, 

natomiast poziomki 
będą świetną niespo-

dzianką dla dzieci. 

ZIOŁA OBOWIĄZKOWO 
Obowiązkowymi roślinami w każdej 

kuchni są zioła. Jeśli nie mamy już 
miejsca na ustawienie kolejnych 

donic, to możemy stworzyć 
ogrody wertykalne. Zioła 

zawieszone w donicz-
kach i skrzynkach poza 
praktycznym kulinar-
nym zastosowaniem, 
będą również dosko-
nałą dekoracją. Bal-
kon daje nam też 

wielu warzyw oraz 

z własnego balkonu 
są smaczne, zdrowe 
i dają wiele radości, 

natomiast poziomki 
będą świetną niespo-

dzianką dla dzieci. 
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Kup dowolne 
urządzenie Oleo-Mac, 

weź udział w loterii i wygraj 
atrakcyjne nagrody!
Szczegóły w punktach 

sprzedaży oraz na 
www.loteria.victus.pl.

www.oleomac.pl

Loteria
Kup dowolne 

urządzenie Oleo-Mac, 
weź udział w loterii i wygraj 

MISTRZOWSKA         
             JAZDA
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BIOPON nawóz do tui 
i cyprysów
Specjalistyczny nawóz granulowany 
o obniżonej zawartości chlorków, 
regulujący kwasowość podłoża, od-
powiednio do potrzeb tui i cyprysów. 
Dzięki wysokiej zawartości magnezu 
zapobiega brązowieniu igieł i łusek 
oraz zapewnia im intensywną 
zieleń. Dostarcza roślinom wszyst-
kie niezbędne składniki odżywcze 
i utrzymuje w dobrej kondycji przez 
cały rok. n

www.biopon.pl

Tunel foliowy 
Metalowy LEMAR 

Konstrukcja tunelu wykonana 
z ocynkowanych rur. Przód i tył 

tunelu otwierane na zam-
ki błyskawiczne i zapinane 

spinkami PP. Folia trójwarstwo-
wa 4-sezonowa z wgrzanymi 

sznurkami. Dostępne rozmiary: 
Am6 - 6,0x3x0x2,45 m i Bm4 – 

4,0x2,0x2,0 m. n

www.tunelefoliowe.pl

Naturalna mata 
trawnikowa
Naturalna mata trawnikowa 
to innowacyjne rozwiązanie 
problemów z obsypującymi się 
nasionami wysianymi na skarpie 
oraz proste i skuteczne wy-
pełnienie ubytków w murawie. 
Jej właściwości pozwalają na 
,,wysianie” trawy w najtrudniej 
dostępnych miejscach. Produkt 
w pełni organiczny, podlegający 
biodegradacji, nie powoduje 
utrudnień podczas koszenia 
metodami tradycyjnymi. W ofer-
cie znajdują się dwa wymiary 
maty – 1x7 m lub 1x15 m. n

www.rolimpexsa.pl

Wiosna w pełni, jak co roku 
to czas intensywnych prac 

w ogrodzie. Sadzenie, pielenie, 
podlewanie, pierwsze plony 
– wszystko to wprawia nas 

w wyczekiwaną ogrodniczą 
ekstazę. Zaaranżuj własną 

zieloną przestrzeń. Posadź zioła 
i warzywa, zadbaj o trawnik. 

Przedstawiamy produkty, które 
pomogą Wam w codziennych, 
ogrodniczych przyjemnościach



Grabki ERGO 
LINE™

Nowe, ergono-
miczne grabki do 

spulchniania, grabienia 
i wyrównywania małych 

powierzchni ziemi. System 
SAFETOUCH™ zapewnia pewny 

chwyt i wygodę użytkowania. 
Specjalnie wyprofi lowana rączka 

z kompozytu włókna szklanego gwa-
rantuje wyjątkowy komfort pracy. Zęby z wysokiej jakości stali nierdzew-
nej posiadają łagodne krawędzie bezpieczne dla roślin. n

www.cellfast.com.pl

Parasol Ibiza 4,2 m
Stylowy parasol Ibiza to w 100% polski produkt. Aluminiowy stelaż 
zapewnia długoletnią eksploatację. Parasol ma możliwość doposa-
żenia w oświetlenie oraz moskitierę. Konstrukcja zapewnia wysoką 
stabilność i zmianę kąta nachylenia czaszy. n

www.litexgarden.pl

Fructus do kwiatów 
ogrodowych

Gwarantuje prawidłowy wzrost 
i rozwój roślin, dużą ilość pąków 

kwiatowych, zapewnia odpo-
wiednią zdrowotność, obfi te 
kwitnienie oraz intensywne 
wybarwienie liści i kwiatów. 

Przeznaczony do kompleksowe-
go nawożenia roślin rabatowych 

i krzewów kwitnących. n

www.fructus.pl

R E K L A M A ▶
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Nasiona ekologiczne 
– Fasola ‘Slenderette’
Odmiana fasoli o smacznych, 

bezwłóknistych strąkach. Nasiona 
tej odmiany pochodzą z upraw 
ekologicznych, co oznacza, że 

zostały wyprodukowane metodami 
naturalnymi bez użycia środków 
chemicznych i nawozów sztucz-
nych, zgodnie z normami UE. n

www.legutko.com.pl
esklep.legutko.com.pl

POKON nawóz do hortensji 3w1
Nawóz organiczno-mineralny nawozi i jed-
nocześnie poprawia warunki fi zyczne gleby. 
Zapewnia hortensjom dobry wzrost i obfi te 
kwitnienie. W opakowaniu znajdziemy 
również saszetkę ze środkiem “Niebieska 
Hortensja”, który zabarwi różowe kwiaty na 
kolor niebieski. n

www.victus.pl

Torf Ziemia do 
roślin balkonowych 
50 l
Ziemia do roślin balko-
nowych marki Torf jest 
gotowym do użycia pod-
łożem wyprodukowanym 
na bazie naturalnego torfu 
wysokiego. 

Przeznaczona jest do 
sadzenia i przesadzania 
roślin w pomieszczeniach, 
na balkonach i tarasach, 
z wyjątkiem roślin kwaśno-
lubnych. n

www.Torf.net.pl

Zraszacz wahadłowy METALIC RT1369
Produkt z wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Posiada 17 
trwałych dysz nawadniających wykonanych z mosiądzu, pokrę-
tło pozwalające na płynną regulację przepływu wody, oraz igłę 
do czyszczenia zabrudzonych dysz. Wbudowany mechanizm 
regulacji dyszy umożliwia dowolne ustawienie zakresu zrasza-
nia. Powierzchnia zraszania do 250 m². n

www.ramp.pl
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Husqvarna Automower® 450X
Model z najwyższej półki. Nawigacja GPS oraz wiele innych 

funkcji, w tym Automower® Connect sprawią, że Twój trawnik 
będzie zielony, zdrowy i idealnie skoszony. Aplikacja Automo-

wer® Connect pozwala mieć kosiarkę pod kontrolą. Możesz 
nią sterować i śledzić jej postępy w pracy z każdego miejsca 

na ziemi. Urządzenie powiadomi Cię o każdym problemie. 
Przy użyciu aplikacji możesz również sprawdzać aktualny stan 
kosiarki i przesyłać do niej polecenia „Start”, „Stop” i „Parkuj” 

z dowolnego miejsca na świecie. Aplikacja Automower® 
Connect zapewnia dostęp do menu kosiarki w smartfonie. 

Ponadto w przypadku kradzieży odbierany jest alarm i można 
śledzić położenie kosiarki. n

www.husqvarna.com.pl

Jarmuż ‘Nero di Toscana’ – 
typ toskański 
Jarmuż toskański inaczej nazywa-
ny jest czarną kapustą toskańską. 
Ze względu na zawartość sulforanu, 
silnego przeciwutleniacza, zaliczany do 
superfoods. Częścią jadalną są długie, 
wąskie, pomarszczone liście, koloru 
ciemnozielonego. W smaku łagodniejszy 
od zwykłego jarmużu. Odporny na mróz, 
liście po przemrożeniu są delikatniejsze 
i pozbawione goryczy. n

www.plantico.pl 

Sekator elektryczny SHT 600
Zostań prawdziwym zawodowcem – przejdź 

na wyższy poziom pracy w ogrodzie i do 
najbardziej zaawansowanych prac wybierz 

sekator SHT 600. Bez problemu kształtuj zieleń 
swojego ogrodu i kreuj przestrzeń. Czerp ko-

rzyści z urządzenia o bardzo wydajnym silniku, 
dwustronnym ostrzu i stabilnym, obrotowym 

uchwycie umożliwiającym płynną regulację.

www.stiga.pl

Sekator elektryczny SHT 600
Kompaktowa kosiarka akumulatorowa
Kompaktowa kosiarka akumulatorowa przeznaczona do pielęgnacji niewielkich 
trawników. Pozwala wygodnie pracować bez potrzeby użycia kabla, szczególnie 
poręczna wokół przeszkód typu krzewy czy drzewa. Praktyczną funkcją jest możli-
wość skontrolowania stanu naładowania akumulatora na specjalnym wyświetlaczu. 
Kosiarka charakteryzuje się wydajną pracą dzięki zastosowaniu automatycznej regu-
lacji prędkości obrotowej oraz dwustopniowej regulacji wysokości uchwytu. Łatwa 
w transporcie i przechowywaniu dzięki możliwości złożenia uchwytu. n

www.stihl.pl



R E K L A M A ▶

Blister nasienny 
ułatwiający wysiew
Od teraz wysiewanie nasion 
staje się nadzwyczaj proste 
– zadaniu temu podoła 
każdy, nawet poczatkujący 
ogrodnik. Opakowanie ma 
bowiem wygodną formę 
lejku, a nasiona znajdują się 
w blistrze. Wystarczy odciąć 
nożyczkami końcówkę 
opakowania i delikatnie nim 
potrząsając, umieścić na-
siona w podłożu. Ryfl owana 
powierzchnia blistra umoż-
liwia kontrolowane wysianie 

poszczególnych ziarenek do 
gruntu. Eliminujemy sytuację, 

kiedy cała zawartość opakowania 
wysypuje się naraz. Siewniczek 
ten gwarantuje zatem precyzyjne 
i równomierne wysianie, zapew-
niając przez to wydajne plony. 

Dodatkowo po wysiewie opakowanie 
staje się zatyczką identyfi kacyjną, 

która po wsunięciu w grunt informuje 
nas o posianym w danym miejscu gatunku 

i odmianie rośliny. n

www.vilmorin-garden.pl

71Zielony butik

Kosiarka spalinowa LS50-159JR2
Kosiarka spalinowa LS50-159-JR2 została wyposażona w system skręca-
nych kół. Dzięki temu rozwiązaniu koszenie i manewrowanie jest o wiele 
prostsze niż w przypadku kosiarek z tradycyjnym podwoziem. Prze-
znaczony do dużych powierzchni model posiada czterosuwowy silnik 
spalinowy (OHV) o pojemności 159 cm3 i mocy 5 KM. Kosiarka zbudowana 
w oparciu o sztywny, stalowy korpus ma 6-stopniową regulację wyso-
kości koszenia w zakresie 25–75 mm. Szerokość koszenia wynosi 51 cm. 
Pojemność kosza na trawę: 75 l. Użytkownicy docenią wskaźnik zapełnie-
nia kosza oraz system mycia obudowy. Funkcje: wyrzut do kosza, wyrzut 
tylny, wyrzut boczny, mielenie. Waga: 37 kg. n

www.nac.com.pl
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POMIDOR KOKTAJLOWY
(Solanum lycopersicum var. cerasiforme)

SAŁATA
(Lactuca sativa)

PAPRYKA 
(Capsicum annuum)

RUKOLA, ROKIETTA SIEWNA
(Eruca vesicaria)



 WYMAGANIA I UPRAWA
Najlepiej rośnie na stanowisku lekko zacienio-
nym. Nie sprzyja jej pełne słońce, gdyż może 
wtedy zbyt szybko wybijać w pęd kwiatosta-
nowy. Gleba żyzna i utrzymująca wilgoć, do-
brze sprawdzi się zwykłe, uniwersalne podło-
że do warzyw. Wysiew bezpośrednio do doniczek od połowy kwietnia 
do maja, a później od początku sierpnia do połowy września. Siewki 
kiełkują bardzo szybko i wymagają przerywania. Wyrwane listki można 
dodawać do kanapek i sałatek. Ze względu na małe rozmiary, rukolę 
można wysiewać nawet w małych doniczkach lub pomiędzy wyższymi 
roślinami. Zbiór listków rukoli prowadzi się już po 4-6 tygodniach od 
siewu i zbiera się je do momentu, kiedy rośliny zaczynają wytwarzać 
pędy kwiatostanowe. Regularne uszczykiwanie zewnętrznych listków 
z rozety stymuluję roślinę do wytwarzania nowych. 

 PIELĘGNACJA 
Nie jest wymagająca i szybko rośnie. Źle się czuje w pełnym słońcu. 
Nie powinno się jej uprawiać w miesiącach letnich, gdyż wtedy szybko 
zakwita. Wymaga regularnego podlewania, gleba powinna być stale 
lekko wilgotna. Podłoże warto podlewać roztworem biohumusu lub 
innym nawozem naturalnym. 

 ODMIANY NA BALKON
W sprzedaży dostępne są różne odmiany rokiety siewnej (Eruca sativa), 
dwurządu wąskolistnego (Diplotaxis tenuifolia) i krzyżówki tych dwóch 
roślin – wszystkie sprzedawane pod nazwą handlową – rukola. n

 WYMAGANIA I UPRAWA
Stanowisko słoneczne i ciepłe. To warzywo cie-
płolubne uprawiane tylko z rozsady! Wymaga 
żyznego i przepuszczalnego podłoża, musi być 
także wilgotne. Doskonale sprawdzi się uniwer-
salne podłoże do uprawy warzyw lub specjalna 
ziemia – np. do pomidorów. Wysiew nasion w marcu do skrzynek lub na 
palety pod osłonami. Siewki w fazie jednej pary liści pikować do doniczek, 
a na balkon wynieść dopiero w drugiej połowie maja. Owoce w chwili osią-
gnięcia dojrzałości są przeważnie czerwone, ale mogą mieć również inną 
barwę. Zbiory od połowy lipca do końca września.

 PIELĘGNACJA
Roślina jest wyjątkowo wrażliwa na zimne przeciągi i zmiany temperatury. 
Warto uprawiać ją pod osłonami lub na wewnętrznym parapecie. Lubi regu-
larne podlewanie, tak aby podłoże było stale wilgotne, ale nie lubi zalegają-
cej wody, gdyż wtedy szybko gnije. Wymaga częstego zasilania specjalnym 
nawozem do papryki lub do pomidorów. Aby pierwsze owoce były dobrze 
rozwinięte i wybarwione, zaleca się usuwanie pierwszego kwiatu. Pozostałe 
trzeba zapylać, aby pomóc roślinie w zawiązywaniu owoców. 

 ODMIANY NA BALKON
'Rokita' – odmiana półostra, o czerwonych, bardzo długich (12-16 cm) 
owocach. Niska, do 50 cm, nie wymaga podpór. Bardzo plenna. 
'Marta Polka' – odmiana słodka, o dużych żółtych owocach. Dorasta do 
40 cm wys. Wyjątkowo tolerancyjna wobec niekorzystnych warunków 
środowiska.
'Yvona' – odmiana ostra, dekoracyjna. Owoce czerwone, małe, krótkie, 
pięknie zebrane w górnej części.
'Poupila' – odmiana słodka, o bardzo dekoracyjnym wyglądzie. Owoce na 
roślinie są gęsto osadzone, wzniesione, o kształcie podłużnie stożkowym, 
koloru żółtego lub jasnoczerwonego w zależności od stopnia dojrzałości . n

 WYMAGANIA I UPRAWA
Sałata to jedna z najprostszych roślin do 
uprawy na balkonie. Wymaga gleby żyznej, 
zasobnej w składniki pokarmowe i wodę. 
Musi być jednak dobrze przepuszczalna. Naj-
lepiej rośnie wczesną wiosną i jesienią, latem, 
gdy jest bardzo ciepło, wypuszcza pędy kwiatostanowe. Nasiona wysie-
wać do pojemników przez cały rok lub przez cały sezon wegetacyjny na 
głębokość 0,5-1,0 cm w odstępach kilku centymetrów. Pierwszy zbiór 
przeprowadza się po 3-4 tygodniach od siewu, gdy osiągną wysokość 
8-10 cm. Liście roślin szybko odrastają, dlatego z jednego wysiewu 
można uzyskać 2-3 zbiory. 

 PIELĘGNACJA 
Sałata nie lubi silnego słońca, gdyż może szybko więdnąć. Podlewanie 
powinno być umiarkowane, nie można polewać liści! Roślina ma krót-
ki okres wegetacyjny, nie wymaga więc nawożenia, jeśli podłoże było 
żyzne.

ODMIANY NA BALKON
'Redin' – odmiana dębolistna, tworzy rozety liściowe intensywnie wy-
barwione na czerwono. Odporna na wybijanie w pędy nasienne pole-
cana do uprawy wiosennej, letniej i jesiennej. 

'Lollo Bionda' – odmiana o jasnozielonych, głęboko powcinanych 
i drobno fryzowanych liściach. Tworzy bardzo wyrównane, luźne pół-
kuliste główki. 

Warto stosować specjalne mieszanki odmian, wysiać je do skrzynki bal-
konowej i zrywać młode listki do kanapek i sałatek. n 

 WYMAGANIA I UPRAWA
Stanowisko słoneczne i ciepłe, jest bardzo 
wrażliwy na nagłe i silne zmiany temperatu-
ry (przymrozki, zimne wiatry). Gleba żyzna, 
dobrze nagrzewająca się, trzymająca wilgoć,  
pH 6,0-6,5. Najlepsze będzie podłoże do upra-
wy warzyw – uniwersalne lub do pomidorów. Wysiew od połowy marca 
od początku kwietnia do doniczek lub na palety pod osłony. Siewki w fazie 
jednej pary liści pikować do doniczek. Doniczki wystawić na balkon w dru-
giej połowie maja. Zbiory co 2-3 dni, od połowy lipca do końca września.

 PIELĘGNACJA 
Krzewy wymagają regularnego, obfitego podlewania. Im mniejsza do-
niczka, tym podlewanie musi być częstsze. Rośliny są bardzo wrażliwe na 
suszę, zwłaszcza w czasie kwitnienia i zawiązywania owoców. Są też bar-
dzo żarłoczne i wymagają częstego nawożenia specjalnym nawozem do 
pomidorów, który jest bogaty w potas – jego niedobór skutkuje brakiem 
intensywnej barwy i pękaniem owoców. Im wyższe odmiany, tym bardziej 
narażone na wiatr! Pędy pomidorów są kruche i łatwo się łamią. 

 ODMIANY NA BALKON
'Aztek' – o bardzo niskim wzroście i krzaczastym pokroju, samokoń-
cząca. Rośliny tworzą kuliste, bardzo małe (15-20 g) żółte owoce, dając 
niezwykły efekt dekoracyjny.

'Maskotka' – odmiana wiotkołodygowa, lekko zwisająca 40-60 cm, 
silnie krzewiąca się. Ma drobne owoce, czerwone, o 2-4 cm średnicy.

'Olka Polka' – odmiana sztywnołodygowa, karłowa o żółtych owocach, 
2-4 cm średnicy.

'Koralik' – odmiana sztywnołodygowa o silnym wzroście, wymaga pod-
pór, owoce czerwone, drobne, 1,5-2 cm średnicy. n

PAPRYKA 
(Capsicum annuum)

POMIDOR KOKTAJLOWY
(Solanum lycopersicum var. cerasiforme)

SAŁATA
(Lactuca sativa)

RUKOLA, ROKIETTA SIEWNA
(Eruca vesicaria)
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GROSZEK CUKROWY
(Pisum sativum)

MIĘTA 
(Mentha)

BAZYLIA
(Ocimum basilicum)

TRUSKAWKA
(Fragaria ananassa)



 WYMAGANIA I UPRAWA
Stanowisko słoneczne, w cieniu owoce będą 
małe i kwaśne. Gleba żyzna, z dużą zawartością 
próchnicy i przepuszczalna o pH 5,5-6,5. War-
to stosować specjalne podłoże do truskawek. 
W uprawie balkonowej najlepiej wykorzystywać 
jest rośliny doniczkowie lub gotowe sadzonki. 
Większość odmian owocuje w czerwcu, niektóre powtarzają owocowanie. 

 PIELĘGNACJA 
Wymagają częstego podlewania, zwłaszcza w fazie kwitnienia i zawiązywa-
nia owoców, w czasie upałów nawet codziennego. Przesuszenie powoduje 
zahamowanie kwitnienia i owocowania. Nie można moczyć owoców i liści, 
gdyż prowadzi to do powstawania chorób. Potrzebują też częstego zasila-
nia dobrze rozłożonym kompostem lub specjalnymi nawozami do truska-
wek oraz płynnymi nawozami do warzyw lub krzewów owocowych. Należy 
jednak bardzo uważać, gdyż przenawożenie azotem powoduje nadmierne 
tworzenie rozłogów oraz znaczne pogorszenie jakości i trwałości owoców. 

 ODMIANY NA BALKON
Truskawki to rośliny wieloletnie, ale na balkonie uprawiane są zwykle 
jako rośliny jednoroczne. Warto więc wybierać odmiany długo owocu-
jące lub powtarzające. 

Biała Ananasowa (‘Pineeberry’) – oryginalna odmiana o białych owo-
cach i czerwonych pestkach. Polecana do wiszących doniczek, tworzy 
długie rozłogi. 

'Temptation' – zwisająca, bardzo obfi cie plonująca. Na jednym krzacz-
ku może pojawić się nawet 100 szt. owoców, a kwitnienie i owocowa-
nie odbywa się od późnej wiosny aż do jesieni. 

'Super Star' – odmiana pnąca, wymaga podpór i podwiązywania rozło-
gów. Obfi cie owocująca i powtarzająca. n

 WYMAGANIA I UPRAWA
Stanowisko słoneczne, ciepłe i osłonięte od 
wiatru – zaciszny balkon lub domowy parapet. 
Bazylia jest rośliną ciepłolubną wrażliwą na 
przymrozki. Gleba powinna być żyzna, lekka 
i przepuszczalna. Warto stosować specjalne 
podłoże do uprawy ziół lub warzyw. Nasiona wysiewać na początku 
kwietnia do skrzynek lub w maju wprost do doniczek. Na balkon naj-
lepiej wynieść dopiero po 15 maja. Gdy siewki mają 2-3 liście, wymaga-
ją przerywania. Wyrwane listki można dodawać do kanapek i sałatek. 
Zbiór listków warto przeprowadzać systematycznie, by nie dopuścić do 
kwitnienia. Najlepiej uszczykiwać liście z wierzchołków pędów, wówczas 
pozwoli to na jeszcze silniejsze rozkrzewienie rośliny. Na balkonie można 
uprawiać rośliny z supermarketu, jednak są one bardziej wrażliwe. 

 PIELĘGNACJA 
Ziemię podlewamy regularnie, tak aby była stale lekko wilgotna, ale nie 
mokra (gdyż roślina szybko zgnije). Bazylia to roślina o krótkim okresie 
wegetacyjnym, nie wymaga więc częstego nawożenia. Podłoże warto 
podlewać roztworem biohumusu lub innym nawozem naturalnym. 

 ODMIANY NA BALKON
Sałatowa – o szerokim pokroju, aromatycznych, dużych, lekko kędzie-
rzawych liściach typu sałatowego.

Czerwonolistna – o aromatycznych, dekoracyjnych, ciemnopurpuro-
wych liściach i różowych kwiatach. (Możliwa jest 20% zawartość roślin 
o zielonych liściach). 

Cytrynowa – wys. ok. 35 cm, liście o cytrynowym aromacie. 

Tajska 'Siam Queen' – wys. 30-40 cm, o aromatycznych, dekoracyjnych, 
wierzchołkowych liściach i kwiatostanach barwy purpurowej. n

 WYMAGANIA I UPRAWA
Stanowisko półcieniste, w pełnym słońcu 
liście mogą ulec poparzeniu. Gleba żyzna 
i przepuszczalna, ale wilgotna. Warto sto-
sować specjalne podłoże do uprawy ziół lub 
warzyw. Siew w kwietniu pod osłonami lub 
w maju bezpośrednio do doniczek. Nasiona przed siewem warto wło-
żyć do lodówki na 7 dni. Wchody trwają 2-3 tygodnie. Znacznie lepiej 
kupić wyrośniętą roślinę w doniczce i przesadzić do większego pojem-
nika. Zbiór regularny od czerwca, do października. Najlepiej zrywać 
wierzchołki łodyg, aby nie dopuścić do kwitnienia i stymulować roślinę 
do rozkrzewiania. 

 PIELĘGNACJA 
Podłoże powinno być stale lekko wilgotne (źle znosi suszę), ale roślina 
nie lubi przelewania. Podłoże warto podlewać roztworem biohumu-
su lub innym nawozem naturalnym, gdyż roślina jest dość żarłoczna. 
Mięta bardzo szybko rośnie, karpę można dzielić i rozsadzać do innych 
doniczek. To roślina wieloletnia i może z powodzeniem zimować nawet 
w doniczce na balkonie. Warto odstawić ją w zaciszne miejsce osłonięte 
od silnych wiatrów. 

 ODMIANY NA BALKON
Do uprawy w doniczkach doskonale nadają się różne gatunki mięty – 
np. najpopularniejsza mięta pieprzowa (Mentha piperita), długolistna 
(M. langifolia), zielona (M. spicata) oraz imbirowa (M. gracilis). Dostęp-
nych jest wiele odmian o karłowym wzroście i różnych aromatach liści 
– np. czekoladowa, cytrynowa, truskawkowa i wiele innych. n

 WYMAGANIA I UPRAWA
Stanowisko słoneczne, jest wrażliwy na 
niedobór światła. Gleba żyzna, szybko na-
grzewająca się, przepuszczalna, o pH 6,6-
7,2. Warto stosować specjalne podłoże do 
uprawy ziół lub warzyw. Jest odporny na 
krótkotrwałe przymrozki. Wysiew do doniczek na głębokość 4-5 cm 
od połowy marca do lipca. Pierwsze zbiory 60-70 dni po wysiewie, 
strąki najwcześniejszych odmian można zbierać już w połowie maja. 
Do spożycia nadają się całe, zielone strąki, wraz z bardzo smacznymi 
nasionami. 

 PIELĘGNACJA 
Wymaga dużo światła i umiarkowanego podlewania. W okresie kieł-
kowania, zawiązywania i wypełniania strąków jest jednak wrażliwy 
na niedobory wody. Na korzeniach grochu żyją bakterie wiążące azot 
z powietrza, roślina więc nie wymaga obfi tego nawożenia. 

 ODMIANY NA BALKON
'Iłówiecki' – sztywne łodygi, wysokość do 75 cm, wymaga podpór, od-
porny na choroby. Zielone strąki, krótkie. 

'Cud Kelvedonu' – sztywne łodygi, wysokość do 50 cm, zwarty po-
krój, praktycznie się nie rozgałęzia, zielone strąki, duże nasiona, bardzo 
smaczne.

'Desiree' – odmiana wysoka, do 100 cm, wymaga podpór. Może rosnąć 
przy kratce. Jest wyjątkowo ozdobna, tworzy różowe kwiaty i fi oletowe 
strąki. n

BAZYLIA
(Ocimum basilicum)

GROSZEK CUKROWY
(Pisum sativum)

MIĘTA 
(Mentha)

TRUSKAWKA
(Fragaria ananassa)
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Jagodowe LOVE...
zakładamy jagodnik w ogrodzie
Krzewy jagodowe nie są trudne w uprawie! Przy odrobinie chęci i odpowiedniej 

wiedzy poradzi sobie z nimi każdy, nawet początkujący ogrodnik. Właściwie 
pielęgnowane rodzą corocznie smaczne owoce, które doskonale smakują prosto 

z krzaka i świetnie nadają się na przetwory
Tekst: Sławomir Moty

J
agodnik w ogrodzie to mały 
sad lub wydzielone spokojne 
miejsce, w którym uprawiane 
są rośliny jagodowe, tj. krzewy 
i krzewinki rodzące owoce bez 
pestki – tj. truskawki, borów-

ki, porzeczki i maliny. Choć pochodzą 
z różnych stron świata, to mają zbli-
żone wymagania i można je uprawiać 
obok siebie, pamiętając jednak o kil-
ku różnicach w pielęgnacji. Krzewy 
będą zdrowo rosnąć i obfi cie plono-
wać tylko wtedy, gdy zapewnimy im 

odpowiednie warunki. Jeśli dobrze 
dobierzemy gatunki i odmiany, to so-
czystymi owocami będziemy mogli 
cieszyć się od czerwca do późnej je-
sieni. Warto je uprawiać, gdyż owoce 
jagodowe są nie tylko smaczne, ale 
i bardzo zdrowe!

MIEJSCE
Idealne jest stanowisko dobrze na-
słonecznione, ciepłe i osłonięte od 

wiatru. Im więcej światła, tym owo-
ce będą dorodniejsze i słodsze, a im 
mniej wiatru, tym mniejsze będzie 
ryzyko przemarzania. Krzewy tole-
rują wprawdzie lekki półcień, jednak 
owocowanie będzie wtedy mniej ob-
fi te. W cieniu wzrost będzie ograni-
czony, a ryzyko wystąpienia chorób 
grzybowych – największe. Jagod-
nik warto założyć w jak najbardziej 
zacisznym miejscu ogrodu, jednak 
niezbyt oddalonym od domu, aby 
smaczne owoce były zawsze pod 
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ręką. Najpopularniejszy i najwygod-
niejszy w pielęgnacji jest jagodnik 
rzędowy – gdy krzewy posadzone są 
w podłużnych kwaterach/szpalerach. 
Dostęp światła jest wtedy najlepszy, 
a pielęgnacja i zbiór owoców są bar-
dzo wygodne. 

GLEBA
Musi być żyzna, próchnicza i prze-
puszczalna, o lekko kwaśnym pH, 
dostosowanym do wymagań rośliny 
(jedynie borówka wymaga bardzo 
kwaśnej ziemi). Powinna dobrze 
utrzymywać wilgoć, ale nie może 
być podmokła. Ziemię warto nawieźć 
obornikiem – jesienią, rok przed 
planowanym założeniem jagodnika 

lub dobrze rozłożonym kompostem 
bezpośrednio przed posadzeniem, by 
dodać do niej materii organicznej. Dla 
borówki niezbędne będzie wymiesza-
nie podłoża z kwaśnym torfem!

SADZENIE 
I ZIMOWANIE
Rośliny w doniczkach można sadzić 
przez cały sezon, jednak najlepszy jest 
termin jesienny, kiedy to sadzi się też 
sadzonki z odkrytym systemem ko-
rzeniowym. Ziemia wokół roślin musi 
być dobrze odchwaszczona i głęboko 
przekopana. Krzewy sadzi się do doł-
ków o średnicy 40-50 cm i głębokości 
przynajmniej 30-40 cm. Większość 
gatunków jest dość odporna na mróz 
i bez problemu przezimuje. Mniej od-
porne są kwiaty, które niezbyt dobrze 

znoszą wiosenne przymrozki. 

gatunków jest dość odporna na mróz 
i bez problemu przezimuje. Mniej od-
porne są kwiaty, które niezbyt dobrze 

znoszą wiosenne przymrozki. 

AGREST (Ribes grossu-
laria) jest kolczastym 

krzewem, dorastają-
cym do 1,5 m wyso-
kości. By corocznie 
obfi cie owocował, 
wymaga regu-
larnego cięcia. 
Wycina się starsze 
pędy (pięcio- sze-
ścioletnie) i zosta-
wia jak najwięcej 
młodych. Korona 
powinna być dość 

luźna, by do wnę-
trza krzewu dociera-

ło dużo słońca. 

PORZECZKI (Ribes) 
mogą dorastać nawet do 
2 m wysokości i szeroko-

ści, potrzebują więc 
dużo miejsca. Krzewy 
porzeczki czerwonej 
(R. spicatum) i białej 

(R. niveum) wyróżniają 
się dużą wytrzymałością 
na mróz. Porzeczka czar-
na (R. nigrum) jest mniej 

wytrzymała. By obfi cie 
owocowały, krzewy 

muszą być stale odmła-
dzane. Porzeczki czarne 

na jedno- dwuletnich, 
czerwone i białe na trzy- 

czteroletnich. Starsze 
pędy najlepiej wycinać. 

R
E

K
L

A
M

A

▶



TRUSKAWKI (Fragaria ×ananassa) 
to niskie krzewinki doskonałe do upra-
wy w małych ogródkach lub w do-
niczkach – do tej uprawy najlepsze są 
odmiany powtarzające owocowanie. 

Im rośliny są starsze, tym owocowanie 
jest gorsze, dlatego też uprawa truska-

wek na tym samym miejscu powinna 
trwać tylko 2-3 lata. 

BORÓWKI (Vaccinium 
corymbosum) to 
zdecydowanie najpo-
pularniejsze rośliny 
jagodowe. Krzewy 
wymagają sporo 
miejsca, gdyż mogą 
dorastać nawet do 
2,5 m wysokości, choć 
większość odmian nie 
przekracza 1,5 m. Wy-

magają kwaśnej gleby 
o pH 3,5-4,0. Jeśli odczyn 

podłoża będzie wyższy, 
krzewy nie będą kwitnąć 

i owocować. Większość 
odmian jest samopylnych, ale 

lepiej owocują w wyniku zapylania 
krzyżowego, warto więc posadzić 

obok siebie kilka odmian. 

NAWOŻENIE I PODLEWANIE
Zasilanie krzewów jagodowych powinno być regularne i dobrze zbilansowane dla 
konkretnej uprawy. Można używać uniwersalnych mieszanek mineralnych i sto-
sować je według zaleceń producenta. Najlepiej uprzednio wykonać analizę 
składu chemicznego gleby i nawożenie traktować jedynie jako uzupełnienie 
jej niedoborów. Warto stosować dodatkowe nawożenie organiczne i dwu-
krotnie podsypywać krzewy dobrze rozłożonym obornikiem i ściółkować 
słomą, która ograniczy rozwój chwastów i nadmierne parowanie wody. 

Owocujące krzewy nie lubią przesuszenia, dla-
tego też niezmiernie ważne jest 

podlewanie w okresie zawią-
zywania i dojrzewania 

owoców. 
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MALINY (Rubus idaeus) są naj-
mniej wymagające ze wszystkich 
krzewów jagodowych. Dzielą się 
na dwa rodzaje: letnie – owo-
cują tylko raz, wczesnym latem 
na pędach dwuletnich; jesienne 
– owocują dwukrotnie – wcze-
snym latem i jesienią na pędach 
tegorocznych. Znacznie częściej 
uprawia się odmiany jesienne, 

które po owocowaniu (późną jesie-
nią) przycina się do ziemi. 

PRZYCINANIE
Cięcie krzewów jest niezbędne, by zachować 

je w dobrej formie i stymulować obfi te kwitnienie 
i owocowanie. Krzewy przycinamy w okresie spoczyn-
ku, późną jesienią lub wczesną wiosną, by je odmło-
dzić. Usuwamy zawsze pędy chore, nadmiar jedno-
rocznych nadmiernie zagęszczających i stare. 

ODMIANY
W każdej szkółce z łatwością można kupić odmia-
ny tzw. do uprawy amatorskiej. Charakteryzują się 
one wysoką odpornością na podstawowe choroby 
i szkodniki, dobrą jakością owoców oraz regularnym 
i obfi tym plonowaniem. n

JE¯YNY (Rubus fruticosus) są najła-
twiejsze w uprawie. Pędy mogą dora-
stać do 2 m długości, wymagają więc 
podpór. Krzewy owocują na pędach 
dwuletnich. Po owocowaniu wycinamy 
wszystkie pędy, które już owocowały, 
aby tegoroczne w przyszłym roku obsy-
pały się owocami.
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84 Porady

Cięcie drzew i krzewów
– dobór odpowiedniego sprzętu

Drzewa i krzewy powinno się ciąć 
regularnie – to pobudza wzrost, krzewienie, 
kwitnienie oraz wpływa pozytywnie na 
plonowanie (u gatunków o jadalnych 
owocach). Podczas pracy ważne są nie 
tylko rodzaj cięcia i technika, ale także 
odpowiednio dobrany sprzęt. Dzięki niemu 
można przeprowadzać zabieg komfortowo 
i możliwie bezpiecznie dla zieleni
Tekst: Michał Mazik



W
ybierając narzędzia do cięcia 
należy trzymać się kilku ogól-
nych zasad. Sprzęt powinien 
być wytrzymały, zbudowany 
z materiałów wysokiej jako-

ści oraz wygodny w użyciu. Duże znaczenie ma 
wykorzystywana technologia oraz budowa me-
chanizmu tnącego. Ostrza mogą być wykonane 
ze stali nierdzewnej, węglowej lub powlekanej. 
Przy dłuższym użytkowaniu zwraca się także 
uwagę na dopasowane uchwyty oraz wagę. 
Dlatego w zdecydowanej większości przypad-
ków nie opłaca się wybierać najtańszych na-
rzędzi. Nie dość, że mogą być awaryjne, mają 
krótką wytrzymałość (czasem sezon), to jeszcze 
sprawiają problemy przy cięciu. Męczą dłonie 
i co gorsza, mogą kaleczyć drzewa i krzewy. 
Wysoka cena czy marka producenta nie jest 
pewnym w 100% wyznacznikiem jakości, ale 
znacznie zwiększa szansę na udany zakup. 
W przydomowych ogrodach i niewielkich sa-
dach zwykle wystarczy kilka narzędzi. Tym bar-
dziej warto rozważyć znalezienie złotego środ-
ka pomiędzy ceną a jakością – z naciskiem na 
ten drugi atrybut.

R E K L A M A ▶
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SEKATORY – JAKIE 
WYBIERAĆ?
W przydomowej narzędziowni warto 
posiadać przynajmniej trzy sekatory. 
Podstawa to sekator jednoręczny ko-
wadełkowy, jednoręczny nożycowy 
oraz sekator dwuręczny. Pierwsze 
dwa narzędzia służą do cięcia cien-
kich pędów (o grubości do 30 mm). 
Różnią się jednak konstrukcją i ro-
dzajem mechanizmu tnącego. U se-
katora kowadełkowego 
ma on postać jednego 
ostrza oraz grubego 
metalowego elementu, 
nazywanego stalnicą. 
Sekator nie wymaga 
dużego nacisku i wyko-

rzystuje się go do usuwania pędów 
suchych i zdrewniałych. Przy cięciu 
pędów cienkich, zielonych, może się 
„ślizgać” i kaleczyć rośliny. Sekator 
nożycowy – jak wskazuje nazwa – 
składa się z dwóch ostrzy przesuwa-
jących się obok siebie. Jest zalecany 
do cięcia pędów niezdrewniałych. 
Gdy pędy są grube (30-50 mm), se-
katory jednoręczne mogą ulec awa-
rii. Znacznie lepszym rozwiązaniem 
będzie więc użycie długiego, moc-
niejszego sekatora dwuręcznego. Do 
cięcia gałęzi znajdujących się na du-

żej wysokości zalecane są już 
sekatora tyczkowe.

Wybierając narzędzia do
cięcia należy trzymać 

się kilku ogólnych 
zasad. Sprzęt powinien 

być wytrzymały, 
zbudowany z materiałów 

wysokiej jakości oraz 
wygodny w użyciu

PIŁA – TAM, GDZIE 
NIE SPRAWDZI SIĘ 
SEKATOR
Do cięcia pędów o grubości powy-
żej 50 mm powinno się już używać 
piły. Warto posiadać 2-3 różne eg-
zemplarze. Przy wyborze zwraca 
się uwagę na kształt, ostrze i dobre 
„ułożenie” w dłoni. Standardem jest 
piła zwykła o ostrzu o długości do 
40-45 cm. Pozwala przycinać więk-
szość pędów ułożonych pod różnym 
kątem. W przypadku gałęzi wrasta-
jących do wnętrza korony, rosnących 
gęsto oraz w sposób nienaturalny 
wygodniejszy będzie „lisi ogon”. Ten 
rodzaj piły ma zakrzywione ostrze, 
dzięki czemu łatwiej jest dotrzeć do 
trudno dostępnych miejsc. Do cięcia 
grubych konarów i pni można użyć 
mocniejszej piły z pałąkiem. Znacznie 
efektywniejszy jednak będzie wybór 
piły mechanicznej z silnikiem elek-
trycznym lub spalinowym (zwraca się 
uwagę nie tylko na napęd, ale także 
moc). Urządzenia pozwalają na szyb-
kie cięcie fragmentów lub wycinkę 
całych drzew i krzewów.

zbudowany z materiałów 

PIŁA – TAM, GDZIE 
NIE SPRAWDZI SIĘ 
SEKATOR
Do cięcia pędów o grubości powy-
żej 50 mm powinno się już używać 
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KONSERWACJA 
NARZĘDZI – IM 
CZĘŚCIEJ, TYM LEPIEJ
Konserwację powinno się przepro-
wadzać po każdym cięciu. Ostrza 
przeciera się szmatką (najpierw nasą-
czoną spirytusem, potem naoliwio-
ną). Warto także zająć się ostrzeniem 
mechanizmu tnącego (noża, ostrza, 
łańcucha u pił mechanicznych). Takie 
działania zmniejszają ryzyko prze-
noszenia chorób, ograniczają rany 
po cięciu oraz wydłużają żywotność 
narzędzi. W praktyce jednak niewie-
le osób konserwuje narzędzia po 
zakończonym zabiegu. Warto więc 
praktykować takie działania przy-
najmniej co kilka miesięcy, np. po 
zakończonym okresie wegetacyjnym, 
a przed cięciem zimowym. n
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88 Prezentacja

1 HUSQVARNA Akumulatorowe nożyce 
do żywopłotu 

www.husqvarna.com.pl

2 Nożyce akumulatorowe YATO YT-85100
www.yato.pl

3 Kompaktowy trymer ze zintegrowanym 
akumulatorem

www.stihl.pl

4 Elektryczne nożce do żywopłotu o mocy 
750 W Faworyt NEC750R

www.krysiak.pl

5 Sekator nożycowy RAMP RN4101
www.ramp.pl

6 Nożyce Garden MAX 036W-EL do 
żywopłotu, szpalerowe
www.planta.pl

7 Elektryczne nożyce do żywopłotu UH5570
ww.makita.pl

8 Nożyce do żywopłotów HT 550 Safety
www.al-ko.com/pl

9 Nożyce spalinowe do żywopłotu URSUS 
UR-HTP75-254-T

www.nac.com.pl

10 Nożyce teleskopowe PROLINE
www.profi x.com.pl

11 Nożyce elektryczne do żywopłotu 
Hortmasz SF7A602-24

www.hortmasz.pl

12 Nożyce akumulatorowe WOLF-Garten 
72V LI-ION POWER 55 H

www.wolf-garten.pl

13 Sekator akumulatorowy SHT 80 AE
www.stiga.pl 

14 Superlekkie Nożyce do żywopłotu 
Flexotrim FHS 1545

www.victus.pl

Zadbany żywopłot i zdrowe krzewy 
potrzebują właściwej pielęgnacji, a ta 

wymaga odpowiedniego sprzętu. 
Poznaj najbardziej przydatne narzędzia 

ogrodowe do przycinania

14
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Qlturalny warzywniak 
z PlantiCo i ENERIS

Miejski Ośrodek Kultury, 
Sportu i Rekreacji 

w Chrzanowie wyszedł 
z inicjatywą stworzenia 

w centrum miasta 
ekologicznego ogródka pod 
nazwą Qlturalny warzywniak. 

Dzięki współpracy 
z firmami ENERIS i PlantiCo 
powstała ciekawa instalacja 
ekologiczna w pasażu za 

domem kultury

Tekst: Natalia Dur we współpracy 

z firmą PlantiCo
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C zy wiecie, że warzywa są 
bardzo cennym składnikiem 
pokarmu człowieka, a zioła 
zawierają substancje wpły-
wające na metabolizm? Po-

dobno najsmaczniejsze są te wyhodo-
wane samodzielnie i dlatego z inicjatywy 
MOKSiR, a także fi rm PlantiCo i ENERIS 
w Chrzanowie powstał ogródek wa-
rzywny – Qlturalny warzywniak. Insta-
lacja ekologiczna wykonana została w 
pasażu za domem kultury, gdzie z koń-
cem kwietnia stanęło 12 betonowych 
kręgów. W pierwszych kilku donicach 
zasadzono zioła, takie jak bazylia, orega-
no i mięta. W kolejnych warzywa – ra-
barbar, sałata i cukinia, a także owoce 
– truskawki i poziomki. Nie zapomniano 
również o drzewkach, dlatego posadzo-
no wiśnię, czereśnię i migdałowiec. 

Obecnie pieczę nad każdym kręgiem 
sprawują dzieci i seniorzy, o czym infor-
mują umieszczone w nich tabliczki. – Te 
edukacyjne donice stanowią ściągę dla 
tych, którzy zaczynają swoją przygodę 
z ogrodnictwem. Podczas tej ekolo-
gicznej akcji jej uczestnicy dowiedzieli 

się, jak zasa-
dzić rośliny, jak 
o nie dbać i je 
p ie lęgnować. 
Otrzymali rów-
nież pakiety ziół 
włącznie z fol-
derami na temat 
uprawy warzyw 
i owoców i wiele cen-
nych informacji o two-
rzeniu kompostowników 
– mówi Leszek Marzec, 
specjalista ds. marketingu fi r-
my PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. – 
Naszym celem jest zachęcenie miesz-
kańców Chrzanowa do samodzielnego 
wytwarzania kompostu z nadających 
się do tego bioodpadów. Bardzo czę-
sto trawa czy liście trafi ają do plasti-
kowych worków, w których zaczynają 
gnić i fermentować. Zamiast tego lepiej 
je kompostować, a gotowy nawóz wy-
korzystać do uprawy warzyw, owoców 
i ziół – zarówno w przydomowych wa-
rzywnikach, jak i na balkonach — mówi 
Magdalena Sułek-Domańska, dyrektor 
ds. komunikacji ENERIS.

To nie koniec ogrodniczych działań 
ośrodka kultury w Chrzanowie. Już 
16 maja na ścianie powstanie ogró-
dek truskawkowo-poziomkowy. Naj-
pierw sadzonki zostaną umieszczone 
w plastikowych butelkach, a następnie 
zostanie z nich zbudowana specjalna 
instalacja. Tym razem MOKSiR zaan-
gażuje w te działania chrzanowskie 
przedszkolaki. n

nież pakiety ziół 
włącznie z fol-
derami na temat 
uprawy warzyw 
i owoców i wiele cen-
nych informacji o two-
rzeniu kompostowników 
– mówi Leszek Marzec, 
specjalista ds. marketingu fi r-
my PlantiCo Zielonki Sp. z o.o. – 
Naszym celem jest zachęcenie miesz-
kańców Chrzanowa do samodzielnego 
wytwarzania kompostu z nadających 
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Tymianek 
– ZIO£O O WIELU ZASTOSOWANIACH
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Tymianek 
– ZIO£O O WIELU ZASTOSOWANIACH

TYMIANEK BYŁ JUŻ ZNANY OD STAROŻYTNOŚCI. 
POCZĄTKOWO UPRAWIANY TYLKO W BASENIE 
MORZA ŚRÓDZIEMNEGO, Z CZASEM DOTARŁ 

TEŻ NA INNE KONTYNENTY. OBECNIE KRÓLUJE 
W NASZYCH KUCHNIACH, SPRAWDZAJĄC SIĘ JAKO 

SKŁADNIK NP. MARYNAT DO MIĘS. TO TAKŻE 
NIEZASTĄPIONY ŚRODEK NA WŁOSY, SKÓRĘ, 

KASZEL I DOLEGLIWOŚCI ŻOŁĄDKOWE
Tekst: Natalia Dur

H
istoria wykorzystywania 
tymianku w medycynie 
sięga aż starożytności. 
Według dawnych przeka-
zów roślina ta pobudza 

wydalanie moczu, miesiączkowanie 
oraz oczyszcza organizm. Tymia-

nek początkowo uprawiany był tyl-
ko w basenie Morza Śródziemnego, 
z czasem dotarł też na inne konty-
nenty. W Egipcie był stosowany do 
balsamowania zwłok, ale zapobiegał 
też psuciu się jedzenia dzięki wła-
ściwościom konserwującym. Nazwa 
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Wywar z tymianku pomaga stymulować pamięć, 
łagodzi bóle, napięcie mięśni i kaszel oraz 

zmniejsza gorączkę. Pomaga również walczyć 
z przeziębieniem i infekcjami. Zawiera także 

związek o nazwie karwakrol, który jest doskonałym 
naturalnym środkiem uspokajającym i ma 
pozytywny wpływ na cały układ nerwowy

zioła pochodzi od greckiego thymon, 
oznaczającego „do odkażania”. Na 
całym świecie uprawia się ponad 
100 odmian tej rośliny, jednak nie 
wszystkie jej rodzaje nadają się do 
wykorzystania w gotowaniu. Naj-
częściej w naszych kuchniach po-
jawia się tymianek pospolity lub 
cytrynowy. Cechą rozpoznawczą 
tymianku są drobniutkie zielone 
listki i kwiatostan o fi oletowym 
zabarwieniu. Posiada charaktery-
styczny mocny zapach i lekko pi-
kantny smak.  Nie wszyscy jednak 
wiemy, że tymianek może mieć bar-

Herbata z tymianku zawiera silne 

właściwości przeciwwirusowe

i ma korzystny wpływ w walce 

z wirusem Epsteina-Barr 

(to jeden z najpowszechniej 

występujących u ludzi wirusów, jak 

jednak wynika z badań naukowców, 

EBV odgrywa dużą rolę w procesie 

powstawania nowotworów), 

półpaścem, zapaleniem wątroby, 

grypy, opryszczki, cytomegalii, 

HPV itp. Picie jej regularnie 

może znacząco przyczynić się 

do zmniejszenia liczby wirusów 

w organizmie

Herbata z tymianku zawiera silne 

Tymianek jest dobrym 

źródłem pirydoksyny, która 

odgrywa ważną rolę 

w produkcji GABA (GABA to 

organiczny związek chemiczny, 

odpowiada m.in. za zmniejszanie 

pobudliwości i rozluźnienie mięśni) 

w mózgu, pomaga w regulacji snu 

i czynności neurotransmiterów 

Tymianek jest dobrym 
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ZA WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZE ZIELA TYMIANKU 

ODPOWIADAJĄ:

tymol, który jest olejkiem eterycznym i działa 

antybakteryjnie. Dlatego tymianek może być 

stosowany jako płyn do płukania jamy ustnej. 

Tymol ma również właściwości wykrztuśne

związki fl awonowe, charakteryzujące 

się działaniem przeciwgrzybiczym oraz 

przeciwutleniającym

składniki mineralne, m.in. wapń 

odpowiadający za strukturę kości i zębów

ZA WŁAŚCIWOŚCI LECZNICZE ZIELA TYMIANKU 

dzo korzystny wpływ na nasze zdro-
wie. Jak działa i na jakie dolegliwości 
może okazać się skuteczny?

JEDNO ZIOŁO – 
WIELE ZASTOSOWAŃ
Tymianek świetnie wpływa na po-
prawę kondycji włosów, wzmacnia-
jąc ich strukturę i cebulki. Złago-
dzi także kaszel, rozrzedzając śluz 
w płucach i oskrzelach, zaopiekuje 
się przewodem pokarmowym regu-
lując i poprawiając trawienie. Będzie 
skuteczny przy kłopotach z drogami 
moczowymi czy pęcherzem, choćby 
dlatego, że jest lekko ogrzewający 
i działa przeciwbakteryjnie. Herbata 
zaparzona z liści tymianku może oka-
zać się niezawodna przy niestraw-
ności i wzdęciach. Jednocześnie nie 
zaleca się spożywania go kobietom 
w ciąży, ponieważ może spowodo-
wać przedwczesny poród lub nieko-
rzystnie wpłynąć na rozwój płodu. 
Zastosowanie tymianku nie kończy 
się jedynie na jego właściwościach 

leczniczych. Jest przecież ślicz-
ny i wspaniale prezentuje się 

w sałacie. Dodany do miodu 
może na przykład cieszyć 
na chrupiącym naleśniku. 
Ciekawie komponują się 
jego świeże listki z tartą 
owocową na poprawę 
trawienia, przełamując 
oczywisty, słodki smak 
deseru. Warto więc 
wykorzystywać walory 
zdrowotne i nie tylko 
tej rośliny w codziennym 
życiu, by cieszyć się do-

brym samopoczuciem. 
Dobrym pomysłem jest za-

łożenie domowego zielni-
ka, ze szczególnym uwzględ-

nieniem tymianku –  będziemy 
mogli wykorzystać go w kuchni 

jako przyprawę bądź do parzenia 
ziołowych herbat. n
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96 Przepis

Marchewka 
w towarzystwie 
SELERA, BROKUŁA I KURCZAKA 
OKRYTA PUSZYSTĄ PIERZYNKĄ



SKŁADNIKI:

n  średni seler korzeniowy

n  pierś z kurczaka

n  ser feta

n  brokuł

n  ciasto francuskie

n  2 średnie marchewki

n  białko
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SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

1 Pierś z kurczaka myjemy, oczyszczamy i kroimy 
na małe kawałeczki, następnie przyprawiamy 
pieprzem, solą i słodką papryką.

2 Seler i marchew ścieramy na tarce o dużych 
oczkach, mieszamy ze sobą.

3Ser feta kroimy w kosteczkę.

4 Ciasto francuskie kroimy na kwadraty, tak aby 
wyszły nam równe koszyczki.

5 Gdy już ciasto pokroimy w kwadraciki, 
nakładamy starty seler i marchewkę, później 
pierś z kurczaka, różyczki brokułu i ser feta.

6 Każdą krawędź ciasta naciągamy do środka, 
tak aby ciasto nam się ze sobą połączyło i żeby 
wyszedł nam koszyczek.

7Każdy koszyczek smarujemy białkiem.

8 Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 °C 
przez około 20-25 minut, tak aby ciasto ładnie 
nam się zarumieniło.

9 Możemy podawać na ciepło i na zimno. Do 
koszyczków polecamy sos czosnkowy.



98 Krzyżówka

KRZYŻÓWKA Z

„Garden & Trends”
Hasło z numeru kwiecień/maj 2017

Imię  ..........................................................................

Nazwisko  ..................................................................

Ulica  .........................................................................

Nr domu  ..................................................................

Kod pocztowy  ..........................................................

Miejscowość  ............................................................

Data urodzenia  ........................................................

Numer telefonu  .......................................................

E-mail  .......................................................................

Warunkiem udziału w losowaniu jest nadesłanie do 5 czerwca 
prawidłowo wypełnionego kuponu zawierającego hasło oraz pod-
pisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Niniejszym 
wyrażam zgodę na przetwarzanie w celach marketi ngowych moich 
danych osobowych przez Wydawnictwo Media Experts sp. z o.o. 
Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych oraz ich po-
prawiania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

. . . . . . . . . . . . . .                     . . . . . . . . . . . . . .
Data      Podpis 

Rozwiązanie wystarczy przesłać wraz z ku-
ponem na adres Media Experts ul. Grun-
waldzka 43/1, 60-784 Poznań, aby wziąć 
udział w losowaniu nagrody ufundowanej 
przez fi rmę STIGA.

Rozwiązanie krzyżówki z numeru marzec/kwiecień 2017 r. 
Storczyki lubią Agrecol. 

Nagrodę otrzymuje Barbara Szulc z Kramska






