MARZEC

WIOSNA !!! tuż...tuż..

Radzimy, jak przygotować ogród na wiosnę
To najpiękniejsza a zarazem i najpracowitsza pora roku dla każdego ogrodnika.
W tym czasie zakwitają drzewa owocowe, większość krzewów oraz roślin cebulowych.
W marcu zakwitają między innymi przebiśniegi, krokusy, prymulki, forsycje a jeśli pogoda
dopisze to nawet dzikie odmiany tulipanów oraz szarki.
TEKST Marek Zemla
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ZDJĘCIA

To najpiękniejsza a zarazem i
najpracowitsza pora roku dla
każdego ogrodnika.
W tym czasie zakwitają drzewa
owocowe, większość krzewów
oraz roślin cebulowych.
W marcu zakwitają między
innymi przebiśniegi, krokusy,
prymulki, forsycje a jeśli pogoda
dopisze to nawet dzikie odmiany
tulipanów oraz szarki.
Kwiecień to pora kwitnienia
szachownic, żonkili i narcyzów,
hiacyntów, magnolii.
W maju swój pełny rozkwit
przeżywają tulipany oraz
"królowe" tego miesiąca: azalie i
rododendrony, kwitną też pięknie
pachnące bzy i konwalie.

dodatek specjalny

Prace niezbędne do
wykonania:
Zgrabienie resztek po zimie z
trawnika, nawożenie jeśli jest to
konieczne, przekopanie grządek,
wysiew letnich kwiatów, sadzenie
i przycinanie drzew i krzewów
owocowych(marzec).W kwietniu
można sadzić krzewy kwitnące;
np. róże oraz krzewy iglaste. W
tym miesiącu rozmnaża się (np.
poprzez podział starszych
okazów) i sadzi byliny. Z kwiatów
letnich wysiewa się w kwietniu
nasturcje, słoneczniki, aksamitki,
nagietki i fasolę ozdobną. W
maju sadzi się w dalszym ciągu
iglaki; jest to również chyba
najlepszy okres na sadzenie
różaneczników - szczególnie jeśli

Rozpoczyna się nowy sezon. To dobra pora
na sadzenie krzewów ozdobnych
zrzucających liście (w tym róż) oraz krzewów
owocowych takich jak maliny czy jeżyny. Z
drzew można sadzić morele i brzoskwinie.
Wczesną wiosną, po ustąpieniu mrozów
należy zdjąć warstwę ochronną z miejsc
obsadzonych roślinami cebulowymi.
W tym miesiącu należy wysadzić lilie oraz
dzielić starsze rośliny. Można również zacząć
sadzić byliny. Należy przeprowadzić zabiegi
pielęgnacyjne takie jak; przycinanie krzewów
ozdobnych i owocowych, prześwietlenie
drzew pestkowych. Pod drzewami, krzewami i
na grządkach warto rozłożyć kompost,
przeprowadzić nawożenie trawnika - jeśli to
konieczne. Z grządek usunąć warstwę ściółki,
glebę spulchnić i przekopać z kompostem.
Pod koniec miesiąca można wysiać wprost do
gruntu kwiaty odporne na chłody takie jak
nagietek, mak polny, chaber, maczek
kalifornijski czy ślazówka. Należy
przeancować siewki kwiatów dwuletnich
takich jak bratki, stokrotki, dzwonki i
niezapominajki. Bardziej zapaleni ogrodnicy
mogą wysiać do pojemników i trzymać w
chłodnym pomieszczeniu kwiaty letnie np.
nasturcje, tytoń ozdobny, aksamitki, szałwię
czy astry letnie.
Rośliny kwitnące w marcu: przebiśniegi,
sasanki, krokusy, pierwiosnki, żonkile,
cebulice, tulipany botaniczne, forsycje.
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chodzi nam o konkretny kolor i
odmianę. Najlepiej kupić krzew
właśnie kwitnący - daje to
gwarancję, że posadzony okaz
prawdopodobnie zakwitnie w
przyszłym roku i napewno w
kolorze jaki zaplanowaliśmy.
Unikniemy w ten sposób
przykrych niespodzianek. Po
przekwitnięciu bzów należy ściąć
ich kwiatostany, które szpecą
roślinę i niepotrzebnie osłabiają.
Z kwiatów letnich w maju
wysiewamy nasturcje. Na wiosnę
najlepiej również tępić chwasty
zanim zaczną kwitnąć a potem
się rozsiewać.

KWIECIEŃ
To najwyższa pora aby zabrać się
za wiosenne porządki. Przede
wszystkim należy zagrabić i
usunąć zanieczyszczenia na
trawniku i grządkach oraz
przeprowadzić nawożenie. Należy
również, gdy się nieco ociepli,
usunąć okrycia zimowe z
krzewów oraz bardziej wrażliwych
bylin i traw. Z krzewów róż
usunąć kopce, okopać je oraz
przyciąć usuwając jednocześnie
uszkodzone i chore pędy. Cięcie

należy przeprowadzić tak by
najwyższe oko pędu było
skierowane na zewnątrz. W
kwietniu przeprowadza się
również cięcia pielęgnacyjne i
prześwietlające innych krzewów i
drzew. Krzewy kwitnące wiosną
należy ciąć zaraz po
przekwitnięciu. Ten miesiąc to
również odpowiednia pora na
dzielenie i sadzenie bylin
kwitnących latem i jesienią.
Starsze, rozrośnięte kępy dzieli
się na mniejsze i sadzi na nowo.
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Świadczymy usługi w zakresie
- szkolenia branżowe
- projektowanie
- budowa ogrodów
- pielęgnacja terenów zieleni
- projektowanie i montaż
systemów nawadniania
- wycinka drzew
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fasoli, groszku, rzodkiewki, dyni
cukinii lub kabaczków. Nasiona
przed wysiewem można moczyć
przez kilka godzin w letniej wodzie.
Najlepiej wysiewać warzywa
partiami w odstępach czasowych
około 10 dni - wtedy zapewnimy
sobie ciągłość plonów. Kwiaty
kwitnące w maju: tulipany, konwalie,
barwinki, oksy szydlaste, bratki,
niezapominajki, stokrotki,
miesięcznice.
W maju kwitnie wiele krzewów
ozdobnych takich jak migdałek,
tamaryszek, żarnowiec, mahonia,
szczodrzeniec czy bez lilak. No i
oczywiście najbardziej efektowne
rododendrony i azalie. W dalszym
ciągu kwitną drzewa i krzewy
owocowe

Firma oferuje szeroki wachlarz usług w postaci całorocznego utrzymania terenów
zewnętrznych począwszy od pielęgnacji i budowy ogrodów; przez sprzątanie, odśnieżanie
chodników, parkingów; po usługi opieki nad grobami.
Firmę reprezentują wykwalikowani pracownicy z wieloletnim doświadczeniem.
Cechuje nas profesjonalizm, znajomość sztuki ogrodowej, solidność oraz zamiłowanie do
zawodu. Specjaliści rmy zawsze służą pomocą i fachowym doradztwem.
Nasza rma specjalizuje się w wielu dziedzinach związanych z branżą budowlanoogrodniczą.
Wykonujemy projekty ogrodów prywatnych dla klientów indywidualnych, projekty
zagospodarowania terenów publicznych i instytucjonalnych.
Kompleksowo realizujemy budowę projektowanych przez nas zagadnień. Realizujemy
również inwestycje w oparciu o projekty przygotowane przez inne rmy. Prowadzimy
nadzory budowlane.
Prowadzimy cykle szkoleń przygotowujące przyszłych specjalistów w dziedzinie
projektowania i aranżacji terenów zieleni. Oferujemy nabycie wiedzy teoretycznej oraz
praktycznej z zakresu projektowania oraz budowy ogrodów, systemów nawadniających,
basenów, stawów kąpielowych i wielu innych.
Dla nas nie ma inwestycji zbyt małych lub za dużych. Budujemy wszystkie rodzaje
ogrodów wszelkich rozmiarów. Świadczymy usługi pielęgnacji terenów zieleni
infrastruktury użytku publicznego i ogrodów prywatnych. Budujemy systemy
automatycznego nawadniania. Posiadamy doświadczenie wymagane podczas współpracy
z konserwatorem zabytków. Świadczymy usługi wycinki drzew. Prowadzimy prace ziemne
koparko-ładowarkami oraz roboty brukarskie. Bogate doświadczenie zdobyte podczas
realizacji zleceń m.in. dla sektora bankowego, szkolnictwa i klientów indywidualnych,
oraz zaufanie jakim nas obdarzono są gwarantem naszego profesjonalizmu.. Z usług
naszej rmy dotychczas korzystały osobistości świata polityki, cenieni artyści muzyczni
jak również rmy z różnych branż o zasięgu ogólnopolskim. Nasze artykuły publikowane
są w prestiżowych magazynach m.in. Ogród Idealny, Living Room oraz Dom Idealny.
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dodatek specjalny

W drugiej połowie tego miesiąca
można wysadzić sadzonki kwiatów
jednorocznych wrażliwych na
chłody oraz najpopularniejsze
rośliny balkonowe takie jak
pelargonie, petunie czy surnie.
Można też wysiać do gruntu
nasiona roślin szybko rosnących
takich jak nagietki, chabry, powoje,
czarnuszki czy maczki kalifornijskie.
Można w ten sposób "załatać"
dziury w rabatach powstałe po
przekwitnięciu wczesno wiosennych
roślin cebulawych. Wysadza się
również bulwy dalii i cebulki
mieczyków.Maj to odpowiednia
pora na zakładanie trawnika lub łąki
kwietnej. W drugiej połowie maja,
kiedy skończą się nocne przymrozki
można wysiać bezpośrednio do
gruntu nasiona niektórych warzyw:

R E K L A M

MAJ
W maju przypadają tzw. "zimni
ogrodnicy" (12-14 maja), po których
w naszym klimacie nie powinny już
występować przymrozki. Po tym
czasie można już wysadzić do
gruntu sadzonki roślin wrażliwych
na chłody.
Po przekwitnięciu można
prześwietlić krzewy kwitnące
wiosną. Należy również usunąć
zwiędłe kwiaty hiacyntów, narcyzy,
żonkili, cebulic czy tulipanów zanim
zawiążą się nasiona co osłabia
cebulki.
Można jeszcze sadzić drzewa i
krzewy oraz byliny, zwłaszcza jeśli
były sprzedawane w pojemnikach.
Maj to najlepsza pora na sadzenie
iglaków oraz azalii i
rododendronów.
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Zachęcamy do współpracy !
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