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W styczniu, miesiàcu zimowym nie ma wielu prac 
zwiàzanych z piel´gnacjà roÊlin. Nie oznacza to jednak, 
˝e mo˝emy zapomnieç o odwiedzaniu naszego ogrodu. 
Poniewa˝ czasu jest jednak znacznie wi´cej ni˝ 
w miesiàcach wiosennych czy letnich to powinniÊmy 
w∏aÊciwie go wykorzystaç. Postarajmy si´ wi´c 
odpowiednio przygotowaç do prac wiosennych. Zawczasu 
zaplanujmy siewy i sadzenie czy nawo˝enie naszych 
roÊlin. Przejrzyjmy równie˝ posiadany sprz´t oraz drobne 
narz´dzia ogrodnicze. W zimie jest równie˝ doskona∏a 
okazja do poszerzenia swojej wiedzy ogrodniczej. 

Z pewnoÊcià zdobyte przez nas informacje zaowocujà 
w nadchodzàcym sezonie. Si´gnijmy wi´c po dost´pnà 
literatur´. Z naszej strony zach´camy do korzystania 
z poradnika z serii “Krok po kroku”. 
Tutaj znajdziemy praktyczne informacj´ dotyczàce 
uprawy i piel´gnacji roÊlin iglastych, liÊciastych 

i kwitnàcych oraz sposoby prawid∏owego zak∏adania 
i prowadzenia trawników. W czasie lektury polecamy 
równie˝ zapoznaç si´ z oferowanymi przez nas 
produktami. Ju˝ w styczniu radzimy tak˝e odwiedziç 
sklepy ogrodnicze. Ruch w tym czasie jest niewielki 
a ceny korzystne. Warto wi´c odpowiednio wczeÊniej 
zaopatrzyç si´ w najniezb´dniejsze rzeczy. W ten sposób 
zaoszcz´dzimy czasu i energii, które póêniej 
z pewnoÊcià b´dà nam bardzo potrzebne. 

Dokonujàc zaplanowanych zakupów nie zapomnijmy 
o wczeÊniejszym zaopatrzeniu si´ w Êrodki ochrony 
roÊlin. Pami´tajmy, ˝e do zwalczania niektórych 
gatunków grzybów czy szkodników b´dziemy 
przyst´powaç ju˝ wczesnà wiosnà. W doborze 
odpowiednich preparatów du˝à pomocà b´dzie 
przygotowana przez nas Tabela Ochrony. Tymczasem 
w ogrodzie styczniowe leniuchowanie nie zwalnia nas 

od koniecznoÊci pobielenia pni drzew owocowych. O ile 
nie zrobiliÊmy tego wczeÊniej w grudniu to zabieg ten 
powinien byç wykonany w pierwszych dniach stycznia. 

W ten sposób uchronimy drzewa przed skutkami du˝ych 
ró˝nic temperatur pomi´dzy dniem i nocà powodujàcymi 
przemarzni´cie pni a w konsekwencji póêniejsze ich 
p´kanie. Sprawdêmy tak˝e czy nie rozwiàza∏y si´ 
sznurki, którymi zwiàzaliÊmy kolumnowe formy krzewów 
ozdobnych i w razie koniecznoÊci obwià˝my je ponownie. 
Nadmiar Êniegu móg∏by spowodowaç ich deformacje. 
W razie koniecznoÊci poprawmy równie˝ okrycia bylin 
zimujàcych w gruncie. W styczniu nie mo˝emy równie˝ 
zapomnieç o w∏aÊciwej piel´gnacji roÊlin rosnàcych 
w naszych domach. W tym okresie, w wyniku ogrzewania,
w pomieszczeniach jest najcz´Êciej sucho i ciep∏o. 
Takie warunki stwarzajà doskona∏e mo˝liwoÊci do 
rozwoju niektórych szkodników. 

Z du˝ym prawdopodobieƒstwem mo˝emy wi´c 
spodziewaç si´, ˝e nasze roÊliny zostanà zaatakowane 
przez drobne paj´czaki - prz´dziorki. Dlatego w 
momencie zauwa˝enia delikatnej paj´czynki wyst´pujàcej 
najcz´Êciej po spodniej stronie liÊci bezzw∏ocznie 
zastosujmy POLYSECT 003 EC lub NISSORUN 050 EC. 

Z kolei zaobserwowanie charakterystycznych, 
schodzàcych pod paznokciem tworów w postaci p∏askich 
tarczek oraz mniej lub bardziej wypuk∏ych miseczek 
Êwiadczy o pojawieniu si´ czerwców – owadów. 
W tej sytuacji radzimy zastosowaç jeden z oferowanych 
przez nas preparatów jak ACTELLIC 500 EC lub 
MOSPILAN 20 SP. 

Mo˝emy równie˝ zastosowaç inne dost´pne Êrodki 
jak CONFIDOR 200 SL, PROVADO PLUS czy 
PROVADO COMBI PIN.

MOSPILAN 20 SP

NISSORUN 050 EC

NIMROD 250 EC
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Luty jest ostatnim miesiàcem, w którym bez specjalnego 
zabiegania mo˝emy jeszcze dokonaç odpowiednich 
zakupów. Dlatego je˝eli nie odwiedziliÊmy sklepów 
ogrodniczych w styczniu mo˝emy to zrobiç jeszcze teraz. 
Zaopatrzmy si´ wi´c w odpowiednie iloÊç potrzebnych 
nawozów. Radzimy zwróciç uwag´ na oferowane przez 
nas wielosk∏adnikowe Nawozy Kolorowe przeznaczone do 
ró˝nych grup roÊlin. Dzi´ki nim zaopatrzymy roÊliny we 
wszystkie niezb´dne sk∏adniki umo˝liwiajàce prawid∏owy 
wzrost i rozwój. W tym miesiàcu roÊliny powoli zaczynajà 
budziç si´ do ˝ycia. W zwiàzku z tym nadchodzi czas aby 
rozpoczàç pierwsze prace ogrodnicze.

Trawniki
Pami´tajmy, ˝eby nie chodziç po trawniku je˝eli le˝y 
na nim Ênieg. W przeciwnym wypadku doprowadzimy 
do powstania skorupy Ênie˝nej przez co ograniczymy 

mo˝liwoÊç dobrego przezimowania trawy. Zwi´kszymy 
tak˝e prawdopodobieƒstwo wystàpienia groênej choroby 
grzybowej - pleÊni Êniegowej. Po jej ustàpieniu na 
naszym trawniku pozostanà “∏yse” place.

Iglaki i liÊciaste
W lutym rozpoczynamy ci´cie zimowe drzew i krzewów 
ozdobnych. Mo˝na prowadziç je do koƒca kwietnia. 
Jest to przede wszystkim ci´cie sanitarne stosowane 
w celu usuni´cia ga∏´zi uszkodzonych i pora˝onych 
przez choroby. Mo˝e byç wykonywane niemal na 
wszystkich roÊlinach iglastych i liÊciastych. W okresach 
odwil˝y gdy gleba nie jest bardzo zamarzni´ta radzimy 
podlewaç roÊliny zawsze zielone. Uchroni to nas przed 
skutkami wysychania roÊlin b´dàcych efektem tzw. suszy 
fizjologicznej.

Kwitnàce
Sprawdzamy przechowywane przez nas bulwy i cebule. 
Usuwamy egzemplarze chore i zniszczone. W lutym 
powinniÊmy równie˝ zaopatrzyç si´ w nasiona roÊlin 
jednorocznych. Ju˝ teraz wiele z nich jak niecierpki, 
petunie czy lwià paszcz´ mo˝emy wysiewaç w domu. 
Pod koniec miesiàca mo˝emy tak˝e rozpoczàç bardziej 
obfite podlewanie roÊlin doniczkowych. Dotychczas 
robiliÊmy to z du˝ym umiarem ze wzgl´du na panujàcà 
w ogrzewanych pomieszczeniach wysokà temperatur´ 
oraz suche powietrze. W∏aÊciwe uregulowanie stosunków 
wodnych mo˝emy osiàgnàç stosujàc oferowany przez nas 
dodatek do pod∏o˝a TERRA COTEM. Wymieszanie tego 
Êrodka z glebà powoduje, ˝e roÊliny sà zaopatrywane 
w odpowiednià iloÊç wody przez ca∏y sezon. Wi´cej 
informacji na temat stosowania TERRA COTTEM mo˝na 
znaleêç w naszym poradniku z serii “Krok po kroku”.

Drzewa i krzewy owocowe
W lutym rozpoczynamy tak˝e ci´cie zimowe drzew 
owocowych, które prowadzimy do kwietnia. NajwczeÊniej 
mo˝na ciàç niektóre odmiany jab∏oni i gruszy. Nieco 
póêniej tniemy Êliwy, wiÊnie, morele i brzoskwinie oraz 
krzewy owocowe. Pami´tajmy przy tym, aby usuwaç 
ga∏´zie suche oraz zniszczone. W miar´ naszych 
mo˝liwoÊci zniszczmy p´dy pora˝one przez choroby oraz 
zaatakowane przez szkodniki. W celu zabezpieczenia 
ran powsta∏ych po cieciu przed infekcja powinniÊmy 
posmarowaç je specjalna pastà. W tym celu mo˝emy 
zastosowaç MaÊç ogrodniczà P13. Ârodek ten tworzy 
po wyschni´ciu specjalnà zabezpieczajàca pow∏ok´ 
niewra˝liwà na dzia∏anie czynników atmosferycznych.

MAÂå OGRODNICZA

TERRA COTTEM 
FULL SEZON

FUSILADE FORTE 150 EC

AMISTAR 250 SC
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Trawniki
Po zejÊciu Êniegu i przeschni´ciu roÊlin trawnik wa∏ujemy, 
a w miejscach ubytków wzruszamy gleb´ i podsiewamy. 
Pod koniec tego miesiàca warto rozpoczàç 
wczesnowiosenne nawo˝enie trawnika. Polecamy 
zastosowaç NAWÓZ KOLOROWY TARGET do trawników. 
W ten sposób umo˝liwimy naszym trawnikom bujny 
wzrost i soczystà zieleƒ przez ca∏y sezon. Ponadto 
zawarte w mim mikroelementy zapewnià odpowiednia 
kondycj´ i stabilny wzrost traw. Dobrym rozwiàzaniem 
jest równie˝ rozsypanie innych nawozów jak: SUBSTRAL 
do trawnika 100 dni lub wolnodzia∏ajàcego OSMOCOTE 
nawóz do trawnika.

Iglaki i liÊciaste
Nawozy rozsypujemy równie˝ pod drzewka i krzewy 
liÊciaste i iglaste. Radzimy zastosowaç NAWÓZ 
KOLOROWY TARGET do iglaków. Mo˝emy równie˝ u˝yç 

innych produktów jak nawóz granulowany SUBSTRAL 
100 dni do iglaków bàdê nawozy rozpuszczalne z serii 
MAGICZNA SI¸A np. Nawóz do Iglaków. Wiosnà tak˝e 
w przypadku iglaków istnieje mo˝liwoÊç rozsypania 
nawozów d∏ugorozpuszczalnych OSMOCOTE. Pod koniec 
marca rozpoczynamy sadzenie nowych drzewek 
i krzewów. Do sadzenia polecamy zastosowaç oferowany 
przez nas specjalny dodatek do pod∏o˝a TERRA COTTEM. 
Zastosowanie tego Êrodka u∏atwia przyj´cie si´ roÊlin 
i w dalszej kolejnoÊci wp∏ywa na lepszy ich wzrost 
i rozwój. O szczegó∏ach stosowania TERRA COTTEM 
mo˝emy przeczytaç w naszym poradniku z serii 
“Krok po kroku”. 
Jeszcze przed rozwojem pàków mo˝emy ciàç ˝ywop∏oty 
z krzewów iglastych oraz niektóre drzewa i krzewy 
liÊciaste. Koniecznie ju˝ na poczàtku miesiàca 
sprawdzamy czy na Êwierkach  nie pojawi∏a si´ 

mszyca Êwierkowa zielona. Aby zabezpieczyç si´ przed 
opadaniem igie∏ spowodowanym przez tego szkodnika ju˝ 
teraz mo˝emy wykonaç opryskiwanie. Zastosujmy jeden 
z dost´pnych Êrodków mszycobójczych jak: 
POLYSECT 003 EC, ACTELLIC 500 EC, KARATE 025 EC, 
MOSPILAN 20 SP czy TALSTAR 100 EC. Warto równie˝ 
wykonaç opryskiwanie takimi preparatami jak 
CONFIDOR 200 SL oraz PROVADO PLUS AE.

Kwitnàce
Zasilamy ziemi´ wokó∏ wschodzàcych narcyzów 
i tulipanów uwa˝ajàc, ˝eby rozsypywaç nawozy tak, aby 
nie dosta∏y si´ mi´dzy m∏ode liÊcie. Zastosujmy NAWÓZ 
KOLOROWY TARGET do roÊlin kwitnàcych. W ten sposób 
dostarczymy roÊlinom wszystkie niezb´dne sk∏adniki 
pokarmowe i to w odpowiednich proporcjach. W marcu 
przycinamy te krzewy, które b´dà kwit∏y latem i wczesnà 
jesienià m. in. ˝ylistki, krzewuszki, tawu∏y, kaliny, irgi, 

jaÊminowce. Dzi´ki temu roÊliny zdà˝à wytworzyç pàki 
kwiatowe na m∏odych przyrostach.

Skracamy te˝ ró˝e:
Krzaczaste - na ok. trzy oczka pozostawiajàc na roÊlinie 
tylko 5 do 7 p´dów g∏ównych
Pienne powtarzajàce kwitnienie - na dwa oczka 
7-10 cm od nasady. Po ci´ciu ró˝e zasilamy najlepiej 
stosujàc NAWÓZ KOLOROWY TARGET do kwitnàcych.

Drzewa i krzewy owocowe
PrzeÊwietlamy krzewy agrestu i porzeczek natomiast 
z porzeczki czarnej wycinamy wszystkie p´dy majàce 
wi´cej ni˝ trzy lata. Podobnie post´pujemy z malinami 
wycinajàc wszystkie p´dy starsze ni˝ dwuletnie, 
natomiast s∏absze przycinamy do po∏owy ich d∏ugoÊci. 
Ponownie bielimy pnie i konary drzew owocowych.

NAWÓZ KOLOROWY 
DO TRAWNIKÓW

NAWÓZ KOLOROWY 
DO IGLAKÓW

TALSTAR 100 ECKARATE ZEON 050 CS
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Trawniki
Je˝eli nie przystàpiliÊmy do regeneracji i nawo˝enia 
trawnika w marcu to mo˝emy to uczyniç jeszcze w tym 
miesiàcu. Do nawo˝enia mo˝emy zastosowaç NAWÓZ 
KOLOROWY TARGET do trawników lub  SUBSTRAL do 
trawnika 100 dni. W tym miesiàcu mo˝emy jeszcze u˝yç 
wolnodzia∏ajàcego nawozu OSMOCOTE. 
Pod koniec kwietnia, gdy Êrednia temperatura dobowa 
wyniesie ok. 10 st. C, przyst´pujemy do pierwszego 
koszenia trawnika.

Iglaki i liÊciaste
Âció∏kujemy ziemi´ pod drzewami i krzewami. Jest 
to szczególnie wa˝ne w wypadku krzewów o p∏ytkim 
systemie korzeniowym jak np. wrzosy, ró˝aneczniki, 
azalie. Âció∏ka utrzymuje wilgoç w glebie, a tym samym 
zabezpiecza korzenie przed przesychaniem. 

Po przekwitni´ciu przycinamy wierzby szczepione na 
pniu. Kwiecieƒ jest równie˝ najlepszym miesiàcem, 
kiedy mo˝emy zabezpieczyç Êwierki przed zeszpeceniem 
spowodowanym tworzeniem si´ anansowatych wyroÊli 
tzw. galasów. Musimy postaraç si´ zwalczyç sprawc´ 
tych uszkodzeƒ, czyli mszyc´ nazywanà ochojnikiem 
modrzewiowo – Êwierkowym. Drzewka dok∏adnie 
opryskujemy na poczàtku miesiàca stosujàc 
POLYSECT 003 EC, KARATE 025 EC lub FASTAC 100 EC.

Kwitnàce
Wysiewamy do gruntu roÊliny, które zakwitnà latem jak: 
nagietki, nasturcje czy ostró˝ki. Je˝eli spóênimy si´ z 
siewem to nie mo˝emy spodziewaç si´ obfitego 
kwitnienia. Podobnie jak marcu, jeszcze raz, zasilamy 
nawozem najlepiej NAWOZEM KOLOROWYM TARGET do 
kwitnàcych tulipany i narcyzy rosnàce w gruncie. 

RoÊliny zakwitnà lada dzieƒ, dlatego warto dostarczyç im 
dodatkowà porcj´ sk∏adników pokarmowych. W kwietniu 
obsadzamy skrzynki balkonowe. Dlatego wielosk∏adnikowym 
NAWOZEM KOLOROWYM TARGET do kwitnàcych 
zasilamy równie˝ i tà grup´ roÊlin. Ponadto do dyspozycji 
mamy jeszcze tabletki do roÊlin balkonowych OSMOCOTE, 
nawóz do kwiatów domowych i balkonowych OSMOCOTE, 
nawóz do kwiatów i balkonowych MAGICZNA SI¸A oraz 
SUBSTRAL nawóz do kwiatów domowych i balkonowych. 

Wczesnà wiosnà mogà ju˝ pojawiç si´ pierwsze choroby 
grzybowe w postaci nalotów szarej pleÊni, a tak˝e ró˝nych 
plamistoÊci na liÊciach. W razie potrzeby opryskajmy 
roÊliny stosujàc odpowiednie fungicydy z naszej oferty jak 
np. BRAVO 500 SC DITHANE M – 45 80 WP czy 
SAPROL 190 EC. Warto równie˝ opryskaç roÊliny takimi 
preparatami jak EUPAREN MULTI 50 WG oraz 
FOLICUR BT 225 EC.

Drzewa i krzewy owocowe
Jeszcze przed p´kaniem pàków brzoskwiƒ wykonujemy 
zabiegi zabezpieczajàce drzewka przed k´dzierzawoÊcià 
liÊci. Pnie drzewek opryskujemy bardzo obficie. 
Polecamy zastosowanie  przede wszystkim preparatu 
SYLLIT 65 WP. Mo˝emy równie˝ u˝yç POMARSOL FORTE 
80 WG. Pami´tajmy, ˝e wymienione preparaty dzia∏ajà 
skutecznie dopiero w temp. powy˝ej 6 st. C. BezpoÊrednio 
przed kwitnieniem wiÊni i czereÊni zwalczamy brunatnà 
zgnilizn´ drzew pestkowych - chorob´ mogàcà 
doprowadziç do usychania ca∏ych p´dów. W tym celu 
najlepiej zastosowaç preparaty: CAPTAN 50 WP lub 
MIEDZIAN 50 WP. Z kolei na roÊlinach jab∏oni, porzeczki 
czy agrestu pojawiajà si´ ju˝ màczniaki prawdziwe. 
Rozpoczynamy walk´ równie˝ i z tymi chorobami. Drzewa 
nale˝y opryskaç takimi fungicydami jak: NIMROD 250 EC, 
SAPROL 190 EC oraz BAYLETON 5 WP.

MIEDZIAN 50 WP

NAWÓZ KOLOROWY 
DO OGRODÓW

NAWÓZ KOLOROWY 
DO KWITNÑCYCH

BRAVO 500 SC
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Trawniki
W maju trawniki rosnà wyjàtkowo szybko musimy 
wi´c pami´taç o cz´stszym koszeniu. Wzrasta tak˝e 
zapotrzebowanie traw na wod´, dlatego zwróçmy uwag´ 
na regularne podlewanie. 

Pami´tajmy te˝ o nawo˝eniu. Je˝eli nie zastosowaliÊmy 
wczeÊniej nawozów to teraz mo˝emy rozsypaç NAWÓZ 
KOLOROWY TARGET do trawnika albo MAGICZNA SI¸A 
nawóz do trawnika. 

Tak˝e w maju mogà pojawiç si´ chwasty w iloÊciach 
znacznie wi´kszych ni˝ byÊmy sobie tego ˝yczyli. Jest to 
wi´c w∏aÊciwy moment, aby rozpoczàç ich zwalczanie. 
Polecamy zastosowaç sprawdzone Êrodki chwastobójcze 
takie jak: BOFIX 260 EC, STARANE 250 EC lub 
MNISZEK 540 SL.

Iglaki i liÊciaste
W tym miesiàcu g´sto rosnàce drzewa i krzewy oraz te 
o s∏abym systemie korzeniowym, czyli np. ró˝e lub roÊliny 
wrzosowate powinno si´ zasiliç nawozem przeznaczonym 
do roÊlin lubiàcych kwaÊne pod∏o˝e. Polecamy wiec 
zastosowanie nawozów z serii MAGICZNA SI¸A. 
Pod koniec maja musimy profilaktycznie opryskaç iglaki, 
a przede wszystkim Êwierki i tuje przeciwko prz´dziorkom. 
Bezwzgl´dnie zabieg ten przeprowadzamy na Êwierku 
kar∏owym “Conica”. Mo˝emy zastosowaç POLYSECT 003 EC 
albo NISSORUN 050 EC. We wszystkich cz´Êciach ogrodu 
zaczynajà rozrastaç si´ chwasty. Musimy pozbyç si´ ich 
jak najszybciej poniewa˝ zabierajà roÊlinom niezb´dne 
sk∏adniki pokarmowe. Wsz´dzie tam, gdzie jest to 
mo˝liwe najskuteczniejszy b´dzie jeden z preparatów 
chwastobójczych CASORON 6,75 GR lub ROUNDUP 
ULTRA 360 SL.

Kwitnàce
Usuwamy g∏ówki przekwit∏ych tulipanów i narcyzów. 
W ten sposób roÊliny nie tracà si∏ na zawiàzywanie 
nasion. Po 15 maja bez ryzyka przemarzni´cia mo˝emy 
na rabatach posadziç begonie bulwiaste, dalie i mieczyki 
oraz koƒczymy sadzenie na sta∏e kwiatów w skrzynkach 
balkonowych. W maju mo˝emy rozpoczàç tak˝e 
wysiewanie roÊlin dwuletnich, czyli malw, bratków 
i stokrotek.

Zaraz po kwitnieniu powinniÊmy przyciàç krzewy 
kwitnàce na zesz∏orocznych p´dach (migda∏ki, tawu∏y 
wczesne, forsycje). Usuwamy tylko najstarsze p´dy. 
Dzi´ki temu roÊliny te b´dà mia∏y wi´cej kwiatów na 
m∏odych ga∏àzkach w nast´pnym roku.

W maju powinniÊmy ob∏amaç przekwitajàce kwiatostany 
bzów lilaków. Zróbmy to jednak ostro˝nie tak, aby nie 

uszkodziç nowych p´dów liÊciowych. Na wielu roÊlinach 
mszyce wyst´pujà ju˝ w du˝ych iloÊciach. Szczególnie 
upodoba∏y sobie m∏ode p´dy ró˝, wiciokrzewów i tawu∏. 
W∏aÊnie teraz nale˝y wi´c wykonaç niezb´dne zabiegi.

Drzewa i krzewy owocowe
Na poczàtku miesiàca rozpoczynamy opryskiwanie 
drzewek przeciwko parchowi jab∏oni. W tym momencie 
najlepiej zastosowaç jeden z nast´pujàcych preparatów 
SYLLIT 65 WP, CAPTAN 50 WP, DITHANE M-45 80 WP czy 
POMARSOL FORTE 80 WG. 

Pami´tajmy jednak, ˝e zwalczanie tej choroby w warun-
kach ogródków przydomowych czy dzia∏ek jest trudne. 
Potrzeba regularnego wykonywania przynajmniej kilku 
zabiegów. Warto wi´c si´gnàç po fachowà literatur´.

CASORON 6,75 GR BOFIX 260 EC

NISSORUN 050 EC DITHANE M-45 80 WP
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Produkty do ochrony 
i piel´gnacji roÊlin

Trawniki
Wysokie temperatury panujàce od czerwca powodujà, 
˝e musimy regularnie stosowaç nawadnianie trawnika 
(nawet rano i wieczorem). Kontynuujemy równie˝ 
nawo˝enie mineralne nawozami wielosk∏adnikowymi. 
Dalej stosujemy wi´c NAWÓZ KOLOROWY TARGET do 
trawników.

Iglaki i liÊciaste
Czerwiec jest ostatnim miesiàcem kiedy mo˝emy 
zastosowaç NAWÓZ KOLOROWY TARGET do iglaków. 
Tymczasem dalej powinniÊmy nawoziç drzewa i krzewy 
liÊciaste. W tym momencie formujà si´ bowiem zawiàzki 
owoców i przysz∏e pàki kwiatowe. Teraz rozpoczynamy  
równie˝ strzy˝enie i formowanie ˝ywop∏otów liÊciastych.

W po∏owie miesiàca  podejmujemy walk´ z czerwcami 
- misecznikami i tarcznikami. Obecnie asortyment 

dost´pnych preparatów jest bardzo szeroki. 
Szczególnie polecane sà insektycydy d∏ugo utrzymujàce 
swojà aktywnoÊç owadobójczà w roÊlinie. Mo˝emy 
zastosowaç ACTELLIC 500 EC, MOSPILAN 20 SP lub 
CONFIDOR 200 SL. 

W czerwcu kontynuujemy równie˝ zwalczanie mszyc 
i prz´dziorków. Na liÊciach ró˝aneczników pojawiajà 
si´ teraz doros∏e osobniki màczlików. W momencie 
stwierdzenia tych szkodników nale˝y  dwukrotnie 
opryskaç roÊliny preparatami POLYSECT 003 EC bàdê 
MOSPILAN 20 SP. Z powodzeniem mo˝emy tak˝e 
stosowaç CONFIDOR 200 SL lub  PROVADO PLUS AE.

 
Tak˝e w czerwcu opryskujemy ró˝aneczniki przeciwko 
jednemu z groêniejszych szkodników tych roÊlin, 
chrzàszczowi opuchlakowi truskawkowcowi. 

Pami´tajmy ˝eby zabiegi wykonywaç póênym wieczorem. 
Najlepiej zastosowaç BASUDIN 600 EW. Krzewy mo˝emy 
opryskiwaç lub podlewaç tym preparatem.

Kwitnàce
Pod koniec miesiàca, gdy liÊcie tulipanów ju˝ zaschnà, 
wykopujemy cebule. Uk∏adamy je w suchym miejscu 
i przechowujemy a˝ do jesieni. 

Czerwiec jest najlepszà porà, aby wysiaç roÊliny 
dwuletnie. Kontynuujemy wi´c siew tej grupy roÊlin, 
który rozpocz´liÊmy w poprzednim miesiàcu. 

Pami´tajmy, ˝e teraz wiele roÊlin kwitnàcych jest 
w okresie ich najintensywniejszego wzrostu. 
Dlatego nale˝y je systematycznie zasilaç nawozami 
wielosk∏adnikowymi do roÊlin kwitnàcych. Pami´tajmy 
wiec o stosowaniu NAWÓZU KOLOROWEGO TARGET 

do roÊlin kwitnàcych bàdê MAGICZNA SI¸A nawóz do 
ogrodu. Obrywamy przekwit∏e kwiatostany azalii 
i ró˝aneczników. W ten sposób umo˝liwiamy tym 
roÊlinom obfite kwitnienie w przysz∏ym roku. 

Przycinamy p´dy ró˝ powtarzajàcych kwitnienie o dwa 
oczka poni˝ej kwiatu, aby pobudziç je do ponownego 
kwitnienia.

Drzewa i krzewy owocowe
W tym miesiàcu powinniÊmy zabezpieczyç nasze jab∏ka 
przed robaczywieniem spowodowanym ˝erowaniem 
gàsienic owocówki jab∏kóweczki. 

Dlatego w po∏owie miesiàca opryskujemy drzewka 
odpowiednimi preparatami. Mo˝emy zastosowaç 
BASUDIN 600 EW oraz MOSPILAN 20 SP. Powtarzamy 
równie˝ opryski przeciwko parchowi jab∏oni.
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Lipiec
Czerwiec

Sierpieƒ

Trawniki
Kontynuujemy nawadnianie, koszenie i nawo˝enie darni 
trawnika. Nawo˝enie przeprowadzamy z wykorzystaniem 
NAWÓZU KOLOROWEGO TARGET do trawnika 
zapewniajàcego dostarczenie wszystkich niezb´dnych 
sk∏adników pokarmowych w odpowiedniej iloÊci 
i proporcjach. 

W razie koniecznoÊci powtarzamy odchwaszczanie 
chemiczne preparatami BOFIX 260 EC, STARANE 250 EC 
lub MNISZEK 540 SL.

Iglaki i liÊciaste
W lipcu kontynuujemy strzy˝enie ˝ywop∏otów liÊciastych 
oraz zaczynamy formowaç ˝ywop∏oty iglaste. 

Po stwierdzeniu objawów wyst´powania osutki sosny 
roÊliny oraz pod∏o˝e wokó∏ drzewa opryskiwaç 
2-3-krotnie co 14 dni od koƒca lipca a˝ do paêdziernika 

stosujàc przemiennie preparaty DITHANE M – 45 WG, 
TOPSIN M 500 SC, EUPAREN MULTI 50 WG.

Kwitnàce
Na poczàtku lipca po ca∏kowitym zaschni´ciu liÊci 
powinniÊmy zakoƒczyç wykopanie cebul tulipanów oraz 
pozosta∏ych cebulowych, które zamierzamy przesadziç 
w inne miejsce. 

W lipcu systematycznie nawozimy nawozami 
wielosk∏adnikowymi do roÊlin kwitnàcych wszystkie 
kwitnàce roÊliny jednoroczne i dwuletnie. Stosujemy 
NAWÓZ KOLOROWY TARGET do roÊlin kwitnàcych bàdê 
MAGICZNA SI¸A Nawóz do ogrodu z mikroelementami.

Poniewa˝ teraz panujà najcz´Êciej upa∏y do skrzynek 
balkonowych mo˝na  dodaç specjalnego hydro˝elu TERRA 
COTTEM. Hydro˝el najlepiej wymieszaç z ziemià przed 
posadzeniem roÊlin. Jego granulki w czasie podlewania 

ch∏onà wod´ i p´czniejà, a potem w miar´ potrzeby 
oddajà jà korzeniom. 

Nawet w czasie upa∏ów ziemia d∏ugo utrzymuje wilgoç. 
JeÊli nie zastosowaliÊmy tego preparatu wczeÊniej 
nale˝y zrobiç to teraz. W tym celu mo˝emy pos∏u˝yç si´ 
specjalnym dozownikiem „GreenGun”, który pozwala na 
szybkie, bezpoÊrednie umieszczenie od˝ywki w donicy 
z ziemià. Oprócz wody roÊliny w skrzynkach potrzebujà 
równie˝ odpowiedniej iloÊci sk∏adników pokarmowych. 
Dlatego powinniÊmy je odpowiednio nawoziç. 

Najlepiej wi´c zastosowaç wielosk∏adnikowy NAWÓZ 
KOLOROWY TARGET do kwitnàcych.

Drzewa i krzewy owocowe
Lipiec jest miesiàcem, w którym musimy liczyç si´ ze 
zintensyfikowaniem prac zwiàzanych z ochronà roÊlin. 
Teraz b´dziemy wykonywaç opryski na màczniaki 

prawdziwe na porzeczkach i agreÊcie. W tym celu 
zastosujemy NIMROD 250 EC, TOPSIN 500 SC czy 
BAYLETON 5 WP. 

Zwalczamy równie˝ mszyce, prz´dziorki oraz larwy 
motyli. WÊród dost´pnych Êrodków owadobójczych 
radzimy zaopatrzyç si´ w POLYSECT 003 EC. Preparat ten 
jest szczególnie przydatny poniewa˝ ma bardzo szerokie 
spektrum dzia∏ania co oznacza, ˝e zwalcza wiele ró˝nych 
szkodników.

W lipcu szczególnie niebezpiecznymi owadami sà tzw. 
zwójki liÊciowe - gàsienice motyli, które nie doÊç, ˝e 
niszczà liÊcie to prowadza tak˝e do deformacji owoców.

Warto przeprowadziç wi´c zwalczanie tak˝e i tej grupy 
owadów. W tym celu mo˝emy zastosowaç POLYSECT 003 
EC, KARATE 025 EC lub BASUDIN 600 EW.
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Trawniki
W tym miesiàcu koƒczymy dokarmianie trawnika. Dalsze 
przed∏u˝enie dokarmiania darni mo˝e przyczyniaç si´ do 
os∏abienia mo˝liwoÊci jej zimowania. W konsekwencji 
spowoduje to trudnoÊci w jej regeneracji wiosnà. 
Po raz ostatni mo˝emy wi´c zastosowaç NAWÓZ 
KOLOROWY TARGET do trawników. 

Iglaki i liÊciaste
W sierpniu przycinamy ˝ywop∏oty iglaste, a szczególnie 
˝ywotniki. Pami´tajmy, ˝e jeÊli roÊliny te nie b´dà ci´te 
ju˝ od wczesnej m∏odoÊci, nie b´dà mia∏y ga∏´zi w dolnej 
cz´Êci. Jest to miesiàc, w którym koƒczymy ci´cie roÊlin 

iglastych. Jest to równie˝ dobry moment na sadzenie 
nowych krzewów iglastych oraz przesadzanie starych. 
Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku warto do 
pod∏o˝a dodaç od˝ywki TERRA COTTEM. 

W ten sposób u∏atwimy przyj´cie si´ roÊlin oraz 
zapewnimy im odpowiedni wzrost i rozwój w najbli˝szych 
miesiàcach. Wi´cej informacji o stosowaniu tego 
preparatu mo˝emy przeczytaç w naszym poradniku 
z serii “Krok po kroku”.

Kwitnàce
Koniec sierpnia jest najlepszym miesiàcem do posadzenia 
piwonii. Tak˝e przesadzanie tych roÊlin w tym okresie 

nie wp∏ywa ujemnie na kwitnienie w nast´pnym roku, 
a roÊliny zdà˝à si´ dobrze zakorzeniç w nowym miejscu 
przed nastaniem zimy. Pami´tajmy aby roÊliny odm∏odziç 
i zmieniç im miejsce po 5-6 latach przebywania na tym 
samym stanowisku. 

W sierpniu sadzimy rozsad´ roÊlin dwuletnich: bratków, 
niezapominajek, malw, dzwonków ogrodowych, stokrotek. 
Na poczàtku tego miesiàca powinniÊmy wysadziç 
zimowity oraz lilie przebiÊniegi i krokusy. Pod koniec 
miesiàca sadzimy narcyzy. 

Du˝o uwagi musimy tymczasem poÊwieciç roÊlinom 
rosnàcym na tarasach i balkonach. Koniecznie musimy 

chroniç je przed wyschni´ciem. Jest to szczególnie wa˝ne 
je˝eli zamierzamy wyjechaç na urlop. 

Najlepszym rozwiàzaniem jest dodanie do pod∏o˝a 
od˝ywki TERRA COTTEM, która na d∏u˝szy czas 
zatrzymuje wilgoç w glebie. 

Drzewa i krzewy owocowe
Po zbiorach przycinamy ga∏´zie wiÊni i czereÊni usuwajàc 
przy tym odcinki chore i uszkodzone. 

Tniemy równie˝ porzeczki, maliny i agrest a je˝ynom 
skracamy p´dy boczne. Pod koniec sierpnia, o ile zachodzi 
taka potrzeba, mo˝emy ciàç orzech w∏oski.

SUPER HOMAI 70 DS MAGUS 200 SC

TABLETKI 
NAWOZOWE

NAWÓZ KOLOROWY 
DO ROÂLIN BALKONOWYCH
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Trawniki
Wrzesieƒ jest miesiàcem, w którym trawy ponownie 
rosnà bardzo intensywnie. Dlatego nale˝y teraz zwróciç 
szczególnà uwag´ na cz´ste (co najmniej raz w tygodniu) 
i regularne koszenie.

Iglaki i liÊciaste
Je˝eli rok jest ciep∏y, to na poczàtku tego miesiàca 
mo˝emy jeszcze przeprowadziç strzy˝enie ˝ywop∏otów 
iglastych formowanych.

Kwitnàce
Od drugiej po∏owy wrzeÊnia rozpoczynamy wysadzanie 
do gruntu cebul tulipanów. Wykopujemy równie˝ 
bulwy mieczyków. Nast´pnie po przesuszeniu musimy 
je oczyÊciç i schowaç do suchego i przewiewnego 
pomieszczenia. 

Wyrywamy przekwit∏e roÊliny jednoroczne oraz 
dwuletnie. W tym miesiàcu dalej wysadzamy równie˝ 
inne popularne roÊliny cebulowe czyli krokusy i narcyzy. 

Przed sadzeniem cebul ziemi´ nale˝y wymieszaç 
z mineralnym nawozem wielosk∏adnikowym najlepiej 
NAWOZEM KOLOROWYM TARGET do kwitnàcych. 

Ogólnie mo˝na przyjàç, ˝e g∏´bokoÊç sadzenia powinna 
równaç si´ trzykrotnej Êrednicy cebuli. 

Poczàtek wrzeÊnia jest ostatnim momentem kiedy 
mo˝emy wysadzaç na rabaty roÊliny dwuletnie takie jak 
bratki czy stokrotki. RoÊliny te zakwitnà ju˝ w przysz∏ym 
roku. 

Do zimy szykujemy roÊliny rosnàce na balkonach. W tym 
celu przycinamy byliny i krzewinki.

Drzewa i krzewy owocowe
Wszystkie opad∏e z naszych drzew owocowych pora˝one 
owoce nale˝y zebraç a nast´pnie zakopaç. W ten sposób 
ograniczamy êród∏o rozprzestrzeniania si´ chorób na lata 
nast´pne. Podobnie nale˝y usunàç i zniszczyç wszystkie 
zaatakowane p´dy drzew i krzewów zarówno owocowych 
jak i ozdobnych.

NAWÓZ KOLOROWY DO 
ROÂLIN KWAÂNOLUBNYCH

NAWÓZ KOLOROWY 
JESIENNY

ZAPRAWA MARSHAL 
250 DS

PIRIMOR 500 WG
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Trawniki
W paêdzierniku koƒczymy koszenie trawników. Trawa 
musi mieç czas aby odrosnàç przed nadejÊciem zimy. 
Pozwoli to na w∏aÊciwe zgromadzenie sk∏adników 
pokarmowych umo˝liwiajàcych przezimowanie darni oraz 
jej prawid∏owy odrost na wiosn´.

Iglaki i liÊciaste
Paêdziernik jest doskona∏ym miesiàcem na nawo˝enie 
naszych drzew. Pami´tajmy jednak, aby nie nawoziç 
nawozami azotowymi, które przed∏u˝ajà wegetacj´ 

i mogà prowadziç do przemarzania p´dów. Najlepiej 
zastosowaç obornik granulowany albo nawozy 
zawierajàce w swoim sk∏adzie przede wszystkim fosfor 
i potas. W ten sposób zwi´kszymy odpornoÊç naszych 
roÊlin na mróz.

Kwitnàce
Koƒczymy równie˝ wysadzanie do gruntu cebul narcyzów 
i tulipanów oraz innych roÊlin cebulkowych. W kilka 
tygodni po ich posadzeniu zasilamy gleb´ nawozami 
mineralnymi. Radzimy w tym celu zastosowaç NAWÓZ 

KOLOROWY TARGET do kwitnàcych. Dostarczone w ten 
sposób sk∏adniki pokarmowe zostanà wykorzystane przez 
roÊliny wczesnà wiosnà, zaraz po rozpocz´ciu wegetacji. 

W paêdzierniku powinniÊmy pomyÊleç o posadzeniu ró˝. 
Poniewa˝ w Polsce ró˝e sprzedaje si´ niemal wy∏àcznie 
z odkrytym systemem korzeniowym, to posadzenie 
krzewów w tym terminie pozwoli im zdà˝yç ukorzeniç si´ 
zwykle jeszcze przed zimà i dzi´ki temu wiosnà wczeÊnie 
zacznà rosnàç. 

Drzewa i krzewy owocowe
Pami´tajmy ˝eby po zbiorach pousuwaç z drzew 
wszystkie pozosta∏e na nich owoce zaschni´te, 
pomarszczone i podgni∏e. Niejednokrotnie sà one 
pora˝one przez choroby i mogà byç êród∏em ich 
rozprzestrzeniania w nast´pnym roku.  

ÂWIECE ANORIN FX KRET, PIES, KOT-STOP

TABLETKI 
NAWOZOWE

NAWÓZ DO 
TRAWNIKÓW Z MCHEM
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Grudzieƒ

Trawniki
W listopadzie musimy ostatecznie wygrabiç z trawnika 
liÊcie drzew, które sprzyjajà jego gniciu.

Iglaki i liÊciaste
W tym miesiàcu koniecznie pami´tajmy o podlewaniu 
krzewów zawsze zielonych i iglastych. RoÊliny te nie 
zrzucajà liÊci, a wi´c nawet podczas zimy potrzebujà 
wody. 

Przed nadejÊciem mrozów powinniÊmy wiec dostarczyç 
im wody na zapas. Podlaç powinniÊmy bardzo obficie tak, 
˝eby woda przez jakiÊ czas sta∏a na powierzchni gleby. 

Krzewy zawsze zielone oraz drzewka i krzewy nowo po-
sadzone oraz te wra˝liwe na mróz musimy zabezpieczyç 
przed nadejÊciem ch∏odów. Okrywamy je ga∏´ziami drzew 
iglastych, matami s∏omianymi lub trzcinowymi czy drew-
nianymi p∏otkami.

Kwitnàce
Usuwamy i niszczymy resztki roÊlin sezonowych. 
Obumar∏e liÊcie i ∏odygi tych roÊlin stanowià bowiem 
doskona∏à po˝ywk´ dla ró˝nego rodzaju grzybów. 

Zabezpieczamy ró˝e na zim´. Ró˝e krzaczaste i rabatowe 
zabezpieczamy poprzez usypywanie nad nimi kopczyków 
z ziemi lub piasku. 

Okrywania wymaga równie˝ wi´kszoÊç ró˝ pnàcych. P´dy 
tych ostatnich k∏adziemy na powierzchni gruntu i okry-
wamy ziemià na gruboÊç ok. 20 cm. Warstw´ ziemi 
musimy tak˝e usypaç wokó∏ ich pnia. 

Przed przemarzni´ciem zabezpieczamy te˝ byliny 
przykrywajàc je stroiszem, czyli ga∏àzkami igliwia. Piwo-
nie przed przykryciem przycinamy krótko nad ziemià.

ÂWIECE ANORIN FX

SZCZUR STOP
TRUTKA W SASZETKACH

CZYSTY KOMINEK
REFLEX

KRET, PIES, KOT-STOP

Produkty z serii
Target dla domu
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Iglaki i liÊciaste
Zanim spadnie Ênieg musimy zwiàzaç sznurkiem krzewy 
zawsze zielone o pokroju kolumnowym. W ten sposób 
zabezpieczymy si´ przed ewentualnym zdeformowaniem 
ich koron. Musimy równie˝ pami´taç o regularnym 
otrzàsaniu Êniegu z ich koron.

Kwitnàce
W grudniu miejsce sadzenia cebul okrywamy 
kilkucentymetrowà warstwà torfu, rozdrobnionej kory, 
s∏omy lub suchych liÊci. Nie przeprowadzamy tego 

wczeÊniej, aby nie sprzyjaç zagnie˝d˝aniu si´ gryzoni 
mogàcych zniszczyç cebule.

Drzewa i krzewy owocowe
W tym miesiàcu z uwagi na nadciàgajàce mrozy 
powinniÊmy pobieliç pnie drzew. Pobielone pnie s∏abo si´ 
nagrzewajà co zapobiega powstawaniu ran i p´kni´ciom 
na pniach i grubszych konarach. Drzewka bielimy 
p´dzlem u˝ywajàc do tego celu wapna gaszonego 
z dodatkiem klajstru z màki lub gliny. Dzi´ki tym 
dodatkom zapobiegamy zmywaniu wapna przez opady.

Teraz powinniÊmy zrobiç przeglàd swoich zapasów jakie 
zosta∏y nam z ca∏ego roku. Przejrzyjmy wiec pozosta∏oÊci 
nasion i zostawmy tylko te, które przydadzà si´ nam 
w nadchodzàcym sezonie. 

Przyjrzyjmy si´ równie˝ zgromadzonym zapasom 
nawozów oraz Êrodków ochrony roÊlin zwracajàc 
szczególnà uwag´ na te zawilgocone bàdê 
przeterminowane. 

Mo˝emy równie˝ dokonaç przeglàdu i konserwacji 
sprz´tu. Z pewnoÊcià wiele elementów wymaga 

oczyszczenia, usuni´cia rdzy, posmarowania 
odpowiednimi Êrodkami a w ostatecznoÊci nawet 
wymiany. Przypuszczalnie b´dziemy wi´c musieli udaç 
si´ do sklepów ogrodniczych ˝eby zakupiç zestaw 
niezb´dnych cz´Êci zamiennych. 

W opryskiwaczach z ca∏à pewnoÊcià nale˝y sprawdziç 
jakoÊç dysz opryskowych, które szczególnie ∏atwo ulegajà 
zu˝yciu. Od ich dzia∏ania w du˝ej mierze zale˝eç b´dzie 
efektywnoÊç zabiegów ochrony roÊlin przeprowadzonych 
w nast´pnym sezonie.
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