
Wiosenne porządki w ogrodzie 
 
Wygląd naszego ogrodu zależy od tego jak zatroszczymy się o niego po 
zimowym śnie. Mamy wiosnę i coraz wyraźniej widać jak budzi się przyroda. 
Nadeszła pora intensywnych prac w ogrodzie. W kwietniu przekopujemy, 
siejemy, sadzimy i przycinamy. 
 
Jeśli nie wykonaliśmy tego wcześniej zdejmujemy z bylin zimowe okrycia, 
najlepiej przy pochmurnym, bezwietrznym dniu, od razu usuwając widoczne 
martwe i uszkodzone części roślin, które mogą stać się siedliskiem chorób  

i szkodników, pamiętajmy tylko aby się zbytnio nie rozpędzić, szczególnie przy odkrywaniu roślin, gdyż noce 
bywają jeszcze mroźne. Wygrabiamy wszystkie resztki, glebę spulchniamy i nawozimy. 
 
Na nawóz zielony najlepiej nadają się rośliny motylkowe (łubin, peluszka, seradela, wyka). Wiosną można 
również siać facelię, gorczycę i owies, jednak w mieszankach z roślinami motylkowymi. Rośliny na nawóz 
zielony ścinamy i przekopujemy, kiedy zaczynają kwitnąć, zależnie od gatunku, po jednym, dwóch miesiącach 
uprawy. Gdy zrobimy to za późno wtedy, gdy na roślinach wytworzą się już nasiona, nawóz staje się mniej 
wartościowy, bo wiele minerałów transportowanych jest z liści do nasion. Ponieważ nawóz zielony szybko się 
rozkłada, już w drugiej połowie lata będziemy mogli posadzić rośliny ogrodowe.  

Nawozy mineralne uzupełniają nawożenie organiczne. Należy je stosować 
zwłaszcza wtedy, jeśli dodaliśmy do ziemi torfu lub kory, które zawierają co 
prawda dużo próchnicy, ale mają mało potrzebnych roślinom minerałów. 
Najlepsze są mieszanki wieloskładnikowe (na przykład Azofoska, Florovit, 
Fruktus 2), gdyż zawierają wszystkie potrzebne roślinom makro-  
i mikroelementy. Bardzo dobre są nawozy specjalistyczne, których skład 
opracowany został dla konkretnych roślin. Są więc nawozy dla: hortensji, róż, 
różaneczników i azalii, kwiatów ogrodowych, roślin iglastych, krzewów 
liściastych, trawników, borówek, poziomek i truskawek, winorośli oraz drzew  
i krzewów owocowych.  

W oczyszczoną z chwastów i wzbogaconą nawozami glebę można już na 
początku kwietnia wysadzać drobne cebulki mieczyków, duże najlepiej sadzić dopiero na przełomie kwietnia  
i maja. Kwitnące wczesną wiosną rośliny cebulowe – szafrany, tulipany botaniczne, wczesne odmiany 
narcyzów i hiacyntów – ogławiamy, usuwając pozostałość kwiatostanu. Koniecznie pozostawiamy łodygę  

i li ście, aby procesy życiowe rośliny nie zostały zahamowane, dzięki temu 
cebule będą nadal rosły. Rośliny, które nie zimują w gruncie (mieczyki, 
accidantera dwubarwna, babiana, błonczatka czyli ismena, galtonia, 
kroksomia ogrodowa, tygrysówka pawia, zawilec wieńcowaty), sadzimy do 
ogrodu od połowy kwietnia. 
 
Nadszedł czas na sadzenie róż. Po posadzeniu pędy przycinamy na 
wysokość 25-30 cm. Skracamy też gałęzie róż rosnących już w ogrodzie,  
z wyjątkiem gatunków pnących i okrywowych, które tego nie wymagają. 
Odmianom miniaturowym skracamy pędy o połowę, u pnących 

pozostawiamy najwyżej 6 najsilniejszych pędów możemy je nieco skrócić, a wielko- i wielokwiatowym 
skracamy pędy słabsze, nad 5–6 pąkiem, a silniejsze pozostawiamy nieco dłuższe. Dodatkowo u róż 
wielokwiatowych całkowicie wycinamy pędy słabe, cienkie, krzywe lub rosnące w niewłaściwym kierunku. Po 
zakończeniu cięcia warto opryskać krzewy preparatem miedziowym.  

Wszystkie gatunki krzewów możemy teraz rozmnożyć przez odkłady. Elastyczne jednoroczne gałązki 
przyginamy do ziemi i przysypujemy podłożem. Po kilku miesiącach roślina wytworzy w tym miejscu korzenie 
i wypuści nowe pędy. Jesienią młody krzew będzie można oddzielić i posadzić w innym miejscu. 

 

• Warto wiedzieć  
Zbierajmy popiół z drewna 

palonego w kominku  
i przechowujmy w suchym 
miejscu. Zawiera on dużą 

ilość potasu i stanowi 
doskonały nawóz pod drzewa 

owocowe i warzywa. 
Rozsypanie go wokół roślin 

stworzy też skuteczną barierę 
przeciw ślimakom. 



W kwietniu powinniśmy zakończyć już zimowe cięcie drzew w sadzie, choć pewien margines należy się 
gatunkom najbardziej narażonym na uszkodzenia mrozowe. W kwietniu wciąż jeszcze możemy, więc przycinać 
śliwy, morele, brzoskwinie, nektaryny, krzewy winorośli i jeżyn. Pamiętajmy, by brzoskwinie ciąć w fazie 
różowego pąka. Pamiętajmy również, że brzoskwinie owocują głównie na pędach jednorocznych. 
Pozostawiajmy je, więc wybierając pędy długie i grube. 

Zwróćmy uwagę na uszkodzone młode drzewka. Każdy ogryziony czy przemarznięty okaz powinniśmy 
przyciąć poniżej miejsca uszkodzenia. Egzemplarze uszkodzone na wysokości szyjki korzeniowej zmuszeni 
będziemy usunąć, a na ich miejsce posadzić nowe drzewko. Wszelkie rany powstałe po przycięciach szybko się 
zabliźnią.  
Kwiecień jest również odpowiednim miesiącem na sadzenie nowych drzewek. W odróżnieniu jednak od 
drzewek sadzonych jesienią, te, po posadzeniu, przytnijmy nieco silniej, a wokół posadzonych roślin 
uformujmy z ziemi misy. Zdejmijmy pozostawione wciąż jeszcze na winoroślach, czy jeżynach bezkolcowych 
zimowe okrycia, a ich pędy rozepnijmy na rusztowaniach. Wysadzając zdrewniałe sadzonki porzeczek czy 
winorośli, umieśćmy je w glebie na takiej głębokości, by tylko jeden pąk znajdował się na powierzchni.  

Nie zapomnijmy o wiosennych opryskach. Walkę z żyjącym na jabłoniach kwieciakiem jabłkowcem 
rozpoczynamy tuż przed pękaniem lub w czasie pękania zielonego pąka. Oprysk zastosowany w tym czasie 
zwalczy również miodówki, mszyce, zwójki, a także gąsienice innych motyli. Doskonałym sposobem 
określenia konieczności ewentualnego oprysku jest rozłożenie pod drzewem płachty. Jeżeli z około 30 
strząśniętych gałęzi spadnie ponad 5 chrząszczy kwieciaka, zastosowanie oprysku jest konieczne. Zadbajmy  
o wykonanie oprysków zapobiegających zakażeniu jabłoni parchem oraz mączniakiem. Wykonajmy je w fazie 
wydobywania się z pąków końcowych pierwszych liści. Wybierzmy Miedzian lub Kaptan. Oprysk musimy 
uzależnić od pogody, najlepszym terminem będzie połowa kwietnia lub początek maja.  
Śliwy, wiśnie oraz czereśnie przeciwko brunatnej zgniliźnie drzew pestkowych opryskajmy w okresie białego 
pąka. Wybierzmy Topsin, Baycor lub Miedzian. Zaatakowane wielkopąkowcem porzeczkowym krzewy 
porzeczek dokładnie przejrzyjmy i usuńmy zaatakowane, nienaturalnie nabrzmiałe pąki. Pędy z dużą ilością 
zdeformowanych pąków, usuńmy w całości. 

Miotłograbiami oczyszczamy trawnik z ubiegłorocznych liści i suchej 
trawy. Wykonujemy wertykulację (przewietrzanie), aby ułatwić dostęp 
powietrza, wody i światła do głębszych warstw murawy. Zagrabiamy 
prostopadle lub skośnie do nacięć wertykulacji i jeśli gleba jest zbyt 
zwarta, rozsypujemy cienką warstwę piasku. Z trawnika usuwamy 
pojawiające się na murawie chwasty wieloletnie (m.in. mniszek  
i babkę), najlepiej przy pomocy długiej wąskiej łopatki lub specjalnego 
chwastownika, wyłysiałe place podsiejmy mieszanką regeneracyjną. 
Zasilamy ją kompostem lub nawozem do trawników. Wyrównujemy 
garby, kretowiska i wypełniamy zagłębienia. Możemy kosić trawnik, 
gdy zielona trawa osiągnie około 10 cm wysokości. 

Uporządkowany trawnik, przycięte drzewa i krzewy świadczą o tym, że domownicy są przygotowani na 
przyjście wiosny. Dla większości osób wiosenne porządki nie kojarzą się z niczym przyjemnym. Warto jednak 
popracować, aby cieszyć się pięknym ogrodem przez kolejnych sześć miesięcy.  
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