Swadzim, 27 kwietnia 2018 r.

10 kroków do pięknego ogrodu na wiosnę
Przed nami długi majowy weekend. To dobra okazja do przeprowadzenia wokół
domu prac porządkowych i pielęgnacyjnych. Bricomarché doradza jak
w 10 krokach zadbać o ogród, by cieszyć się nim przez cały sezon.
Zielono mi, czyli jak troszczyć się o trawnik?
Podstawą pięknego ogrodu jest zadbany trawnik. Kluczem do niego jest odpowiednie
i przepuszczalne podłoże oraz dobór właściwej mieszanki traw. Należy również
pomyśleć o napowietrzeniu gleby, czyli aeracji oraz wertykulacji, czyli nacinaniu darni.
Zabiegi te wykonuje się w celu rozluźnienia gleby, która po zimie bywa dosyć zbita.
Umożliwia to dopływ niezbędnych składników mineralnych. Istotą pięknego trawnika
jest również jego odpowiednie nawożenie – najczęściej stosuje się nawozy
wieloskładnikowe. Trawa w ogrodzie potrzebuje znacznie więcej nawozu niż reszta
roślin, przy czym szczególnie wrażliwa jest na niedobór azotu. Zapotrzebowanie na
składniki mineralne jest zróżnicowane pod względem częstotliwości koszenia oraz
nawadniania.
Źródło życia – woda
Zbiornik wodny uatrakcyjnia nasz ogród, a woda nawilża powietrze. Oferta
zbiorników wodnych jest szeroka. Powinniśmy go dostosować do wielkości ogrodu
oraz jego stylu. Jeśli posiadamy już oczko wodne, wiosną musimy pamiętać, żeby
zadbać o jego wygląd. Roślinność w oczku wodnym sadzimy po wyparowaniu z niej
chloru, czyli miesiąc po napełnieniu zbiornika wodą. Jako podłoża używamy gliny
zmieszanej z piaskiem w proporcji 1:2. Należy pamiętać, by nie nawozić świeżo
posadzonych roślin, ponieważ będzie to sprzyjało powstawaniu glonów. W maju
możemy wpuścić do oczka ryby, które zimę spędziły w akwarium. Różnica pomiędzy
wodą w akwarium a tą w oczku nie powinna przekraczać 3’C. Oczko nie jest jedynym
sposobem na wprowadzenie elementu wodnego do naszego ogrodu. Możemy też
pomyśleć o kaskadzie, strumyku, wodospadzie, basenie, fontannie lub źródełku.
W roli głównej – rośliny
Styl ogrodu w znacznym stopniu definiuje kształt rabat oraz dobór roślin. Warto
pamiętać, by kupowane rośliny były wolne od chorób oraz posiadały zdrowy system
korzeniowy. Dołek, w którym sadzimy roślinę, powinien być przynajmniej dwukrotnie
większy niż jej doniczka. Ziemia powinna być rozluźniona, a jej odczyn odpowiedni
do preferencji sadzonych roślin. Jeżeli zauważymy, że system korzeniowy sadzonych
roślin jest bardzo zwarty warto go delikatnie rozluźnić przed posadzeniem. Jeśli
posiadamy w naszej kolekcji ogrodowej byliny, kwiecień jest odpowiednim miesiącem
na ich rozmnażanie. Dodatkowo, w tym czasie robimy przegląd rabat. Oczyszczamy
je z chwastów którym udało się już przedostać na powierzchnię.

Naturalnie – drewno
Warto wprowadzić w ogrodzie elementy drewniane, ponieważ ten materiał kojarzy się
z naturą, jest przyjemny w odbiorze oraz komponuje się z otoczeniem. Niezwykle
ważne jest jednak, aby pamiętać o jego systematycznej i starannej impregnacji
specjalistycznymi środkami. Preparaty te pomogą zabezpieczyć przed wilgocią,
słońcem, grzybami oraz owadami. Elementy drewniane, które możemy wykorzystać
w ogrodzie to meble ogrodowe, ławki, płoty lub donice. Jeśli posiadamy dzieci warto
zatroszczyć się o miejsca do ich zabawy. Mogą to być drewniane piaskownice czy
huśtawki.
Do celu – ścieżki, podjazdy
Kolejnym, ważnym elementem w ogrodzie są ścieżki i podjazdy. Mogą być wykonane
z najróżniejszych materiałów. Podczas wiosennych porządków należy pamiętać o ich
dokładnym oczyszczeniu. W niektórych miejscach należy uzupełnić ubytki, pozbyć
się chwastów czy oczyścić ich obrzeża.
Mini oazy – balkony i tarasy
Nie każdy może pozwolić sobie na prawdziwy ogród, jednak większość z nas
posiada balkon lub taras. Jest to idealne miejsce do stworzenia własnej, małej oazy
zieleni. Posadzka może być wykonana z różnych materiałów – kamienia, płytek czy
drewna. Jednak najlepiej sprawdzą się płytki o chropowatej strukturze, które uchronią
nas przez śliską nawierzchnią podczas przymrozków. W maju możemy wystawić
rośliny na zewnątrz. Jeśli dysponujemy większą powierzchnią możemy pozwolić
sobie nawet na krzewy i drzewa w donicach. Na balkonach i tarasach warto również
pokusić się o pionowe ogródki warzywne lub ziołowe.
To co nas wyróżnia – wyposażenie ogrodu
Polacy kochają grillować, dlatego warto wyznaczyć w ogrodzie specjalne miejsce na
grill, parasol i pawilon. Pomyślmy też o najmłodszych instalując huśtawkę, trampolinę
lub basen. Wiosną zadbajmy o wygląd naszego dodatkowego wyposażenia.
Powinniśmy je oczyścić z zabrudzeń oraz odświeżyć poprzez użycie odpowiednich
środków dla wybranych materiałów.
Oświetlenie ogrodu
Za pomocą lamp możemy oświetlić miejsca, w których lubimy spędzać czas
wieczorem, czy podświetlić piękne rośliny widoczne z okien. Warto także zadbać
o odpowiednią widoczność ścieżek, chodników lub drogi dojazdowej. Jeśli
posiadamy oświetlenie, wiosna jest odpowiednim momentem na dokładny przegląd
instalacji i wymianę uszkodzonych obwodów oraz oczyszczenie lamp. Wiąże się to
często z koniecznością rozkopania części trawnika, który wiosną szybko się
zregeneruje.
Chronimy, to co kochamy – ochrona roślin
W marcu warto pomyśleć o zwalczenie zimujących szkodników. Brak odpowiedniej
pielęgnacji może doprowadzić do obumarcia roślin ozdobnych. Zabiegi te

powinniśmy wykonywać wczesną wiosną, aby nie zaszkodzić owadom zapylającym.
Jest to również najlepszy czas na zwalczanie chorób grzybowych roślin. Do
wszystkich tych czynności warto zastosować odpowiednie preparaty, przed których
zastosowaniem należy dokładnie przeczytać instrukcję.
Ogród na lata – pielęgnacja
Po przeprowadzeniu prac porządkowych i przygotowaniu roślin do lata następuje
czas systematycznej pielęgnacji i konserwacji. Robimy przegląd narzędzi – czyścimy
je oraz przygotowujemy do sezonu. Wiosną usuwamy przekwitłe kwiatostany,
przycinamy żywopłoty posadzone w poprzednich latach i ściółkujemy rabaty. Drzewa
i krzewy odżywiamy kompostem lub nawozami. Zadbajmy też, by trawa była stale
nawadniana. Ponadto regularnie, przynajmniej raz w tygodniu, kosimy ją, dzięki
czemu pozwalamy na rozkrzewianie się. Dodatkowo kontrolujemy stan roślin.
W marcu warto również sprawdzić odczyn gleby, by wybrać jak najlepszy nawóz.
Wszystkie powyższe zabiegi i aspekty warto wziąć pod uwagę planując wiosenne
prace w ogrodzie. Pozwoli to na cieszenie się pięknym otoczeniem i zielenią do
jesieni, ale i przez długie lata.
Informacje o Grupie Muszkieterów w Polsce
Bricomarché to sieć sklepów typu „dom i ogród” działająca w ramach Grupy
Muszkieterów – największej w Polsce sieci franczyzowej w kategorii supermarketów
spożywczych (Intermarché) oraz typu „dom i ogród”. Sieć handlowa Grupy
Muszkieterów liczy obecnie ponad 380 punktów sprzedaży Intermarché
i Bricomarché. W Centrali Grupy w Swadzimiu, w dwóch magazynach logistycznych
oraz supermarketach zatrudnionych jest aktualnie ok. 13 700 osób. Wyznaczaniem
kierunków strategicznych obu sieci zajmuje się spółka ITM Polska. Muszkieterowie
są obecni w 4 krajach Europy: Polsce, Francji, Belgii i Portugalii.
Więcej informacji Bricomarché znajduje się na stronie: www.bricomarche.pl.
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