
WIOSNA
Pierwiośnie (kwiecień / maj) 
Pierwiośnie, czyli wczesna wiosna, to wyjątkowy
i bardzo intensywny czas w naszych ogrodach.
Dzień sukcesywnie wydłuża się a temperatury
oscylują wokół 10 ºC. Czasami trudno nadążyć za
zmianami w pogodzie, w ciągu jednej doby
temperatura z np. 15 ºC może spaść do zera,
słoneczny dzień może zamienić się w pochmurny
z opadami deszczu lub śniegu, dlatego musimy
być czujni i w miarę możliwości chronić nasze cenne uprawy przed zmarznięciem. Mimo 
tych zmian możemy być pewni, jedynego w roku pięknego spektaklu  kolorów, zapachów
i kształtów. W ogrodzie ozdobnym rozkwitają kwiaty cebulowe takie jak tulipany, 
hiacynty, szafirki, cebulice, szachownice, narcyzy.  Obok kwiatów cebulowych rozkwitają 
drzewa i krzewy owocowe oraz niektóre ozdobne jak forsycje, magnolie, czy pigwowce. 

Lista zadań do wykonania:

1. Wysiew nasion i pikowanie siewek 
• do  gruntu  wysiewamy  nasiona  kolejnych  kwiatów  jednorocznych takich  jak

onętek (kosmos), słonecznik, nasturcja, ślazówka
• w skrzynkach na parapecie lub w ciepłym inspekcie wysiewamy nasiona roślin

wieloletnich  jak:  trawy  ozdobne,  skalnice.  Wysiewamy  na  rozsadniku  nasiona
lawendy czy sasanki

• możemy  jeszcze  siać  rośliny  na  zielony  nawóz  na  grządkach  i  przekopać  te
wysiewane jesienią

• do inspektów i pod folię możemy wysiewać ogórki, cebulę, selery naciowe, cebulę
siedmiolatkę

• w połowie kwietnia kończymy wysiew pomidorów i papryki do wstępnej uprawy
domowej w doniczkach. Pikujemy marcowe siewki. Wysiewamy też dynię i cukinię

• do gruntu wysiewamy nasiona: 
◦ marchwi, pietruszki, pora, bobu, buraka ćwikłowego- na wczesny zbiór;
◦ kalafiora, kapusty i cebuli- na rozsadnik 
◦ rzodkiewkę, koper – systematycznie co ok. dwa tygodnie

• w domowej rozsadzie pikujemy siewki

2. Sadzenie roślin
• kontynuujemy  rozsadzanie  bylin kwitnących  latem  i  jesienią.  Możemy  jeszcze

sadzić krzewy i pnącza, trawy, rośliny cebulowe (bulwy lilii i mieczyków) 
• Na miejsce stałe sadzimy rozsadę wczesnej sałaty i warzyw kapustnych. Kilka dni

wcześniej rośliny hartujemy
• sadzimy sadzonki winorośli z nagimi korzeniami, możemy jeszcze sadzić krzewy

owocowe
• wokół  krzewów  malin  i  drzew  owocowych  sadzimy  niezapominajki aby

odstraszały nicienie



3.  Pielęgnacja roślin
• regularnie podlewamy rośliny, zwłaszcza te świeżo posadzone
• usuwamy  kwiaty  z  przekwitłych  wiosennych  roślin  cebulowych,  liście

zostawiamy aż same zżółkną
• systematycznie  podlewamy  i  nawozimy rośliny  uprawiane  w  gruncie,

pojemnikach i pod osłonami
• Na wysokich rabatach  wymieniamy górną warstwę ziemi i ściółkujemy podłoże
• U drzew i krzewów nieprzerwanie wyłamujemy wilki
• kończymy cięcia formujące i odmładzające krzewów liściastych
• przycinamy krzewy, które zdążyły już zakończyć kwitnienie: forsycję, migdałka,

tawułę
• Odświeżamy zagony truskawek i poziomek – usuwamy zeschłe liście, wzruszamy

glebę i ściółkujemy

4. Ochrona roślin 
• Stosujemy ochronne opryski warzyw wywarem z czosnku 
• Drzewom i krzewom owocowym aplikujemy szczepionkę mikoryzową
• Porażone części drzew i krzewów usuwamy i stosujemy ziołowe opryski: 

◦ na parcha jabłoni i gruszy – wyciąg ze skrzypu polnego (kilka razy co dwa, trzy
tygodnie wraz z pojawieniem się liści)

◦ na mączniaka  prawdziwego  jabłoni  i  kędzierzawości  brzoskwini  –  wyciąg  z
krwawnika pospolitego

5.  Trawnik i kwietna łąka
• w kwietniu zakładamy trawnik i łąkę kwietną (wysiew nasion)
• możemy jeszcze napowietrzyć trawnik, jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej

6. Oczko wodne
• rośliny wodne w stawie,  oczku wodnym i  na rabacie  bagiennej  obsadzamy od

nowa lub uzupełniamy
• sprawdzamy  szczelność  oczka  wodnego,  przygotowujemy  filtry  i  pompy.  Taflę

wody oczyszczamy z pozostałości pylenia. Zbiorniki opróżniane zimą napełniamy
a pod koniec kwietnia zarybiamy.

7. Szczepienie drzew
• kwiecień to ostatni czas na przeszczepianie drzew

8. Zbiory roślin
• w kwietniu mamy już pierwsze zbiory roślin np.  szpinaku i rabarbaru


