
PODSTAWOWE PRACE W OGRODZIE 

PRZEDWIOŚNIE (marzec-kwiecień)
Pierwsze  symptomy  przedwiośnia  możemy
zauważyć  już  w  lutym,  ale  zwykle  ta  pora
roku przychodzi w marcu i trwa mniej więcej
do połowy kwietnia.   W ogrodzie pojawiają
się  barwne  dywany  z  krokusów,  ranników,
cebulic,  tulipanów i  przebiśniegów,  pylą  się
męskie kwiatostany leszczyny i wierzby tzw.
kotki. Dni przedwiosenne równają się z nocą
a  temperatury  wahają  się  od  0  do  10ºC.  

W ogrodzie przedwiośnie otwiera kolejny sezon ogrodniczy.

Lista zadań do wykonania:

1. Planowanie zagospodarowania działki
• W marcu ostatecznie opracowujemy plan zagospodarowania działki w tym:  

- wysiewów i nasadzeń roślin warzywnych, ziół, roślin ozdobnych i sadowniczych
- modernizacji lub naprawy infrastruktury ogrodowej

2. Cięcie roślin
• Koniec zimy i początek wiosny  (luty/marzec) to najlepszy moment, aby wykonać

cięcie  drzew  i  krzewów  owocowych  takich  jak:  jabłonie,  grusze,  śliwy,  agrest,
porzeczki,  aronia,  borówki,  maliny  i  winorośle.  Rany  po  cięciu  zabezpieczamy
specjalną pastą ze środkiem grzybobójczym np. Funaben. Cięcie i zabezpieczanie
ran, to niezwykle ważne zabiegi, gwarantujące lepszą kondycję drzew oraz zdrowe
i dorodne owoce.

• Cięcie sanitarne  drzew, krzewów i pnączy owocowych i ozdobnych –  usuwamy
wszystkie chore, obumarłe części roślin oraz pędy krzyżujące się ze sobą. Zdrowe
części  powinny  trafić  do  kompostownika  a  chore  usuwamy  z  ogrodu  np.  do
pojemnika na śmieci.

• Mocno  (nisko  przy  ziemi)  przycinamy byliny,  jeśli  nie  zrobiliśmy  tego  zabiegu
jesienią.

• Mocno przycinamy pędy ziół wieloletnich.
• Dopiero teraz a nie jesienią, mocno przycinamy kępy traw ozdobnych.

3.  Porządki na działce 
• Wraz  ze  wzrostem  temperatur

rozgarniamy  kopczyki  usypane  wokół
bylin i róż oraz zdejmujemy osłony z roślin.
Pamiętajmy  jednak,  aby  mieć  je  stale  w
pogotowiu  by  ponownie  okryć  rośliny  w
razie ewentualnych mrozów.

• Oczyszczamy  drzewa  ze  starych,
zasuszonych  owoców  tzw.  mumii,  które
mogą być źródłem infekcji w sezonie.



• Oczyszczamy pnie drzew z popękanej kory przy pomocy np. szczotki z twardym
włosiem

• Sprawdzamy stan podpór w ogrodzie,  w razie potrzeby wzmacniamy konstrukcję
lub wymieniamy na nowe.

• Sprawdzamy wiązania wokół pni i pędów – zbyt ciasne rozluźniamy.
• Z trawników usuwamy suche i zgniłe źdźbła oraz nagromadzony filc  oraz mech.

Do tego zabiegu używamy ostrych grabi. 
• Oczyszczamy rabaty z bylinami. Usuwamy najbardziej rozrośnięte przez podział

kęp i brył korzeniowych.
• Porządkujemy oczka wodne.  Przerzedzamy rośliny, usuwamy stare i rosnące zbyt

gęsto.
• Odnawiamy ściółkę wokół drzew i krzewów.

4. Bielenie drzew
• Jeśli  nie  zrobiliśmy  bielenia  drzew  w  okresie  zimowym  lub  zauważymy  na

drzewach podłużne pęknięcia  kory,  to  max.  do  połowy marca  możemy jeszcze
pobielić drzewka wapnem, lub owinąć pień drzewa białą agrowłókniną.

5. Nawożenie 
• Zadbajmy o  kondycję  gleby  pod nasze  uprawy i  trawniki.  Jeśli  nie  zdążyliśmy

zrobić nawożenia jesiennego, możemy to zrobić na przedwiośniu np. obornikiem
granulowanym, kompostem  lub  humusem.  Jeśli chcemy dodatkowo odkwasić
glebę, zastosujmy mączkę bazaltową  lub  dolomit .

• Nawozimy drzewa i krzewy owocowe, jak wyżej.
6. Wysiewy nasion 

• Pod  koniec  marca  do  gruntu  możemy
wysiewać  pierwsze  nasiona  roślin
ozdobnych  jednorocznych  takich  jak:
groszek  pachnący,  mak,  nagietek,
czarnuszka.

• Wysiewamy  nasiona  pomidorów,
papryki, ogórków do produkcji rozsad na
parapetach.

• Wysiewamy  warzywa  do  inspektów
takich  jak:  sałata,  cebula,  brokuły,  seler,
kalarepa,  wczesny  kalafior,  cykoria  i
endywia.

• Gdy  jest  już  wystarczająco  ciepło  do  gruntu  możemy  wysiać  takie  rośliny  jak:
koperek,  kolendra,  botwina, groch, bób,  rzodkiewka,  jarmuż,  buraki,  pietruszka,
rzepa, szpinak.

• W puste miejsca na trawniku dosiewamy nasiona traw, najlepiej użyć mieszanki
regeneracyjnej. 

7. Pielęgnacja roślin w inspektach, tunelach i szklarniach
• podlewamy  i  wietrzymy  uprawy  pod  osłonami,  aby  zapobiec  chorobom

zgorzelowym siewek i młodych roślin.
8. Sadzenie i rozmnażanie roślin

• Dzielimy, wykopujemy i sadzimy kępy bylin kwitnących latem i jesienią takich jak:
astry, rudbekie, funkie, żurawki, liliowce, trawy ozdobne oraz paprocie.

• Sadzimy  pierwsze krzewy,  drzewa i  rośliny na żywopłoty.  Sadzonki  wiosenne
podobnie jak te sadzone jesienią, powinny mieć tzw. nagi korzeń.

• Sadzimy rabarbar i cebulę dymkę, szalotkę.



• Rozmnażamy z sadzonek zdrewniałych krzewy ozdobne takie jak: dereń, ligustr,
jaśminowiec i forsycja.

9. Ochrona roślin 
• O  tej  porze  roku,  jak  i  w

późniejszych  terminach,  opryski
chemiczne  przeciw  szkodnikom
roślin,  mogą  zabijać  też  liczne
owady  pożyteczne,  dlatego  warto
stosować  naturalne  środki  ochrony
roślin.  Opryski  zaczynamy  już
wczesną  wiosną,  gdy  na  drzewach
nabrzmiewają  pierwsze  pąki.  Na
szczęście  jest  wiele  preparatów
przyrządzanych  na  bazie
składników  naturalnych.  Nie  są
toksyczne  dla  środowiska.  Nie  wpływają  też  negatywnie  na  owady  zapylające
nasze drzewa owocowe - szczególnie pszczoły, których jest coraz mniej. Jednym  
z ekologicznych środków są preparaty olejowe na bazie oleju parafinowego np.
Promanal 60 EC lub Treol 770 EC wykonujemy od końca lutego do około połowy
marca. Dobrym rozwiązaniem jest użycie środka Emulpar 940 EC produkowanego
na  bazie  oleju  rydzowego.  Wykonując  oprysk  środkami  olejowymi  na
przedwiośniu  zniszczymy  stadia  zimujące  tych  szkodników.  Oprysk  warto
przeprowadzić  zarówno  w  sadzie,  niszcząc  zimowe  jaja  przędziorków  
i miseczników, jak i na drzewach i krzewach ozdobnych (np. przeciw ochojnikom
na iglakach).

• Z drzew owocowych zdejmujemy zużyte pułapki lepowe i zakładamy nowe.


