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SPIS TREŚCI
PNĄCZA KWITNĄCE I OZDOBNE

GRATULUJEMY
UDANEGO
WYBORU
Pnącza to jedne z najatrakcyjniejszych roślin, dzięki którym Twój
ogród zmieni się w bajkową krainę w krótkim czasie. Dzięki bujności
kwitnienia i szybkim przyrostom masy zielonej wypełnią i zdynamizują
każdy ogród, tworząc przytulne miejsce, gdzie miło spędzimy każdą
wolną chwilę.
W niniejszym katalogu przedstawiamy te pnącza, na które warto
zwrócić szczególną uwagę, nie tylko ze względu na walory estetyczne ale
również na łatwość uprawy w amatorskim ogrodzie i szereg zastosowań.
Pnącza wszędzie znajdą dla siebie miejsce tworząc malowniczy
krajobraz: oplotą altany, pergole, siatki, kratki, obrosną mury, płoty, owiją
słupy, drzewa, jak również osłonią i przykryją nieatrakcyjne budynki,
garaże, odmiany bylinowe przyozdobią skarpy i niskie formy krzewów.
Umieściliśmy również kilka ważnych porad i wskazówek dotyczących
sadzenia, uprawy oraz ochrony roślin, dzięki którym będą mogli Państwo
efektywniej wykorzystać zalety tych pięknych roślin i cieszyć się nimi
przez cały rok.
Zapraszamy do lektury
i zakupów pnączy w naszym sklepie.
Z ogrodniczym pozdrowieniem
		

2

M.K.J. Wędrowscy

Akebia
4
bardzo rzadko spotykane, cynamonowe pnącze
Bluszcz
4
’Crispy’, Irlandzki,’Golden Kolibri’, ’Goldheart’
Chmiel
4
’Marlenka’, ’Zwyczajny’
Dławisz
4
’Diana’, ’Duo’, ’Herkules’
Glicynia
4
’Alba’ – biała, ’Pink Ice’, Niebieska, Fioletowa
Hortensja pnąca
4
’Mirranda’, ’Petiolaris’
Jaśmin
4
’Nudiflorum’, ’Stephanense’
Kokornak
5
o wielkich sercowatych liściach
Milin
5
’Gabor’, Amerykański
Męczennica
5
’Constance Elliott’, ’Purple Haze’, ’Victoria’
Powojnik
6
wielokwiatowe wcześnie i późno kwitnące
Grupa Atragene, Grupa Flammla, Grupa Haraclefolia, Grupa Intergrifolia,
Grupa Texensis i inne
Rdest
5
sprinter wśród pnączy
Wiciokrzew
5
’Belgica’, ’Dropmore Scarlet’, ’Halliana’, ’Henryi’, ’Peryclimenum’, ’Purpurea’,
’Serotina’, ’Tellmaniana’, ’Zaostrzony’
Winobluszcz
5
’Murorum’, ’Star Showers’, ’Troki’, ’Veitchii’

PNĄCZA OWOCOWE

Jagoda kamczacka
8
’1-17-59’, ’Atut’, ’Brązowa’, ’Czarna’, ’Czelabinka’, ’Duet’, ’Mailon’, ’Sinoglaska’, ’Tola’, ’Wojtek’, ’Wołoszebnica’, ’Wowzień’, ’Zielona’, ’Zojka’
Mini kiwi
8
’Adam’‚ ’Ananasnaya’, ’Dr. Szymanowski’, ’Geneva’, ’Jumbo’, ’Ken’s Red’,
’Purpurna Sadowa’, ’Sientiabrskaja’, ’Male’, ’Weiki’, ’Issaj’, ’Jenny’, ’Kokuwa’
Winorośl
9
‘Cabernet France‘, ‘Pinot Noir‘, ‘Pinot Blanc‘, ‘Riparia‘, ‘Iza Zaliwska‘, ‘Solaris‘,
‘Marechal Foch‘, ‘Gołubok‘, Jutrzenka’, ‘Rondo’, ‘Schuyler’

KRZEWY KWITNĄCE I OZDOBNE

Barwinek
14
’La Grave’
Berberys
14
’Atropurpurea’, ‘Golden Ring’, ’Helmond Pilar’ itp.
Budleja
14
‘Black Knight’, ‘Ille de france’, ‘White Bouquet’
Dereń ozdobny
14
’Elegantissima’, ’Flaviramea’, ’Kelsey’, ’Spaethii’, ’Sibirica’, itp.
Forsycja
14
‘Goldzauber’
Hortensja bukietowa
14
’Grandiflora’, ’Kyushu’, ’Pink Diamond’, ’Pink Lady’, ’Ruby’ ’syn. Angel’s Blush’,
’Silver Dollar’, ’Tardiva’, ’Unique’ itp.
Hortensja krzaczasta
14
’Annabelle’

Jaśminowiec
14
Coronarius, Virginal
Ketmia
14
‘Ardens’, ‘Maike’, ‘Mathilde’, ‘Oiseau Bleu’, ‘Pink Giant’, ‘Red Heart’, ‘Russian
Violet’, ‘Sanchonyo’, ‘Totus Albus’, ‘William R. Smith’, ‘Woodbridge’
Lilak
14
‘Elinor’, ‘Helen’, ‘Minuet’, ‘Miss Kim’, ‘Nadezhda’, ‘Nocturne’, ‘Palibin’, ‘Prince
Wolkonsky’, itp.
Magnolia
15
‘Betty’, ‘George Henry Kern’, ‘Esveld Select’, ’Nigra’, ‘Leonard Messel’, ‘Merrill’,
‘Pośrednia’, ‘Royal Star’, ‘Waterlily’ itp.
Róża
16
‘Golden Stern‘, ‘Golden Showers’, ‘Westerland’, ‘Bicolette‘, ‘Santos‘, ‘Desse‘, ‘Apricot
Nectar‘, ‘Nina Weibull‘, ‘Sika‘, ‘Arthur Bell‘, ‘Bell Ange‘, ‘Irena‘, ‘Mr Lincoln‘ , ‘Chopin‘
Różanecznik
15
‘Catawbiense Grandiflorum’, ‘Cunningham’s White’, ‘Prinz Karneval’,
‘Roseum Eleganse’ itp.
Trzmielina
15
‘Emerald’n Gold’, ‘Harlequin’ itp.
Wierzba
15
‘Sekka’ smocza o spłaszczonych pędach
Złotokap
15
złoty deszcz kwiatów

DRZEWKA I KRZEWY OWOCOWE

Agrest
17
‘Hinnonmaki Green’, ‚Hinnonmaki Red’
Aronia
17
wartościowy krzew owocowy, świetny na przetwory
Borówka amerykańska
20
‘Bluecrop’, ‘Bluejay’, ‘Bonifacy’, ‘Bonus’, ‘Chandler’, ‘Darrow’, ‘Duke’, ‘Lateblue’,
‘Northblue’, ‘Patriot’, ‘Pink Lamonade’ PBR® itp.
Figowiec
17
‘Brown Turkey’ odmiana samopylna
Jeżyna bezkolcowa
17
‘Black Satin’, ‘Merton thornless’, ‘Tricolor’,
Malina
17

‘Golden Queen’, ‘Zewa’ itp.
Malinojeżyna
powstała ze skrzyżowania maliny i jeżyny
Malinotruskawka
unikalne połączenie dwóch smaków dzieciństwa
Morwa
odmiany o białych lub czarnych owocach
Oliwnik
wyjątkowo odporny na mróz i susze
Pigwowiec
‘Red Joy’, ‘Sargentii’
Porzeczka
‘Biała z Jüterbog’, ‘Jonkheer van Tets’, ‘Titania’ itp.
Porzeczkoagrest
wyjątkowy owocowy krzew, powstały ze skrzyżowania porzeczki
i agrestu.
Poziomka
Niewielka bylina bogata w witaminy i sole mineralne
Rokitnik
krzew wydający jedne z najbardziej wartościowych owoców.
Świdośliwa
krzew o wartościowych owocach, doskonałych do nalewki.
Żurawina wielkowocowa
‘Pilgrim’

17
18
18
18
18
18
18
18
18
19
19

ROŚLINY LECZNICZE

Cytryniec
21
unikalne połączenie leczniczych właściwości rośliny i zmieniających smak
owoców
Jagody Goji
21
‘Big Berry’, ‘Sweet Berry’, ‘Korean Big’, ‘No. 1’, ‘New Big’
Ziele długowieczności
21
wieloletnia bylina o właściwościach leczniczych zwana też pięciolistnym
żeń-szeniem.
Żeń – szeń
21
roślina łącząca ozdobny wygląd z powszechnie znanymi właściwościami
leczniczymi.
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Pnącza kwitnące i ozdobne
Akebia – cynamonowo-czekoladowe pnącze
Bardzo rzadko spotykane, oryginalne pnącze, które ze względu na kolor i cynamonowy zapach kwiatów
jest smakowicie nazywane czekoladowym winem. Wzrost silny, dorasta do 5-7 m, zasłoni nieatrakcyjne
mury, ściany, osłoni nas od sąsiada, pokryje altany, sadzi się je przy wszelkich podporach. Ma pół-zimozielone liście, piękne, interesujące, ciemnopurpurowe kwiaty, które pojawiają się na przełomie kwietnia,
maja i mają intensywny cynamonowy zapach. Dodatkową ozdobą są jadalne, fioletowe owoce o ciekawym kształcie. Jest łatwa w uprawie i odporna na mróz.
Bluszcze
Kolejną naszą propozycją są bluszcze ogrodowe - wyjątkowo wdzięczne, silnie rosnące i nie
wymagające dużego nakładu pracy rośliny. Doskonale czują się w różnego typu stanowiskach.
Oferujemy Państwu również odmiany bardziej ozdobne, dwukolorowe, które można uprawiać
jako rośliny doniczkowe.
Chmiel
Na uwagę zasługuje również chmiel pospolity, bardzo ciekawy ze względu na dekoracyjne
szyszki. Nowe odmiany chmielu ‘Diva’® i ‘First Gold’® Prima Donna, które wprowadziliśmy do
oferty, charakteryzują się pięknym, żółtym wybarwieniem liści (,Diva’®) i dużymi, wydajnymi
szyszkami (’First Gold’® Prima Donna, odmiana karłowa). Szyszki chmielu używane są do
produkcji piwa.
Dławisz
Dławisze to silnie rosnące pnącza o niewielkich wymaganiach dorastające do 12 metrów. Ze względu na intensywny wzrost zaleca się stosowanie mocnych podpór. Dławisze
ceni się najbardziej ze względu na piękne ulistnienie i atrakcyjne kolorystycznie owoce. Jest
rośliną dwupłciową w związku z tym niektóre odmiany wymagają obecności drugiej rośliny
odmiennej płci.
Glicynia
Kolejne silnie rosnące pnącze w naszym asortymencie: glicynia - wisteria chińska. Jest
to przepięknie kwitnące pnącze, którego kwiaty zebrane są w długie i bardzo ozdobne grona. Wisteria potrzebuje stabilnych i mocnych podpór, ponieważ jest to wieloletnie pnącze
mogące osiągnąć nawet do 10 m wysokości.
Hortensje
Hortensja pnąca świetnie rośnie w cieniu, jest mrozoodporna, niewymagająca i pięknie
kwitnie. Hortensję pnącą można stosować jako roślinę okrywową lub sadzić przy podporach:
pergolach, trejażach, altanach, murach i dużych drzewach. Przyrasta rocznie ok. 0,5-1 m. Potrafi osiągnąć do 20 metrów. Kwiaty drobne, białe zebrane w grona. Ozdobne są też okrągłe
zielone liście na długich ogonkach.
Jaśmin
Jaśmin nagokwiatowy - zimowy szał o złocistych kwiatach. Jaśmin jest mało znanym lecz niezwykle atrakcyjnym krzewem lub pnączem ozdobnym. Prowadzony przy podporach jako pnącze
może osiągnąć wysokość ok. 4 m. Natomiast traktowany jako płożący krzew dorasta do 1,5 m. Kwitnie o bardzo nietypowej porze ZIMĄ. Pochodzi z północnych Chin. Kwiaty są nie duże ale przyjemnie
pachną i mają urzekający, intensywny żółty kolor. Jego ciemnozielone, błyszczące, bardzo ozdobne
liście, opadają przed zimą. Pędy można dowolnie formować, tworząc malownicze girlandy.
Jaśmin Stefana - Jest jedynym jaśminem pnącym o pachnących kwiatach. Pochodzi z prowincji Yunnan (Chiny). Osiąga wysokość do 5 m. Nadaje się do sadzenia przy ogrodzeniach, różnych podporach, także
na tarasach i dużych balkonach. Można posadzić blisko okna, tarasu by delektować się jego zapachem, pięknie
pachnące kwiaty mają kolor różowy. Jest mrozoodporny.
Jaśmin lekarski - zimozielona roślina sprowadzona do Europy w XVI w, nie sprawia kłopotów w uprawie
jednak zimą należy go trzymać w domu ponieważ nie jest mrozoodporny (do - 5 C). W naturalnych warunkach
dorasta do 4 m. Uprawiając jaśmin lekarski w donicy możemy go przycinać według potrzeb. Prowadzi się go przy
podporach. Białe, pięknie pachnące kwiaty od wczesnego lata do jesieni dostarczają olejku jaśminowego używanego
w perfumerii jako podstawowy surowiec zapachowy.
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Kokornak wielkolistny - „łapacz muszek i owadów”!
Niezwykłe, rzadkie pnącze, którego wielkie sercowate liście osiągają powyżej 30 cm średnicy! Liście przebarwiają się jesienią na żółto i opadają dopiero po przymrozkach. Jego kwiaty mają oryginalny kształt wydłużonej
fajki, są fioletowo-brązowe z fioletowymi kropkami, rozwijają się w maju i zwisają na długich szypułkach.
Zwabiają muszki i inne owady swym zapachem do środka kwiatu, złapane w ten sposób nie wydostają się
już na zewnątrz. Pnącze ma bardzo szybki i silny wzrost, osiągając do 10 m wysokości. Oplata wysokie
drzewa, słupy elektryczne i inne wysokie podpory. Roślina mrozoodporna w naszych warunkach klimatycznych.
Milin
Silnie rosnące pnącze, które czepia się podpór za pomocą drobnych korzonków. Dorasta do ok.
6–10 m wysokości przy rocznych przyrostach 2–4 m. Polecamy odmiany ‘Gabor’ – o kwiatach
ciemnoczerwonych oraz ‚Judy’ – odmiana o efektownych kwiatach morelowo żółtych z pomarańczową gardzielą.
Męczennica (Passiflora) - nadzwyczajne kwiaty i owoce
Wyjątkowe, wieloletnie pnącze o bardzo charakterystycznej, egzotycznej budowie, zwane
męczennicą. Należy do roślin szybko rosnących o niezwykłych kwiatach, średnicy ok. 12 cm.
Pochodzi z północnej Azji. Roślina z zimozielonymi liśćmi o sercowatym kształcie. W uprawie
doniczkowej dorasta do ok 2 m. W naszych warunkach klimatycznych polecana do uprawy
w pojemnikach na tarasach lub balkonach oraz do ogrodów zimowych. Posiada jadalne owoce, bogate w witaminę C, których miąższ używany jest do sporządzania soków, galaretek
i napojów chłodzących. Kwitnie od czerwca do września, kwiaty lekko pachnące. Owoce pomarańczowożółte, o kulistym kształcie. Wymaga miejsc osłoniętych, ciepłych, słonecznych.
Na zimę należy donicę schować do domu lub cieplejszego, jasnego pomieszczenia o temp.
5-12 O C. W ciągu 6-8 miesięcy roślina odpowiednio pielęgnowana osiąga 1 m. W okresie
zimowym liście często opadają, ale wiosną wypuszcza nowe pędy.
Rdest Auberta
Bardzo szybko rosnące pnącze o niedużych zielonych listkach i drobnych białych kwiatkach. W ciągu roku potrafi osiągnąć ponad 6 m. Przy odpowiednio wytrzymałych podporach dorasta nawet do 12 metrów. Z racji niewielkich wymagań stanowi idealną roślinę
osłonową na siatki, pergole, balkony i tarasy.
Wiciokrzewy
Wiciokrzew to roślina wieloletnia, bardzo ozdobna a do tego łatwa w pielęgnacji. Posiada piękne rurkowate kwiaty. Idealnie nadaje się na podpory, trejaże czy pergole. Bardzo
dobrze sprawdza się jako roślina okrywowa. Nadaje się na stanowiska słoneczne i półcieniste. Roślina z powodzeniem uprawiana w polskiej strefie klimatycznej.
Winobluszcz
Samoczepne pnącza, które nie wymagają dodatkowych konstrukcji są idealne na mury
i ściany. Pokryją wielkie powierzchnie tworząc barwne ściany (prawdziwą feerię barw), kurtyny o wiele milsze dla oka niż tynk. Szczególnie polecamy winobluszcz pięcioklapowy ‘Murorum’
i trójklapowy ‘Veitchi’, a także zaroślowy. Rośliny te są bardzo plastyczne i łatwo dopasowują się
do różnych środowisk.

Przepis na piwo

0,5 kg jęczmienia przyrumienić na patelni wsypać do 16 litrów wody, dodać 20g chmielu i gotować przez 2,5 godziny dodając pod koniec łyżkę cukru. Po wystudzeniu należy
wsypać około 30g drożdży piwnych. Po
24 godzinach należy zebrać powstały
na wierzchu szum, a resztę płynu przelać do butelek, zakorkować i odstawić
na minimum 3 tygodnie. Po tym okresie
piwo nadaje się do spożycia.
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CLEMATISY

- zastosowanie i uprawa
Tych pięknych pnączy nie może zabraknąć w naszym ogrodzie. Dzięki swej różnorodności i urodzie kwiatów należą do
najpopularniejszych i najpiękniejszych roślin.
Clematisy posadzone przy płotach, siatkach, altanach tworzą piękne, kolorowe zasłony. Niektóre
odmiany, na przykład: ‘Bill MacKenzie’, czy ‘Paul Farges’ pokryją duże przestrzenie już w ciągu kilku
tygodni, sadzone są na ekranach akustycznych przy drogach i autostradach. Przykryją w bardzo
krótkim czasie nieestetyczne ściany budynków i mało atrakcyjne płoty. Można też w ten sposób
efektownie oddzielić się od sąsiada. Z kolei powojniki z gr. Atragene (‘Albina Plena’, ‘Purple Spider’,
‘Markam’s Pink’, ‘Violet Pink’), czy Viticella (‘Polish Spirit’, ‘Emilia Plater’, ‘Hanna’) świetnie nadają
się do oplatania drzew, krzewów, żywopłotów czy nawet róż. Powojniki z grupy Atragene kwitną najwcześniej ze wszystkich, bo już w maju pokrywają się mnóstwem pełnych i półpełnych
kwiatów. Warto tu zwrócić uwagę na odmianę ‘Stolwijk Gold’, którą wyróżniają ozdobne, żółte
liście. Wyglądają zjawiskowo na starych pniach drzew i wśród niskich form krzewów. Powojniki takie jak ‘Arabella’, ‘Alionushka’, ‘Inspiration Zoin’® z grupy Integrifolia czy ‘Cassandra’
z grupy heracleifolia oraz powojnik prosty jako byliny i półbyliny ożywią każdą skarpę. Posadzone między płożącymi iglakami lub niskimi krzewami przełamią ich monotonię. Kwitną niezwykle obficie. Powojniki z tych grup nie wymagają specjalnych podpór. Clematisy
z powodzeniem można uprawiać w dużych donicach na tarasach i balkonach. Szczególnie
polecamy tu odmiany wielkokwiatowe; ‘Asao’, ‘Comtesse de Bauchaud’, ‘Dr. Ruppel’, ‘Ernest
Markham’, ‘Niobe’, ‘Warszawska Nike’ i ‘The President’ oraz zachwycającą czerwoną burzą
kwiatów odmianę ‘Sunset’.

CLEMATIS DLA AMATORA I DLA KOLEKCJONERA
By spełnić wzrastające oczekiwania klientów, wprowadziliśmy do oferty odmiany, które
kwitną wyjątkowo pięknie, wcześnie i bardzo obficie, a ponadto część z nich powtarza wiosenne kwitnienie latem ! Oto nasze wiosenne propozycje:

DLA AMATORA: odmiany bardzo łatwe w uprawie, dość silnie rosnące, nie wymagające specjalnej opieki. ‘Hagley Hybrid’, ‘Yukikomachi’, ‘Alba Luxurians’, ‘Purpurea Plena Elegans’.
Warto też zwrócić uwagę na powojniki z gr. Montana, które rosną bardzo silnie, są odporne
na choroby, a wiosną zaskakują „ścianą kwiatów”.
DLA KOLEKCJONERA: odmiany ciekawe, nietypowe, o wyjątkowych kwiatach, niespotykane i trudno dostępne. Niektóre z nich wymagają specjalnych warunków i miejsca: ‘Pointy’,
‘Tudor’, ‘Barbara Jackman’, ‘Valge Daam’, ‘Piilu’, ‘Rubromarginata’, ‘Minuet’.
CLEMATIS DO WAZONU. Clematisy nadają się również na kwiaty cięte ! Kwiaty należy
ścinać w pełni rozwinięte, po wstawieniu do wody utrzymują się nawet do 8-12 dni. Kwiaty ścinane w pąku nie osiągną właściwych dla danej odmiany wielkości i barwy. Najdłużej po ścięciu
utrzymują się odmiany; ‘Generał Sikorski’, ‘Kacper’, ‘Nelly Moser’, ‘The President’, ‘Warszawska Nike’.
W ostatnich latach kwiaty powojników pojawiły się także na giełdach kwiatowych w Holandii.
Jesienią we florystyce możemy używać również owocostanów.

Dobre rady:

- powojniki uprawiane w donicach należy na zimę zabezpieczyć przed mrozem,
zadołować lub schować do piwnicy, - obcięcie przekwitniętych kwiatów wydłuża
okres kwitnienia i zwiększa jego obfitość, - podstawę rośliny najlepiej zacienić niskimi
krzewinkami lub bylinami, - piękną i praktyczną podporę dla clematisów przy ścianie
domu możemy z łatwością przygotować sami, mocując prostą kratownicę z cienkich
bambusów.
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Clematisy wielkokwiatowe
Clematisy wielkokwiatowe to bardzo popularne i obficie kwitnące pnącza. Jak sama nazwa wskazuje
mają duże kwiaty, tak jak Clematis ‘Ernest Markham’, którego średnica kwiatu dochodzi do 14 cm. Możemy wyróżnić dwie grupy: wcześnie i późno kwitnące. Wcześnie kwitnące rozpoczynają kwitnienie już w
maju tak jak ‘Carnaby‘, ‘Sunset‘ czy ‘The President‘. Powojniki późno kwitnące zaczynają kwitnąć w na
przełomie czerwca i lipca, np. ‘Ville de Lyon‘, ‘Ernest Markham‘, te odmiany wymagają silnego cięcia.
Powojniki wielkokwiatowe charakteryzuje różnorodność kolorów, można wybierać z całej palety
barw np. odmiana ‘Ville de Lyon‘, jest ciemno różowa, a ‘The President‘ niebiesko-fioletowy do tego
są również odmiany dwubarwne, jak ‘Carnaby‘ czy ‘Jan Paweł II‘, który kwitnie bardzo długo, zakwita już w czerwcu i kwitnie wyjątkowo obficie, nieprzerwanie aż do września.
Warto pamiętać, że Clematisy różni również stanowisko sadzenia, większość odmian bardzo
dobrze czuje się na stanowisku słonecznym jak ‘Sunset‘, ‘Ernest Markham‘, ‘Ville de Lyon‘ poprzez
półcień ‘Błękitny Anioł‘, ‘Jan Paweł II‘, a niektóre odmiany jak ‘Carnaby‘ mogą być posadzone
również w cieniu.

Clematisy o kwiatach
pełnych i półpełnych
Większość Clematisów o kwiatach pełnych charakteryzują się dwukrotnym kwitnieniem, pierwsze zakwitną kwiaty pełne na zeszłorocznych pędach w maju, ponowne latem, ale kwiatem pojedynczym. Doskonałym przykładem może być niebieskofioletowa
odmiana ‘Vyvyan Pennell‘, bądź też różowa ‘Pillu‘, podczas gdy, wyjątek stanowi ‘Purpurea
Plena Elegans‘, która nie powtarza kwitnienia, a daje nam cieszyć oko pięknymi, pełnymi,
purpurowymi kwiatami od lipca aż do października.
Powojniki półpełne różnią się od pełnych tym, że kwiatostany nie tworzą kul kwiatowych tylko mają więcej płatków niż kwiaty pojedyncze, doskonałym przykładem jest granatowy ‘Daniel Deronda‘, którego kwiatostan podczas pierwszego kwitnienia jest półpełny
a na jesień pojawiają się kwiaty pojedyncze. Biała ‘Albina Plena‘ jak i fioletoworóżowy ‘Violet Pink‘ jesienią obsypie się ozdobnymi, puszystymi owocostanami. Clematis ‘Marjorie‘
kremowo-łososiowy z delikatnym różowym odcieniem wyróżnia się w tej grupie, gdyż nie
powtarza kwitnienia, za to kwitnie wyjątkowo obficie.
Warto pamiętać, że wiosenne cięcie uzależnione jest od odmiany i indywidualnych potrzeb rośliny.

Clematisy bylinowe
i botaniczne
Powojniki bylinowe to grupa, która nie wytwarza czepnych wąsów ale możemy je podpiąć
i prowadzić przy pergoli gdyż osiągają 1-1,5m wysokości lub zastosować je jako rośliny okrywowe. Clematisy bylinowe są całkowicie mrozoodporne bez specjalnych wymagań pielęgnacyjnych.
Większość dobrze rośnie na każdym stanowisku, także w cieniu i kwitnie od czerwca do września.
Możemy wybierać w całej gamie kolorów od różowej Alionuszki do niebieskiej Arabelli.
Kwiaty są mniejsze osiągają 6-8 cm, za to jest ich bardzo dużo, doskonałym przykładem może być
czteropłatkowy Inspiration Zoin.
Grupa powojników bylinowych swoją nazwę zawdzięcza dzięki zachowaniu się roślin zimą, gdyż
pędy wtedy zamierają, wiosną trzeba je usunąć (mocne cięcie przy ziemi) a nowe pędy wyrastają z bryły
korzeniowej.
Clematisy Botaniczne to szybkorosnące, znoszące suszę i wyjątkowo odporne na mróz i choroby. Kwitną
zazwyczaj od czerwca aż do października na zeszłorocznych pędach. Kwiaty powojnika botanicznego przybierają
postać dzwonków jak żółty ‘Bill Mackenzie‘, który dorasta nawet do 7 m, a na jesień jego kwiaty przekształcają się
w puszyste owocostany, które utrzymują się do wiosny. W grupie botanicznej znajdziemy również odmiany pachnące
jak ‘Paul Farges‘, którego nieduże 3-4 cm białe kwiatki dają delikatny zapach.
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Pnącza owocowe

Aktinidia - Mini Kiwi
MINI KIWI - aktinidie to bardzo ciekawe pnącza dostarczające owoców mniejszych niż te, które kupujemy w sklepie, ale równie smacznych i bardzo zdrowych,
gdyż zawierają 4 razy więcej witaminy C niż cytryna, mogą być zjadane ze skórką.
Sprawdzają się w naszych warunkach klimatycznych na terenie całej Polski. Nie
mają szczególnych wymagań co do gleby, preferuje stanowisko słoneczne. Wiją się
wokół podpór, sadzimy je przy altanach, pergolach, siatkach, słupach, płotach,
w ogrodach, na działkach i plantacjach produkcyjnych. Szczególnie polecamy
obupłciową odmianę aktinidii ostrolistnej ‘Issai’, nie wymaga ona zapylacza jak pozostałe z tego
gatunku. Ma smaczne owoce i błyszczące liście, które przebarwiają się jesienią na kolor cytrynowy. Rośnie silnie, dorastając do 4 m. Z odmian żeńskich polecamy ‘Geneva’, ‘Jumbo’, ‘Ken’s
Red’ oraz ‘Purpurna Sadowa’. Zapylacze do odmian żeńskich sadzimy w umiarkowanej bliskości,
1 odmianę męską (zapylacz ‘Weiki’ lub ‘Male’) na 6-8 żeńskich. Wyjątkowo ciekawa jest również
aktinidia pstrolistna odmiany ‘Dr. Szymanowski’, ze względu na zielono-biało-różowe liście
i jadalne owoce mini kiwi. Roślina bardzo mrozoodporna. Do tego samego gatunku należy
odmiana żeńska ‘Sientabrskaya’, która wymaga zapylacza odmiany ‘Adam’.
Cięcie zimowe kiwi
Jeśli nasze kiwi traktujemy jako roślinę ozdobną , przycinamy w lutym tylko pędy, które nadmiernie
się zagęściły lub utrudniają wzrost sąsiednim. Jeśli liczymy na wysokie plony, piękne i smaczne
owoce, powinniśmy odpowiednio naszą roślinę prowadzić i ciąć. Aktinidia owocuje głównie na
krótkopędach, młodych krótkich pędach wyrastających w poprzednim roku, stare pędy zwykle
nie owocują podobnie jak nie ma owoców na długich pędach tegorocznych. Z owoców aktinidii
można zrobić oryginalną nalewkę, można je suszyć i mrozić oraz dodawać do wypieków.
SMACZNY PRZEPIS NA ZDROWIE
Witaminowy mus
Doskonały dla dzieci, kolorowy i pyszny, pożywny a do tego bardzo zdrowy. Na 2 szklanki koktajlu
potrzebujemy dużą garść mini kiwi (ze skórką!),
garść owoców jeżyny bezkolcowej, garść malin,
garść borówek amerykańskich, 1 banan (bez skórki), Owoce myjemy, osuszamy, chwilę schładzamy
i razem miksujemy. Powstały mus przekładamy do
szklanek. Dekorujemy listkiem Stewii.
Smacznego!

Jagoda kamczacka
JAGODA KAMCZACKA - jest długowiecznym krzewem owocowym, który nie wymaga podpór. Żyje nawet do 35 lat i dorasta do 1-1,8 m. Kwitnie już na początku kwietnia, a owocuje na maj
- czerwiec. Owoce jagody mogą być stosowane jako owoc deserowy, jednak równie dobrze nadają
się na przetwory, soki, dżemy, konfitury, można je także suszyć i mrozić. Zawierają dużo witaminy
C i A oraz żelazo, jod i miedź. Roślina mało wymagająca, idealna do uprawy w polskich warunkach
klimatycznych, sadzimy w słońcu lub półcieniu. Wyjątkowo odporna na susze i mróz (do - 45 C). Zaleca
się, aby obok siebie sadzić przynajmniej dwie różne odmiany, zapewni to właściwe zapylenie rośliny.
Do sadzenia polecamy zwłaszcza nowe odmiany łączące w sobie najbardziej pożądane cechy - duże, deserowe owoce, o słodko-kwaskowym smaku pozbawionym goryczki, odporność na suszę, długowieczność,
odporność na mróz oraz wcześniejsze dojrzewanie owoców. Niezwykła odporność uprawianych odmian
pozwala na stosowanie ekologicznych metod uprawy. Szczególnie polecamy odmianę ‚Wojtek’ - niezwykle
plenna, wcześnie owocująca. Z jednego krzewu tej odmiany można zebrać nawet do 5 kilogramów owoców.
Do właściwego owocowania (zapylenia) radzimy posadzić drugi krzew w odległości 1-1,5 m. ’ Zojka’, ’Czarna’ to
odmiany, które są bardzo odporne na samoczynne opadanie. Według najnowszych opracowań największą zawartość cukru zawierają odmiany jagody kamczackiej ’Zielona’ i ’Wojtek’ .
W przypadku sadzenia krzewów w kilku rzędach rozstaw między nimi powinien wynosić około 2,5 do 3 m, a między roślinami 1-1,5 m. Wołoszebnica posiada tendencje do zagęszczania jest doskonałym zapylaczem odmian rosyjskich
’Sinogłaska’ ,’1-17-59’ czy ’Czelabinka.
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WINOROŚL
Pnącze o pysznych owocach i niejednokrotnie ozdobnych liściach, w ostatnich latach stało się niezwykle
popularne w polskich ogrodach, a to za sprawą licznych i nowych odmian. Kto by nie chciał skosztować
owoców z własnego krzewu? Większość odmian winorośli owocuje w okresie późnego lata i wczesnej
jesieni. Winogrona zawierają również witaminę A, witaminy z grupy B, żelazo i jod. Jedzenie winogron
wzmacnia odporność organizmu na infekcje. Pną się po wszelkich podporach, nadają się do sadzenia
przy altanach, pergolach, siatkach, płotach, w ogrodach, na działkach i plantacjach produkcyjnych.
Na szczególną uwagę zasługują odmiany bezpestkowe takie jak: ‘Canadice’, Himrod’, ‘Interlaken’,
‘Einset Seedles’. Do odmian o największych owocach i najlepszym smaku zaliczamy odmiany: ‘Arkadia’, ‘Nero’, węgierska ‘Lilla’, bułgarska ‘Regina’ i polska ‘Iza Zaliwska’. Z kolei wyjątkowo odporne
na mróz są; ‘Aurora’, Ontario’, ‘Bianca’ i ‘Seneca’. Odmiany, które oprócz smacznych owoców mają
pięknie barwiące się jesienią liście na kolor purpury to ‘Gołubok’ i ‘Alden’.

Polecane odmiany do produkcji win:

‘Aurora’ to popularna i mrozoodporna odmiana wykorzystywana do produkcji białych
win
‘Jutrzenka’ to rodzima odmiana, którą cechuje niezwykła odporność na mróz i choroby.
Używana do produkcji białych win.
‘Medina’ to odmiana odporna na choroby, ale podatna na mróz. Mimo, że winogrona są
ciemne to mogą być również wykorzystywane do wina białego.
‘Svenson Red’ to szybko rosnąca odmiana wykorzystywana do produkcji win likierowych. Jest mrozoodporna.
‘Rondo’ to bardzo popularna w Europie odmiana używana do produkcji czerwonych
win charakteryzujących się głębokim smakiem i klarownością.

Polecane odmiany deserowe:

‘Agat Doński’ jest odmianą pochodzenia rosyjskiego cechującą się dużymi granatowymi winogronami o bardzo zwartym miąższu. Owoce dojrzewają już w pierwszej połowie września.
‘Arkadia’ odmiana pochodzenia ukraińskiego o dużych i smacznych gronach o jasnożółtej barwie. Miąższ jest mięsisty i bardzo smaczny.
‘Einset Seedless’ to pochodząca z ameryki beznasienna odmiana o różowych owocach o truskawkowym posmaku.
‘Nero’ odmiana węgierska o granatowych wcześnie dojrzewających owocach. Winogrona są bardzo smaczne o delikatnym miąższu.
‘Perła Zali’ odmiana węgierska o żółtozielonych wcześnie dojrzewających owocach.
Miąższ jest smaczny z lekko muszkatołowym posmakiem.
‘Schuyler’ odmiana pochodząca z ameryki, ceniona w Polsce ze względu na dość dużą
wytrzymałość na mrozy. Miąższ jest bardzo smaczny, słodki i soczysty.

Domowy przepis
na wino

Winogrona zerwane w suchy dzień oczyścić(ale nie myć), wrzucić do gąsiora, dodać
1 kg cukru rozpuszczonego w 3 litrach wody
o pokojowej temperaturze oraz rozdrobnione
drożdże winiarskie. Następnie gąsior zatkać
korkiem z rurką fermentacyjną. Rurkę napełnić do połowy wodą i czekać, aż woda
zacznie bulgotać. Po czasie kiedy wino przestanie „pracować” należy oddzielić owoce
i ponownie zakorkować sam płyn. W momencie kiedy wino przestanie ponownie
„pracować”, można zlać je do butelek.
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Sadzenie, pielęgnacja, nawożenie pnączy
Powojniki

W naszym klimacie są uważane za rośliny mrozoodporne. Rosną najlepiej na glebach żyznych, zasobnych w wapń, próchnicznych o pH 5,5 do 7, stale umiarkowanie wilgotnych, ale nie podmokłych. Większość tych roślin lubi, jeśli ich podstawa jest ocieniona, a górna część nasłoneczniona. Niektóre powojniki dobrze rosną i kwitną
również w półcieniu, wiele nawet na północnych ścianach. Na stanowiskach słonecznych, południowych dobrze rosną i obficie
kwitną odmiany o kwiatach w barwach zdecydowanych, czerwonych, ciemnych niebieskich, fioletowych. Odmiany o barwach
pastelowych, jasnych tolerują półcień. Rozproszone światło lub północna wystawa sprzyjają obfitszemu kwitnieniu i lepszemu
wybarwieniu się kwiatów odmian o kwiatach pastelowych lub cieniowanych. Powojniki są bardzo wrażliwe na suszę i niską
wilgotność powietrza, źle rosną w miejscach wietrznych. Powojniki botaniczne i bylinowe najczęściej mają mniejsze wymagania
niż powojniki wielkokwiatowe. Ich wymagania zależą od gatunku, czy grupy do której należą.
Do sadzenia najlepsze są rośliny uprawiane poprzednio w pojemnikach, z dobrze rozwiniętym systemem korzeniowym
i zdrewniałymi pędami u podstawy. Powojniki uprawiane w pojemnikach można sadzić przez cały sezon wegetacji czyli od
kwietnia do połowy listopada.
Tuż przed sadzeniem pojemniki
Opis symboli:
z roślinami dobrze jest zanurzyć w woA - dobrze rozłożony obornik lub
dzie (np. w wiadrze) na około 10 min.,
dobry kompost,
aby podłoże nasiąkało. Rośliny wyciąB - mieszanina miejscowej ziemi z
gamy z pojemnika nie rozbijając jednak
dobrym kompostem i torfem,
bryły korzeniowej. Miejsce sadzenia
C - ściółka z kory lub płytko korzepowinno się starannie przygotować.
niące się byliny (np. rojnik),
Należy wykopać dół o wymiarach co
D - mała roślina cieniująca podstanajmniej 60 x 60 x 60 cm. Jego ściany
wę powojnika,
nie powinny być gładkie (zwłaszcza
E - silne podlewanie po posagdy gleba jest ciężka gliniasta), dodzeniu i niedopuszczanie do
brze jest ponacinać je łopatą. Na dno
podsychania.
sypiemy wiadro dobrze rozłożonego
obornika lub dobrej ziemi kompostowej. Następnie dół wypełniamy mieszaniną
miejscowej ziemi z torfem i ziemią kompostową. Glebę dookoła posadzonej rośliny
udeptujemy (z wyczuciem), a następnie silnie podlewamy. Chcąc wzmocnić rośliny, po ich posadzeniu można pędy płasko położyć na ziemi, unosząc do góry tylko
1/3 wierzchołkową część pędu. Położone pędy obsypujemy korą, lub kompostem,
co powoduje ich ukorzenienie się i wyrośnięcie ze śpiących pąków licznych pędów.
Ziemię dookoła posadzonej rośliny dobrze jest wyściółkować, np. korą, co sprzyja utrzymaniu wilgotności podłoża i przeciwdziała jego nagrzewaniu. Przeciwdziałać nagrzewaniu podłoża można również obsadzając podstawę powojnika niskimi i płytko korzeniącymi się bylinami lub krzewinkami (np. trzmieliną) lub sadząc w pobliżu wyższe
byliny lub krzewy, które będą rzucać cień na podstawę powojnika. Rośliny powinno się podlewać w miarę potrzeby, aby nie dopuścić do przesychania podłoża, najlepiej
dużymi porcjami wody. Do podlewania powojników świetnie nadają się linie samokroplujące. Specjalna rurka, położona tuż pod powierzchnią podłoża, dostarcza wodę nie
mocząc przy tym liści i podstawy roślin co przeciwdziała porażaniu ich przez choroby. Jeśli taką linię połączymy z automatycznym wyłącznikiem, powojniki będą regularnie
nawadniane nawet gdy nas nie ma w ogrodzie. W drugim roku po posadzeniu wskazanym jest nawożenie roślin. Najlepiej nadają się do tego nawozy o spowolnionym działaniu, podawane w połowie kwietnia do 2-3 otworków głębokości 5-10 cm, zrobionych wokół rośliny wsypujemy przygotowany nawóz.
Powojniki są dosyć mrozoodporne, ale w surowe zimy mogą przemarzać, dlatego przed zimą dobrze jest podstawę rośliny obsypać ziemią, korą lub suchymi liśćmi, aby
zabezpieczyć pąki śpiące i korzenie przed przemarznięciem.

Inne pnącza

Poza powojnikami istnieje duża grupa roślin pnących wartych spopularyzowania. Pnącza zajmują mało miejsca w ogrodzie, a dają duży efekt dzięki masie wytwarzanej zieleni: rdestówka (Fallopia), kokornak (Aristolochia), dławisz (Celastrus),
milin (Campsis), winorośl (Vitis), winobluszcz (Parthenocissus),
(Ampelopsis), pięknym kwiatom: glicynia (Wisteria), milin
(Campsis), wiciokrzew (Lonicera), owocom ozdobnym: dławisz
(Celastrus), (Solanum), (Ampelopsis) lub jadalnym: kiwi (Actinidia), cytryniec (Schisandra), akebia (Akebia). Większość pnączy
wije się dookoła podpór, niektóre mogą się piąć po płaskich
ścianach, przytrzymując się korzeniami przybyszowymi np.
bluszcz (Hedera), hortensja pnąca (Hydrangea anomala subsp.
petiolaris), milin (Campsis), (Schizophragma hydrangeoides) lub
specjalnymi przylgami np. winobluszcze (Parthenocissus).

10
10

Pnącza można wykorzystać do okrycia ścian budynków,
co poza walorami dekoracyjnymi ociepla budynki zimą, a
cieniuje i ochładza latem oraz sprzyja osuszeniu ścian, osłaniając je przed deszczem i pobierając nadmiar wody z okolic
fundamentów. Najlepiej do tego celu nadają się winobluszcze,
ale można tak prowadzić również bluszcz czy milin, a zapewniając podpory także wszystkie pozostałe pnącza.
Pnącza mogą szybko przykryć nieatrakcyjne budynki, różnego rodzaju szopy, magazyny i śmietniki, chowając je przed
oczami naszych gości. Jeśli chcemy mieć efekt w ciągu jednego roku, najlepiej do tego celu nadają się: rdestówka Auberta
(Fallopia aubertii), chmiel (Humulus), powojniki (Clematis).
Jeśli możemy poczekać 2-3 lata, dobry efekt możemy uzyskać
stosując któreś z pozostałych pnączy.
Pnącza mogą pokrywać różnego rodzaju ogrodzenia (np.
siatki) poza walorami dekoracyjnymi, zasłaniają nas przed
oczyma ciekawskich oraz chronią przed wiatrem i kurzem.
Nadają się do tego świetnie np. bluszcz pospolity (Hedera
helix), wiciokrzew zaostrzony (Lonicera acuminata), powojniki (Clematis), winobluszcz pięciolistkowy (Parthenocissus
quinquefolia) i winobluszcz trójklapowy (Parthenocissus tricuspidata).
Większość pnączy nie ma specjalnych wymagań glebowych, ale ponieważ wytwarzają dużą masę zieleni, nie lubią
gleb bardzo suchych i bardzo ubogich. Gatunki ciepłolubne
np. kiwi (Actinidia), glicynie (Wisteria) i miliny (Campsis)
preferują stanowiska ciepłe, osłonięte i słoneczne. Na stanowiskach chłodniejszych, wilgotnych i półcienistych lepiej
się czują, np. bluszcz (Hedera), hortensja pnąca (Hydrangea
anomala subsp. petiolaris), kokornak (Aristolochia), trzmielina Fortune’a (Euonymus fortunei), akebia (Akebia), chmiel
(Humulus) i część wiciokrzewów (Lonicera).
Sadząc pnącza kopiemy dół o wymiarach 60x60x60 cm,
który wypełniamy żyzną glebą, a rośliny (zależnie od gatunku)
sadzimy 0-10 cm głębiej niż rosły dotychczas, w odległości co
najmniej 30 - 50 cm od murów i 50 – 100 cm od drzew. Prawidłowo dobrane i posadzone pnącza mogą rosnąć wiele lat, dekorując ogród przez cały rok i stanowiąc świetne schronienie dla
ptaków.

Niskie rośliny okrywowe

Rośliny okrywowe mogą zastąpić trawnik, tworzyć obwódki lub przykryć ziemię pod wyższymi
roślinami - przeciwdziałając wydmuchiwaniu jej przez wiatr, wypłukiwaniu przez wodę, przesychaniu oraz hamując wzrost chwastów. Rośliny prawidłowo dobrane do stanowiska dają najlepsze
efekty. Ułatwiają bardzo pielęgnację terenów zieleni obniżając potrzebny na to czas i koszty, a także
podnoszą ich estetykę. Z powodzeniem mogą być stosowane zarówno w małych jak i dużych ogrodach oraz w zieleni publicznej. Najlepsze efekty dadzą rośliny prawidłowo dobrane do stanowiska,
wielkości miejsca, które chcemy pokryć oraz do siły wzrostu sąsiadujących roślin. Z powodzeniem
można wykorzystać w tym celu zarówno pnącza, które pozbawione podpór będą płożyć się po ziemi, a charakteryzują się dużą dynamiką wzrostu, jak i wolniej rosnące krzewinki. Zdobić będą masą
liści i/lub kwiatów. Są one odporne i mało wymagające. Można dobrać odmiany dobrze rosnące w
półcieniu, czy nawet w cieniu (np. bluszcz, trzmielinę Fortune’a, hortensję pnącą oraz krzewinkę nie będącą pnączem - barwinek), a z zagospodarowaniem takich miejsc są często problemy.
Warto pamiętać:
Przygotować podłoże - usuwając chwasty, gruz i inne zanieczyszczenia oraz wzbogacając ziemię dobrze rozłożonym obornikiem lub kompostem. Gęstość sadzenia zależy od siły wzrostu roślin. Przestrzeń między posadzonymi roślinami dobrze jest wyściółkować korą.
Ważne jest również podlewanie. Najlepszy efekt zapewniają linie samokroplujące. Co roku, wiosną, rośliny powinny być nawożone. Pędy wyrastające zbyt wysoko lub
nadmiernie rozrastające się na boki należy przycinać.
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CIĘCIE ROŚLIN
Cięcie jest to jedna z najważniejszych czynności, ponieważ bezwzględnie wpływa na dalszy rozwój i plonowanie rośliny w następnych latach. Dzięki
dobremu cięciu owoce będą smaczne i odpowiedniej wielkości, winorośla i pnącza będą rosły szybciej i bujniej a kwiaty u powojników obficiej.
Cięcie winorośli można podzielić według pór roku. Cięcie wiosenne odbywa się już na przełomie lutego i marca. Nie należy opóźniać okresu pierwszego przycinania,
ponieważ grozi to niezagojonymi ranami winorośli i zakażeniem chorobą. Cięcie nie powinno się jednak odbywać w czasie bardzo silnych mrozów, można wtedy uszkodzić
pędy i pąki oraz grozi to przemarznięciem rośliny. Cięcie letnie (od połowy maja) odbywa się bez żadnych
narzędzi, jest to wyłamywanie zbędnych latorośli nadmiernie zagęszczających krzew. Cięcie jesienne można
zacząć wtedy, gdy winorośl straci wszystkie liście. Łozę, która jest przycięta zabezpieczamy przed odmarznięciem. Grube i zdrewniałe części należy przycinać sekatorem lub piłą ogrodniczą. Zaleca się, aby ciąć tak by
rana była gładka. Łoza powinna być przycięta ok. 2 cm nad oczkiem z lekkim skosem przeciwnie do oczka tak
by sok wypływający z rany nie spływał na pąki. Należy pamiętać by zawsze ciąć łozę z jednej, a nową latorośl
zostawiać zawsze po zewnętrznej stronie.
Kiwi aktinidie: Jeśli traktujemy kiwi jedynie, jako roślinę ozdobną, w lutym przycinamy jedynie pędy,
które utrudniają wzrost innym pędom. Jeśli jednak chcemy, aby roślina wydała smaczne owoce, to musimy pamiętać o cięciu zimowym, które jest najważniejsze (tuż przed końcem lutego). Roślin nie można ciąć
wiosną, bo „płaczą”. Podczas zabiegu przycina się wierzchołki pędów, pozostawiając na każdym pędzie po
8-12 pąków. W sezonie wyrosną z nich pędy, które zaowocują, pędy te należy rozprowadzić na boki, a ich
wierzchołki przyciąć latem, aby sprowokować roślinę do zawiązania licznych pąków kwiatowych. Po zbiorze
owoców, podczas zimowego przycinania, usuwamy ponad połowę pędów, które owocowały, zostawiając
u ich podstawy rozgałęzienia, z których wyrosną nowe pędy generatywne. Intensywność cięcia zależy od
odmian, które mają różną siłę wzrostu.
Clematisy: W pierwszym roku wszystkie powojniki powinno się przyciąć nie wyżej niż 30 cm od podłoża. Ma to spowodować wyrastanie nowych pędów z podstawy krzewu. Podobny efekt można uzyskać kładąc
pędy płasko na ziemi i obsypując je korą. Sprzyja to wzmocnieniu roślin a przez to ich obfitszemu kwitnieniu
i odporności na choroby. W latach następnych cięcie zależy od odmiany i pory jej kwitnienia. U większości
odmian wielkokwiatowych wcześnie kwitnących (od końca maja) cięcie przeprowadzamy co roku na wysokości 70-150 cm. Natomiast odmiany późne, które rozpoczynają kwitnienie na przełomie czerwca i lipca
przycinamy mocniej, na wysokości 20-40 cm od ziemi. Powojniki kwitnące wczesną wiosną (początek maja)
na zeszłorocznych pędach, gatunki i odmiany botaniczne, przycina się zaraz po kwitnieniu na wysokości około 1 cm. Odmiany bylinowe z grupy Integrifolia oraz powojnik prosty przycinamy wiosną przy samej ziemi.
Inne pnącza: Pierwsze cięcie pnączy zaleca się przeprowadzić zaraz po posadzeniu rośliny. Jednak, gdy
roślinę sadzimy na jesień, należy wstrzymać się z zabiegiem aż do wiosny. Skrócenie pędów podczas sadzenia nawet o 2/3 długości stymuluje krzewienie i wyrastanie nowych
pędów blisko podstawy pnącza. Cięcie powinno polegać na usuwaniu nadmiernych pędów, pomóc w prawidłowym dostępie do światła roślinie oraz zapewnić przepływ
powietrza do środka pnączy. Należy pamiętać o tym, aby po zimie wyciąć pędy, które przemarzły, uszkodzone lub te, które są chore. U gatunków i odmian rozmnażanych metodą szczepienia (miliny, glicynie czy winobluszcz trójklapowy) ważne jest usuwanie odrostów z podkładki.
W uprawie powojników, wiciokrzewów i winników, co
3-6 lat zwykle stosuje się również cięcie odmładzające. Na przełomie lipca i sierpnia skraca się młode pędy
między innymi milinów i glicynii. Dodatkowo w przypadku glicynii pomocne może być przycinanie korzeni,
wykonywane w marcu poprzez głębokie wbicie szpadla w promieniu 1,5-2 m wokół pnącza. Odmiany, które kwitną latem na pędach jednorocznych przycinania
dokonujemy na wiosnę, od końca lutego do początku
kwietnia. Jeśli chodzi o przycinanie pędów zeszłorocznych, to dokonuje się je późną wiosną lub wczesnym
latem. Wiciokrzewy (Lonicera) po posadzeniu powinno
Rys. Przycinanie powojników ( słabe cięcie ). Wysię przyciąć do 1/3 ich wysokości, aby wytworzyły silne
Rys. Przycinanie powojników ( silne cięcie ). Wyrozgałęzienia u podstawy. Wybierzemy z nich 2-4 naj- konujemy takie cięcie u powojników, których pierwsze
silniejsze pędy, które będą stanowić podstawę krzewu, kwiaty są na zeszłorocznych pędach w V lub początku konujemy takie cięcie u powojników rozpoczynających
a pozostałe usuwamy. W kolejnych sezonach wiciokrze- VI, a potem je powtarzają (na tegorocznych pędach). kwitnienie późno (na tegorocznych pędach począwszy
wy kwitnące na pędach zeszłorocznych, tniemy bardzo Przycinamy wszystkie pędy na mniej więcej jednako- od końca VI do VII).
Przyciąć silnie nad 2-3 parą pąków (20-50 cm) od
słabo, usuwając tylko pędy słabe, zamarłe lub zagraża- wej wysokości od 100 do 150 cm (im młodsza lub słabsza roślina tym tniemy niżej).
ziemi.
jące sąsiadom.
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PROWADZENIE ROŚLIN
Możliwości prowadzenia roślin jest wiele. Zależne od odmiany i miejsca, w którym chcemy je posadzić oraz efektu, jaki chcemy uzyskać.
Winorośla: Jedną z najbardziej znanych i tradycyjnych sposobów prowadzenia winorośli to forma tzw. niskiej głowy. Na niewielkim pniu wysokości do 50 cm zostawiamy
4-6 krótkich łóz z 2-3 pąkami na każdej. Pędy latoroślowe wyrastające z tych pąków przywiązujemy w trakcie wzrostu do palików lub innej podpory stałej. Przy tej formie nie
dzieli się pędów (tzw. sęczków), które z czasem usuwamy całkiem i zastępujemy je nowymi łozami formowanymi z pędów wybijających ze śpiących oczek na pniu. Dobrym
i praktycznym rozwiązaniem jest formowanie winorośli metodą pojedynczego Guyota. Polega na tym, że na krzewie zostawiamy pędy długie – łozy owocujące oraz krótko
przycięte czopy (na 2 pąki) nazywane łozą zastępczą. Określenia tych pędów definiują ich przeznaczenie. Owocowanie skupione jest na latoroślach wyrastających z pąków
przygiętej łozy zastępczą i tak, co roku.
Rys. Formowanie winorośli metodą pojedynczego sznura Guyota.
A – krzew po posadzeniu jesienią kopczykujemy korą, zrębkami, trocinami, torfem, jeśli sadzimy
wiosną przycinamy na 3 oczka.
B – krzew następnej wiosny (przed i po cięciu) ma 2 silne pędy, jeden przycinamy na 3 oczka drugi
przyginamy do szpaleru.
C – kolejna wiosna (2 lata po posadzeniu) krzew przed i po cięciu
Mini Kiwi: W celu obfitszego plonowania zaleca się prowadzenie rośliny na konstrukcjach
w kształcie litery „T” w szpalerach. Pierwsze trzy lata po posadzeniu stosujemy prowadzenie
formujące, które polega na wyprowadzaniu jednego pnia do wysokości górnego lub środkowego drutu, z którego formujemy dwa główne ramiona boczne, następnie z tych ramion
wyprowadzamy na boki pędy owocujące. W kolejnych latach przedłużamy pień do kolejnych
drutów i ponownie formujemy ramiona boczne.
Clematisy: U prowadzenia clematisów kluczowy jest tu wybór odpowiedniej podpory.
Clematisy można uprawiać na rabatach kwiatowych oraz odmiany pnące, na różnego rodzaju podporach. Powojniki możemy prowadzić na ogrodzeniach i ściennych podporach oraz
różnego rodzaju konstrukcjach ogrodowych. Mogą być między innymi to ściany budynków,
należy w tym przypadku ustawić
przy ścianie kratkę lub drabinkę,
aby ułatwić wspinaczkę roślinie.
Powojniki wspinają się za pomocą
wijących się ogonków liściowych,
dlatego nie są w stanie samodzielnie piąć się po ścianach. Elementy podpór dla powojników muszą być stosunkowo cienkie (ok. 2 cm średnicy), w innym wypadku stosunkowo krótkie ogonki liściowe nie będą w stanie owinąć
się wokoło podpory. Powojniki bardzo dobrze czują się na naturalnych podporach, którymi mogą być byliny, trawy,
krzewy czy drzewa.
Inne pnącza: Najłatwiejszym i często wykorzystywanym sposobem prowadzenia jest po prostu ściana budynku. Ważne jest jednak, aby nie była to ściana od strony północnej do której nie będzie docierało słońce. Na
ścianie budynku można rozciągnąć sznurek lub nić, która ułatwi wspinanie się roślinie. Gdy sadzimy pnącza na
balkonie w donicy możemy je wesprzeć drabinką lub konstrukcją, np. z drewna, którą umieścimy tuż przy krawędzi
donicy i zaczepimy o nią roślinę. Jednym z rozwiązań dotyczących pnączy na balkonie jest postawienie ich tuż przy
balustradzie, po której roślina będzie mogła się wspinać.

Rys. Formowanie płaskiego szpaleru, wachlarza
osłonowego z bluszczu pospolitego lub wiciokrzewów.
Pędy konstrukcyjne przywiązujemy do podpory,
i przycinamy w połowie w celu rozkrzewienia.
W późniejszych latach wycinamy pędy nadmiernie
odstające.
Kwitnienie niektórych roślin może być nieco ograniczone poprzez intensywniejsze cięcie.
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Krzewy kwitnące i ozdobne

Barwinek
Barwinek jest to ozdobna wieloletnia bylina wykorzystywana najczęściej jako roślina okrywowa. Rocznie
przyrasta od 30 do 80 cm. Najczęściej osiąga około 10-15cm wysokości. Powszechnie spotyka się go na skalniakach, pod powojnikami oraz w różnego rodzaju pojemnikach gdzie zapobiega nagrzewaniu się ziemi oraz
rozrastaniu się chwastów.
Berberys
Berberys nazywany również kwaśnicą pospolitą jest bardzo uniwersalnym krzewem ozdobnym.
Berberys swoje właściwości ozdobne zawdzięcza pięknym, malutkim i kolorowym listkom ułożonym w
niewielkie bukieciki. Wysokie odmiany stosuje się jako żywopłoty lub szpalery. Średniej wysokości odmiany najczęściej są elementem kompozycji rabatowych. Natomiast najniższe odmiany są idealnymi
roślinami na skalniak. Dodatkowo berberys stosowany był w medycynie ludowej przy problemach
trawiennych, wątrobowych, żółtaczce czy malarii. Do teraz niektóre odmiany przygotowuje się przy
gorączkach czy przeziębieniach, bowiem zawierają dużo witaminy C, soli mineralnych i innych substancji pomocniczych.
Budleja
Budleja jest szybko rosnącym krzewem o rozłożystym pokroju z końcami pędów zwisającym
od nadmiaru kwiatów. Szczególnie pięknie wygląda ona w ogrodzie jesienią. Osiąga do 2-2,5m
wysokości. Często budleje określa się mianem motylego krzewu, bowiem kwiaty tej rośliny
przyciągają swoim zapachem motyle. Dodać do tego należy, że roślina ta jest bardzo łatwa
w hodowli nawet dla poczatkujących. Do pełnego rozwoju potrzebuje jedynie słonecznego
stanowiska, w miarę żyznej i przepuszczalnej gleby
Dereń ozdobny
Dereń ozdobny występuje w formie wysokiego krzewu lub niskiego drzewka osiągającego
2-3 m wysokości. W większości odmian dereń jest odporny na mrozy i zanieczyszczenia powietrza dzięki czemu jest często stosowany jako roślina ozdobna w parkach miejskich i przy
drogach.
Forsycja
Forsycja to liściasty krzew osiągający 2-3 m wysokości ceniony ze względu na piękne drobne żółte kwiaty które dosłownie obsypują kore od wczesnej wiosny do maja. Później roślina
może stanowić stonowane tło dla innych ogrodowych roślin.
Hortensja bukietowa
Hortensja bukietowa jest krzewem pochodzącym z Azji Wschodniej. Przeciętnie dorasta do
2,5 m, ale w idealnych warunkach osiąga do 4 m. Cechuje się niezwykle wyrazistymi i kształtnymi kwiatami, które potrafią zdobić rośliny nawet przez 4 miesiące. Preferuje stanowiska
półcieniste, ale radzi sobie też w słońcu. Zaletą hortensji bukietowej jest to, że pąki kwiatowe
zawiązują się na pędach powstałych w roku kwitnienia, dzięki czemu nie są narażone na przemarznięcie.
Hortensja krzaczasta
Hortensja krzaczasta jest często określana jako hortensja drzewiasta lub drzewkowata. Rośnie
w formie krzewu, który jest w stanie osiągnąć około 1-2 m wysokości. Od hortensji bukietowej
odróżniają ja duże osiągające nawet do 25 cm średnicy kwiatostany, które dodatkowo zmieniają
odcień zależnie od fazy rozwoju kwiatu. Początkowo są biało zielone, potem w szczytowym momencie rozwoju staja się białe, a u schyłku biel otrzymuje domieszkę różu. Najbardziej poleca się
hortensje do małych ogródków, gdzie może występować samotnie lub w grupie, ale najlepiej wygląda na jednobarwnym tle.
Jaśminowiec
Jaśminowiec to krzew o ozdobnych kwiatach. Dorasta do 3m wys. Kwiaty są duże, białe lub kremowe,
które obficie pojawiają się na gałązkach i mają piękny zapach. Jest niezwykle łatwy w uprawie. Do rozwoju
jaśminowce potrzebują jedynie dużo wody. Kwitną późną wiosną i wczesnym latem.
Ketmia
Ketmia popularnie określana jest od swojej łacińskiej nazwy Hibiskusem. Często opisuje się ja jako róże bez
kolców. Hibiskusy ceni się zwłaszcza za okazałe około 10-12 cm kwiaty występujące w rozmaitych kolorach, jest
piękną rośliną do obsadzeń pojedyńczych i grupowych w przydomowych ogródkach oraz w zacisznych parkach.
Roślina ta preferuje stanowiska ciepłe, słoneczne i osłonięte przed wiatrem.
Lilak
Lilak jest obficie kwitnącym krzewem popularnie stosowanym w ogródkach zieleni miejskiej, a po ścięciu stanowi
dodatek do bukietów i wazonów. Nie wymaga specjalnych zabiegów, najlepiej rośnie w żyznej, przepuszczalnej glebie.
Jest idealną rośliną do miejskich ogródków bowiem dobrze toleruje zanieczyszczenia powietrza i gleby oraz przepięknie
pachnie. Zwłaszcza efektowanie wygląda, jako kompozycja rabatowa lub niski żywopłot.
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Magnolia
Magnolia to okazałe krzewy ozdobne osiągające zależnie od odmiany średnio od 3-4 m nawet do 10 m wysokości. Roślina ta pochodzi z Dalekiego Wschodu, ale obecnie dzięki swoim wdziękom zawojowała ogrody na całym
świecie. Piękne i wyraziste kwiaty w wielu kolorach genialnie wyglądające na tle miejskiej i ogrodowej zieleni to
cecha wyróżniająca magnolie wśród innych krzewów ozdobnych. Większość hodowanych w Polsce odmian jest
odporna na mrozy, za wyjątkiem wiosennych przymrozków, które mogą zaszkodzić zawiązanym już pąkom
kwiatowym. Magnolie wymagają stanowiska ciepłego, słonecznego i osłoniętego przed wiatrem. Gleba
powinna być lekko kwaśna, próchnicza i przepuszczalna, co jest niezwykle ważne przy sadzeniu, bowiem
system korzeniowy magnolii jest niezwykle delikatny i wymagający dużej ilości wody. Dla świeżo posadzonych roślin najważniejsze jest utrzymanie stałej niewielkiej wilgotności gleby. Młode sadzonki powinno
się okrywać przed zimą. Najlepiej nadają się do tego słomiane maty lub włóknina.
Trzmielina
Trzmielina jest zimozielonym krzewem o ozdobnych liściach, które tworzą piękne kompozycje
idealnie nadające się na żywopłoty , tarasy i do obsadzania skwerków. Niektóre odmiany są szczególnie cenione ze względu na liście zmieniające kolor na jesień. W większych ogródkach stanowi
tło dla innych roślin lub stosowana jest jako roślina okrywowa, zwłaszcza pod koronami drzew, bo
rośnie praktycznie wszędzie. Nie wymaga specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych, ale co ważne
trzmielina nie lubi nadmiaru wilgoci.
Wierzba
Wierzba ‘Sachalińska’ - nazywana również wierzbą smoczą wywodzi się z Chin i Japonii. To
zaokrąglony krzew o wysokości do 2-3 m i średnicy ok. 3 m. Roślinę tą można polecić do aranżacji ogrodowych w stylu japońskim. Charakterystyczną cechą tej odmiany są jej wyjątkowe,
spłaszczone pędy, wiosną pokryte dużymi, srebrzysto-białymi „kotkami”. Miododajne kwiaty
pojawiają się jeszcze przed rozwojem liści, na przełomie marca-kwietnia. Jest odporna na
zanieczyszczenia atmosferyczne, nadaje się więc do nasadzeń w dużych miastach i okręgach
przemysłowych. Ze względu na swoje wyjątkowe pędy uwielbiana jest przez miłośników
aranżacji bukietów i przez florystów do tworzenia efektownych kompozycji. Preferuje stanowiska wilgotne, miejsca ciepłe, nasłonecznione, ale rośnie również w półcieniu. Całkowicie mrozoodporna, świetnie znosi przycinanie. Często cięta lepiej uwydatnia swoje piękne,
osobliwe pędy.
Złotokap
Złotokap pospolity w zależności od prowadzenia zyskuje formę małego drzewka lub
wysokiego krzewu dorastającego do 4-6 m. Uprawiany jest ze względu na charakterystyczne, bardzo ozdobne kwiaty. Złotokap można sadzić pojedynczo lub w grupach. Jest przepiękną rośliną, ale niestety trującą. Sadząc po kilka w rzędzie można osiągnąć tzw. efekt
„złotego deszczu”. Nadaje się do prowadzenia na łukach, podporach i pergolach. Ze względu na właściwości trujące całej rośliny (liście, kwiaty, nasiona, sok), nie należy sadzić go
w miejscach, gdzie przebywają dzieci. Kwiaty bezwonne, złocisto-żółte, motylkowate, zebrane
w gęste grona o długości 15-20 cm. Kwitnie maj - czerwiec. Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych, wilgotnych, zimą osłoniętych przed silnym wiatrem. Potrzebuje gleb żyznych i zasadowych. W celach pielęgnacyjnych można ciąć późnym latem.
Rododendron
Pochodzące z Azji rododendrony (zwane również różanecznikiem) to przepięknie kwitnące, zimozielone, długowieczne krzewy, dorastające do ok. 1-3 m. Charakteryzują się kwiatami o dzwonkowatym
kształcie o długości do kilkunastu centymetrów, zebrane w kwiatostany (nawet po kilkadziesiąt pojedynczych kwiatów) o średnicy do 20 cm. Kwiatostany pojawiają się na końcach pędów. Duże, skórzaste i błyszczące liście pełnią dodatkową funkcję ozdobną, ponieważ nie opadają na zimę. U niektórych odmian pokryte
są lekkim meszkiem. Rododendrony to zdrowe, odporne rośliny o wysokiej mrozoodporności. Krzewy kwitną
bardzo obficie wiosną, ale niektóre odmiany powtarzają kwitnienie jesienią. Po przekwitnięciu kwiatostany powinny zostać usunięte, ponieważ pozostawione na krzewie osłabiają go. Sadząc kilka krzewów, można dowolnie
tworzyć przepiękne i oryginalne kompozycje. Rododendrony lubią glebę luźną, zmieszaną z torfem o zdecydowanie
kwaśnym odczynie pH 3,5. Sadzimy je nie głębiej niż rosły w doniczce. Na ogół nie wymagają cięcia, usuwamy tylko
obumarłe pędy. Różaneczniki lubią miejsca zaciszne, półcieniste i cieniste. Sadząc w pełnym słońcu należy zastosować
większą ilość torfu w podłożu i utrzymywać wilgotność w celu zapewnienia obfitszego kwitnienia i optymalnego wzrostu. Dobrze je sadzić w grupach. Rododendrony pięknie wzbogacą każdy, nawet niewielki ogród, nadając mu orientalny
charakter. Pięknie wyglądają także w drewnianych lub ceramicznych donicach na tarasach. Coraz częściej wykorzystuje się je
do obsadzania reprezentatywnych terenów miejskich.
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Róże w ogrodzie

Nazywana królową kwiatów róża dla wielu jest bezkonkurencyjną ozdobą ogrodu. To także jedna z najstarszych roślin ozdobnych, znana od niemal 5000 lat. Uwielbiana za przepiękne kwiaty,
urzekający zapach i długie kwitnienie. Mnogość typów i odmian sprawia, że każdy może znaleźć
różę na miarę swoich oczekiwań: do pergoli, na żywopłot lub na kwiaty cięte. Odczarowujemy
mit róży kapryśnej i wymagającej. Sprawdźcie, co zrobić, by cieszyć się nią w swoim ogrodzie.
Róże pnące
Wśród wielu odmian róż ogrodowych polecamy Państwu piękne różne pnące. Nie wytwarzają
one organów czepnych, ale ich długie pędy rozpinane na podporach sprawiają wrażenie efektownego pnącza. Wspaniale prezentują się na pergolach, trejażach, altanach czy ogrodzeniach.
Golden Stern - rozkwita wcześnie i na długo, bo aż do pierwszych, jesiennych przymrozków.
Krzew odporny na przemarzanie i mało wymagający.
Golden Showers - ma już ponad sześćdziesięcioletnią tradycję, a mimo to wciąż należy do
najchętniej kupowanych odmian róż pnących o żółtych kwiatach. Kwiaty są piękne i okazałe –
mierzą ponad 12 cm średnicy.
Westerland - to odmiana dość uniwersalna, odporna na choroby i długotrwale kwitnąca
(od kwietnia do późnej jesieni). Jej ozdobą są duże kwiaty o pomarańczowym kolorze.
Róże wielokwiatowe
Idealne na kwiaty cięte do bukietów i kompozycji. Kwitną długo, pięknie pachną i znakomicie prezentują się na rabatach.
Bicolette – ma piękne, pąsowe kwiaty o kremowożółtym zabarwieniu pod spodem.
Odmiana lubi stanowiska półcieniste.
Santos – silnie pachnąca odmiana róży rabatowej. Kwiaty okazałe, trwałe, odporne na
deszcz i nasłonecznienie, o jasnoróżowym, cieniowanym ubarwieniu.
Desse – białe róże o różowych brzegach płatków. Intensywnie pachnie.
Sika – intensywnie pachnące kwiaty o przykuwającym uwagę pomarańczowym ubarwieniu.
Arthur Bell – obficie kwitnąca odmiana o jaskrawych, żółtych kwiatach, które z czasem bledną do koloru kremowego. Intensywny zapach.
Bell Ange – pełne kwiaty o średnicy do 12 cm. Jedna z najstarszych róż o różowym kolorze.
Irena – kwiaty w kolorze krwistoczerwonym, intensywnie pachnące, o średnicy do 12
cm, pełne (średnio 30-40 płatków).
Mr Lincoln – duże, intensywnie pachnące kwiaty w amarantowym kolorze, osadzone
na długich pędach. Pachnie również w pochmurne i chłodne dni, co u róż zdarza się rzadko.
Chopin – polska róża o białych płatkach i kremowym środku. Kwiaty duże, pachnące,
idealne do kompozycji florystycznych. Odporna na choroby.
Róże okrywowe
Łatwe w uprawie, niewymagające specjalnej pielęgnacji. Są odporne na mrozy, dlatego
nie wymagają okrywania na zimę. Odporne na choroby.
Apricot Nectar – Najlepiej czuje się w pełnym nasłonecznieniu i ciepłym miejscu.
Nina Weibull – odmiana o pachnących, krwistoczerwonych kwiatach, dobra do miejsc
nasłonecznionych i osłoniętych od wiatru.
Przygotowanie miejsca
Większość odmian róż dobrze czuje się w stanowiskach ciepłych i zacisznych. Dobrze nasłonecznione miejsce nie powinno jednak być zbyt suche. Krzewy dobrze rosną też w lekkim półcieniu. Nie może być ani za gorąco, ani zbyt ciemno i mokro. Lepiej unikać sadzenia róż pod murem,
gdzie w miejscach nagrzewanych słońcem mogą być atakowane przez przędziorki.
Przygotowanie podłoża
Idealne podłoże dla róż stanowi gleba żyzna, umiarkowanie wilgotna i przepuszczalna. Zanim
przystąpimy do sadzenia ziemię należy przekopać w promieniu ok. 60 cm i na głębokość ok. 60 cm,
usunąć chwaty, kamienie i zasilić kompostem. Warto zwrócić uwagę na odczyn gleby. Najlepszy będzie
ten w przedziale 6-6,5 pH. Zbyt kwaśną glebę można zneutralizować, np. nawozem wapiennym.
Jak sadzić?
Dużym plusem róż jest fakt, że można sadzić je przez cały okres wegetacji. Sadzonki z tzw. gołym korzeniem najlepiej jest sadzić jesienią, aby ukorzeniły się przed nadejściem zimy. Bezpośrednio przez wsadzeniem
do gruntu dobrze jest namoczyć sadzonkę nagokorzeniową w wodzie przez kilka godzin. Dołek dla róży powinien
być dość głęboki, na około 30-50 cm. Dla pewności uzyskania dobrego podłoża w ogrodzie, można wymieszać
glebę z kupioną gotową ziemią do róż. W sadzonce należy przyciąć pędy nadziemne na wysokość 20-25 cm, a także
całkowicie usunąć korzeniowe pędy suche i zbyt cienkie. Po posadzeniu należy obficie podlać. Jesienią, dodatkowo należy uformować wokół krzewu kopczyk z ziemi, chroniący przed mrozem. Po przyjęciu sadzonek warto pamiętać
o corocznym przycinaniu pędów na wiosnę i ocieplaniu krzewów na zimę.
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Drzewka i krzewy
owocowe

Agrest
Owoce tych popularnych krzewów to prawdziwa bomba witaminowa, są bogate w witaminy z grup PP
i B, oraz witaminy A i C. Oprócz tego zawierają błonnik, żelazo, fosfor, potas i sód. Oczyszczają organizm
z toksyn, poprawiają metabolizm, wzmacniają odporność. Dodatkową zaletą jest ich niskokaloryczność.
Owoce o charakterystycznym słodko-kwaśnym smaku nadają się do bezpośredniego spożycia, jak
i na wszelkiego rodzaju przetwory. Agrest lubi stanowisko słoneczne lub półcieniste oraz glebę żyzną
o lekko kwaśnym odczynie. Polecamy odmiany: ‘Hinnonmaki Red’ i ‘Hinnonmaki Green’.
Aronia
Jest trochę zapomnianym, długowiecznym krzewem owocowym z Ameryki Północnej, który
dorasta do 2,5 m wysokości. Jest bardzo mrozoodporna (do - 35 C) i odporna na choroby, szkodniki. Aronia ma czarne owoce, nieco cierpkie w smaku, ale bardzo zdrowe, słyną ze swoich
właściwości leczniczych. Spożywanie owoców aronii usprawnia pracę układu pokarmowego,
układu krążenia, usuwa szkodliwe substancje z organizmu, reguluje ciśnienie krwi, poprawia
przemianę materii i gospodarkę tłuszczami. Nadają się na przetwory, nalewki, dżemy i soki.
Sok z aronii można w łatwy sposób przygotować w domu. Są bogate w witaminy A, E, C, P,
B i karoten oraz błonnik i pektyny. Aronia posiada dużą zdolność przystosowania się do różnych warunków środowiska, jest rośliną światłolubną. Najlepiej rośnie na glebach żyznych,
przewiewnych, o dużej pojemności wodnej.
Figowiec
Figowiec właściwy ‚Brown Turkey’ to jedna z najbardziej interesujących odmian, ze
względu na bardzo obfite kwitnienie oraz swą żywotność. Ten duży krzew lub niewielkie drzewo dorastające do wysokości 2-3 m to odmiana samopylna, obficie owocująca.
Figowiec w polskim klimacie powinno się przez pierwsze 2-3 lata uprawiać w pojemniku na tarasie czy balkonie. Roślinę można wysadzić do gruntu jak wytworzy gruby
pień. Wysadzoną w gruncie należy dobrze zabezpieczyć na zimę obsypując jej podstawę
warstwą z kory, a pędy agrowłókniną. Natomiast rośliny w donicy przenosimy w jasne,
chłodne miejsce, gdzie temperatura nie spada poniżej 5 C. Kwitnie już przed rozwojem
liści, drobnymi żółtymi kwiatami w marcu – kwietniu. Jadalne owoce są bardzo duże,
koloru purpurowo-brązowego z różowym miąższem, mają charakterystyczny, wyrazisty
smak. Dojrzewają do końca września i osiągają duże rozmiary. Sadzimy na stanowisku
słonecznym, osłoniętym, gleba przepuszczalna, próchnicza. Umiejętne podlewanie jest
bardzo ważne w okresie wzrostu rośliny, należy je jednak ograniczyć w momencie dojrzewania owoców, żeby nie pękały.
Jeżyna bezkolcowa
Wieloletnie, mrozoodporne, łatwo rozrastające się krzewy z długimi pędami owoconośnymi, które należy prowadzić przy podporach. Owocują od sierpnia do października, dając nawet
15 litrów pysznych owoców. Owoce dojrzewające w pełnym słońcu są bardzo słodkie, można z
nich robić domowe przetwory i doskonałe nalewki. Polecamy odmiany: ‘Navaho’, ‘Black Satin’ i
‘Tornfree’. Ze skrzyżowania jeżyn i malin powstała malinojeżyna.
Malina
Maliny: Silnie rozrastające się krzewy z mocnymi pędami pokrytymi meszkiem i w zależności
od odmiany kolcami (np. malina żółta). Kwiaty są miododajne, owoce bardzo smaczne, słodkie
i zdrowe, bogate w witaminy A, C, B2 i PP. Przy przeziębieniu i grypie działają przeciwgorączkowo, napotnie i odkrztuśnie. Wspomagają pracę przewodu pokarmowego. Spożywanie soku
lub kompotu z malin zalecane jest przy anemii. Owoce regulują również pracę przewodu pokarmowego. Nadają się do bezpośredniego spożycia, jako świeży dodatek do deserów, jak również
do przetworów: soków, przecierów, dżemów, kompotów, galaretek, nalewek i do mrożenia. Owoce
najlepiej dojrzewają w pełnym słońcu, gleba powinna być dość żyzna, przepuszczalna i wilgotna
o lekko kwaśnym odczynie. Malina wymaga silnego cięcia. Jesienią należy więc wyciąć tylko te, na
których były owoce, ale zostawić pędy, które wyrosły w bieżącym roku. To na nich będą następne owoce. Poza tym maliny należy ciąć pielęgnacyjnie w trakcie sezonu. Polecamy malinę czerwoną ‘Zewa’ i
malinę żółtą ‘Golden Queen’.
Malinojeżyna
Malinojeżyna stanowi unikatowe połączenie dużych czerwonych owoców malin ze słodkim smakiem jeżyn.
Powstałe z tej krzyżówki owoce idealnie pasują do soków i galaretek. Malinojeżyny rosną na stanowisku słonecznym
w glebie próchnieczej w formie krzewu wymagającego do odpowiedniego kształtowania podpórek na których roślina
ta potrafi osiągnąć 3-4 metry. Polecamy odmiany ’Tayberry’, ’Medana’.
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Morwa
Duże, mrozoodporne krzewy dorastające nawet do 10-15 metrów. Najlepiej rosną i owocują na
glebach żyznych, lekkich, stanowisko słoneczne. Owoce kształtem przypominające jeżyny, są duże
i bardzo smaczne. Wspomagają odchudzanie dzięki właściwościom ograniczającym przyswajanie cukru przez organizm. Są bogate w witaminy C, A, B1 i B2. Polecamy zarówno morwę z białymi jak
i czarnymi owocami.
Oliwnik
Bardzo mrozoodporny, dobrze znoszący susze, zanieczyszczenie powietrza i zasolenie gleby krzew, dorastający nawet do 8 m. Bardzo ozdobny ze względu na srebrzyste liście i mocno pachnące, miododajne kwiaty. Nadaje się do tworzenia naturalnych barier, szpalerów,
sadzenia przy drogach. Daje jadalne, mączyste, pestkowe owoce, które długo utrzymują
się na gałęziach. Może rosnąć w każdej, nawet ubogiej, piaszczystej ziemi, nie wymaga
przycinania.
Pigwowiec
Pięknie kwitnący krzew ozdobny, kwiaty koloru soczystej pomarańczy pojawiają się
już od kwietnia. Liście zdrowe, błyszczące, ciemnozielone. Owoce liczne, twarde, pachnące, często stosowane na przetwory. Pora owocowania to wrzesień. Bardzo tolerancyjny,
lubi miejsca słoneczne, ciepłe zaciszne. Niski, rozłożysty krzew, o szeroko rozpostartych
gałęziach, rośnie do wysokości 60-120 cm. Rozstawa 50 cm, sadzimy w słońcu, nie ma
specjalnych wymagań, toleruje wiele typów gleb, choć woli wilgotne. Nadaje się na
niskie żywopłoty, rabaty i do małych ogrodów. Do wykorzystania w zieleni publicznej
jako roślina okrywowa. Polecana odmiana ’Red Joy’.
Porzeczka
Krzewy dorastające do 1,5 m, nie wymagają specjalnych warunków, mrozoodporne krzewy obficie plonujące każdego roku. Z jednego krzaka czerwonej i białej porzeczki można zebrać do 2 kg owoców, a z czarnej nawet do 3 kg. Mają słodko-cierpki
smak, dlatego najlepiej smakują w postaci dżemów, soków i kompotów. Owoce porzeczek są bardzo zdrowe, bogate w witaminę C, PP, witaminy z grupy B, prowitaminy
A, biotynę i kwas foliowy. Poza tym zawierają również sole mineralne, potas, żelazo,
wapń, magnez i takie mikroelementy jak mangan, bor, jod. Porzeczki najlepiej rosną
i owocują na stanowiskach słonecznych. Krzewy posadzone obok siebie tworzą piękny, owocowy żywopłot. Polecane odmiany porzeczki czerwonej ‘Roseta’, ’Rondom’,
białej ‘Biała z Jűterbog’ oraz czarnej ‘Titania’.
Porzeczkoagrest
Jest to skrzyżowanie agrestu i czarnej porzeczki. Mrozoodporny krzew z długimi sztywnymi i grubymi pędami pozbawionymi kolców. Liście ciemnozielone, przypominające liście porzeczki, ale błyszczące i grube. Opadają dopiero późną jesienią.
Rośnie silnie, dorasta do nawet 2 m. Roślina miododajna i bardzo odporna na choroby
i szkodniki. Owoce nadają się do bezpośredniego spożycia oraz na przetwory, soki, nalewki, dżemy i galaretki. Krzewy można obsadzić pojedynczo lub jako owocujący żywopłot.
Poziomka
Jest niewielką byliną owocową, dorastającą do 15 - 20 cm wysokości. Z wyglądu przypomina truskawkę. Najczęściej spotykana jest w lesie lub na jego obrzeżach. Jest średnio
mrozoodporna. Owoce poziomki zawierają w sobie witaminy C i P oraz B1, B2 i E, a także
sole mineralne.
Malinotruskawka
Połączenie truskawki z maliną. Tworzy nieduże krzewy do ok. 1 metra wysokości. Rozrasta
się silnie, wytwarza długie pędy pokryte kolcami. Malinotruskawka doskonale sprawdza się
w naszej strefie klimatycznej. Jest mrozoodporna.
Roślina ozdobna i użytkowa. Nadaje się do tworzenia niskich dekoracyjnych żywopłotów.
Można ją sadzić jako samodzielnie rosnący krzew ozdobny, albo uprawiać w doniczkach na tarasie
lub balkonie. Owoce nadają się do bezpośredniego spożycia, jak również na przetwory, do wypieku
ciast, galaretek itd. Kwitnie dużymi, białymi kwiatami w lipcu. Owoce dojrzewają w sierpniu są duże
(do 4 cm długości), czerwone, kuliste i błyszczące, smaczne z kwaskowatym posmakiem.
Rokitnik
Okazały krzew, dorastający do 3.5 m, bardzo mrozoodporny. Posiada najbardziej wartościowe owoce,
bogate w mikroelementy, witaminy z grup B (w tym B12), K i PP, A, D, E i C (witamina C z owoców rokitnika nie
rozkłada się w procesie przetwarzania i przechowywania!). Zawierają także ok. 10% tłustego oleju oraz kwas
foliowy. Rokitnik potrzebuje piaszczystego, zasadowego podłoża zasobnego w wapń i fosfor oraz stanowiska
w pełnym słońcu.
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SMACZNY PRZEPIS NA ZDROWIE
Syrop z rokitnika - wykorzystujemy go do słodzenia herbaty lub rozcieńczamy z wodą i pijemy jak napój. Szczególnie
polecany przy przeziębieniach. Owoce rokitnika wsypujemy do
sokowirówki i wyciskamy z nich sok. Następnie dodajemy płynny miód (dość sporo, bo rokitnik jest dość kwaśny), dokładnie
mieszamy. Nie gotujemy! Powstały syrop zlewamy do butelek
i możemy od razu spożywać. Nie ma potrzeby pasteryzować.
Przechowywany w chłodnym miejscu, nie psuje się.
Pozostałości po owocach wyrzucamy, już do niczego się nie
przydadzą.
Sok z rokitnika - orzeźwiający, pyszny sok. Uzupełnia niedobory witamin
i minerałów, szczególnie
po dużym wysiłku fizycznym. Gdy trochę postoi,
może przybrać postać galaretki. Przebrane i opłukane owoce rokitnika (ok.
1 kg) przepuszczamy przez
sokowirówkę, dodajemy
cukier (nie żałujmy - ok.
1 kg), przelewamy do butelek, pasteryzujemy i gotowe.
Świdośliwa
Jest to roślina ozdobna, rosnąca w formie krzewu o bardzo pięknych jasnych kwiatach
w kształcie gwiazdy oraz czerwieniących jesienią liściach. Dorasta do nawet 3-4m. Świdośliwa jest całkowicie mrozoodporna. Owocuje od czerwca do lipca. Owoce są bardzo
smaczne i słodkie, idealne do deserów oraz konfitur.
Żurawina wielkoowocowa
Owocowy krzew płożący. Polecana do każdego ogrodu, nie tylko ze względu na właściwości zdrowotne, ale również na walory dekoracyjne. Pąki kwiatowe roślina zawiązuje
w lipcu. Kwiaty są pojedyncze, różowe. Ozdobne owoce są czerwone, dojrzewają w październiku. Owoce mają dużą wartość odżywczą, smakową i leczniczą. Zawierają dużo witaminy C,
leczą przeziębienia, grypę, anginę i osłabienie zimowe. Sok z owoców zapobiega tworzeniu
się kamieni nerkowych i leczy jaskrę. Jest prawdziwym dobrodziejstwem dla ludzi ze skłonnościami do żylaków, dla nadciśnieniowców, oraz dla chorych na cukrzycę. Uprawa żurawiny
jest coraz bardziej popularna ze względu na wiele walorów dietetycznych i zdrowotnych jakie mają jej owoce. Można je zamrażać, są doskonałe na konfitury oraz do suszenia. W kuchni
używa się żurawiny jako przyprawy do mięs, serów oraz jako składnika musów, soków i ciast.
Żurawinę należy sadzić w słonecznym miejscu, gleba kwaśna pH 3,2- 4,5, próchniczna, wilgotna. Sadzimy 6-8 szt. na 12 m .

SMACZNY PRZEPIS NA ZDROWIE
Sałatka owocowa z miodem.
Składniki: garść dojrzałych porzeczek, duża garść malin i jeżyn, sok
z cytryny, cynamon, łyżeczka miodu do smaku. Owoce, osuszyć i wsypać po równo do miseczek, wymieszać ze sobą i skropić odrobiną cytryny z cynamonem. Na koniec polać miodem i udekorować listkiem
Stewii.
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BORÓWKA
AMERYKAŃSKA

najsmaczniejsze jagody
Borówki amerykańskie to krzewy, które wydają jedne z najzdrowszych i najsmaczniejszych owoców. To absolutny „must have” w ogrodzie osób, które chcą jeść naprawdę zdrowo. Występują na całym świecie
w różnych odmianach, a korzyści spożywania ich owoców jest wiele. Borówka
m.in. zapobiega rakowi, obniża ciśnienie i przedłuża młodość. Owoce borówki
amerykańskiej przede wszystkim wyróżniają się wysoką wartością dietetyczną, a także dużymi zasobami ważnych składników odżywczych, co sprawia, że są
cennym elementem zbilansowanej i zdrowej diety. Zawierają bardzo duże stężenie antyoksydantów, należą do nich antocyjany, flawonole, taniny, resweratrol oraz witaminy C i E. Substancje te znajdziemy w składach preparatów przeciw zmarszczkowych, suplementach diety
wspomagających pamięć i koncentrację oraz wspierających odchudzanie. Jedzenie borówek
wspomaga także pracę układów krwionośnego i pokarmowego. Substancje w nich zawarte obniżają ciśnienie krwi, oczyszczając naczynia krwionośne, wzmacniając żyły i tętnice.
Pomagają obniżać poziom złego cholesterolu oraz regulują pracę jelit. Witamina A, której
zapotrzebowanie zaspokoimy jedząc borówki, działa leczniczo i łagodząco na choroby oczu
i zmęczony wzrok. Oprócz tego owoce borówek dostarczą naszemu organizmowi niezbędnych minerałów: potasu, magnezu, żelaza, wapnia, fosforu oraz ryboflawiny i niacyny. Ich
niepowtarzalnym smakiem mogą też cieszyć się osoby dbające o linię, bez obaw, że słodycz
zagrozi sylwetce, bowiem szklanka borówek to tylko 40 kalorii!
Warto spożywać borówki amerykańskie nie tylko ze względu na wartości odżywcze,
ale także ze względu na ich fantastyczny, słodko-winny smak, najlepiej smakują na surowo, prosto z krzaka. Niektóre odmiany wyróżniają się delikatnie wyczuwalnym korzennym
posmakiem, np. Bonifacy. Borówka to również doskonały składnik ciast, deserów, galaretek, musów oraz jako dodatek do pieczonego mięsa i wędlin. Nadmiar zbiorów można
zamrażać i przechowywać do zimy. Nie może jej zabraknąć na naszym stole! Aby cieszyć
się borówkami z własnego ogródka wystarczy posadzić je w kwaśnym podłożu o stałej wilgotności, na słonecznym stanowisku. Jeśli chcemy zbierać borówki przez całe lato, posadźmy kilka krzewów o różnym terminie dojrzewania owoców. Wyróżniamy borówki wczesne
(dojrzewające od połowy lipca): ,Bluecrop’, ,Bluejay’, ,Chanticleer’, ,Duke’ i ,Patriot’; borówki
o średniej porze dojrzewania (owoce nadają się do spożywania od sierpnia): ,Bluegold’, ,Bonifacy’, ,Chandler’, ,Nelson’, ,Rubel’ i ,Toro’ oraz borówki o późnej porze dojrzewania, osiągające pełnię koloru i smaku pod koniec sierpnia i na początku września, np. ,Darrow’. Lutowe
przycinanie przyrostów oraz cięcie odnawiające gwarantują liczne i regularne owocowanie.
Borówki amerykańskie są roślinami mrozoodpornymi, dlatego przyjmą się w każdym ogródku
i odwdzięczą się pysznymi owocami.

Borówkowy przekładaniec :
Płat ciasta francuskiego dzielimy
na 3 części, podpiekamy ok. 15 – 20
minut w piekarniku, studzimy. Ubijamy kubek słodkiej śmietanki, wykładamy na pierwszą część ciasta,
obsypujemy świeżymi borówkami.
Przekładamy kolejnym płatem ciasta i postępujemy tak samo. Na koniec dekorujemy borówkami i listkami świeżej mięty. Zamiast ciasta francuskiego możemy użyć ciasto
naleśnikowe. Smacznego!
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Rośliny lecznicze
W dzisiejszym świecie, kultury i cywilizacje w każdym swoim aspekcie przenikają się. Prawidłowość ta dotyczy również sztuki leczenia, wspomagania zdrowia, zapobiegania chorobom.
Medycyna naturalna zdobywa coraz szersze grono zwolenników jako alternatywa dla wielu
leków. Jest wiele roślin, które używane są obecnie na całym świecie, a pochodzą one z krajów Dalekiego Wschodu, gdzie stanowiły od wieków element medycyny ludowej. Oprócz
działania terapeutycznego, charakteryzują się przyjemnym smakiem i aromatem. Przykładem mogą być również rośliny dostępne w naszej ofercie.

Jagody Goji

Pełnią ważną rolę w tradycyjnej medycynie chińskiej – prawie każdy ziołowy specyfik leczący
oczy zawiera je w swoim składzie. Zwiększają wytrzymałość, stymulują układ odpornościowy,
pobudzają, osłaniają wątrobę, poprawiają wzrok, opóźniają efekty starzenia, obniżają ciśnienie
krwi. Jagody Goji obecne są także w chińskiej kuchni. Rośliny w uprawie preferują stanowisko słoneczne i glebę przepuszczalną, są mało wymagające i dobrze rosną nawet na ubogim,
piaszczystym podłożu.

Cytryniec chiński

Jest bardzo ciekawym i zdrowym pnączem. Roślina o 5 smakach! Okrywa owocu jest
słodka, miąższ kwaśny, nasiona gorzkie i cierpkie, a środek leczniczy z nasion podczas
przechowywania staje się słony. Dorasta do 10-12 m. Jest wytrzymały na surowe warunki
klimatyczne. Znakomicie wije się po pergolach, altanach i na plotach. W nasionach znajdują się czynne związki posiadające właściwości wzmacniające organizm, podobnie jak
żeń-szeń.

Ziele długowieczności

Jiaogulan Gynostemma jest wieloletnią byliną pnącą, pochodzi z południowych Chin.
W tamtych regionach wg ludzi z prowincji Guizhou opisywane jest jako „ziele nieśmiertelności”, nazywane również pięciolistnym żeńszeniem. Herbatę z Jiaogulan spożywa się
tam regularnie. Zawiera witaminy i składniki mineralne tj: selen, cynk, żelazo, mangan,
fosfor, aminokwasy. Jest środkiem eliminującym, czyli oczyszcza organizm z trujących substancji, o lekko gorzkim smaku. Opóźnia proces starzenia, reguluje ciśnienie krwi, poziom
cholesterolu i cukru, zwiększa wydolność serca, hamuje namnażanie się komórek nowotworowych od 20 do 80%. Może rosnąć w ziemi oraz w pojemnikach na tarasach. Można
uprawiać także w pomieszczeniach domowych przez cały rok, w miejscu dobrze oświetlonym. Jest średnio mrozoodporna ( do -15 C). Na zimę należy dobrze zabezpieczyć lub przenieść do domu. Wczesną wiosną należy przyciąć tuż nad ziemią wszystkie pędy roślin, które
są uprawiane w ziemi. Przycinanie podczas okresu wzrostu powoduje lepsze rozkrzewianie
się rośliny. Herbatę można przygotować ze świeżych jak i z suszonych liści. Gotuje się je przez
3 minuty lub parzy tak, jak herbatę. Świeże liście można dodawać do sałatek - mają słodkawy posmak.

Żeń – szeń

Żeń – szeń Europejski jest szybciej rosnącą i łatwiejszą w uprawie odmianą. Używany jest
w lecznictwie ludowym, preparatach ziołowych oraz w kosmetyce. W Polsce nazywany jest często dzwonkowcem, ze względu na swoje atrakcyjne kwiaty. Ma bardzo bogaty skład chemiczny,
wśród związków czynnych biologicznie dominują fitosterole i triterpeny, związki fenolowe, kwas
wanilinowy i inne fenolokwasy. Rośliny należy sadzić na sztucznych podporach w glebie żyznej lub
umiarkowanej, na stanowiskach lekko zacienionych. Żeń – szeń sadzimy na
podporach sztucznych - różnego rodzaju słupach, kratach lub w pobliżu naturalnych, drzew czy wysokich krzewów. Dzwonkowiec można
sadzić także wzdłuż ogrodzeń i płotów, ale w przypadku słabszych
gleb zaleca się zaprawić ziemią ogrodową lub domieszką ziemi gliniastej. Chcąc pozyskiwać korzeń dzwonkowca do celów
użytkowych musimy posadzić kilka roślin, tak aby wykopywanie
i pozyskiwanie kłączy przeprowadzać co dwa lata. Korzenie żeń – szenia spożywane na surowo w Chinach lub Korei (także innych gatunków) moczy się w
osolonej wodzie 1-2 godziny, aby pozbyć się nadmiaru goryczki. Dzienna dawka to
około 30-40 g. Regularnie stosowany ma działanie antydepresyjne, pozytywnie wpływa na samopoczucie.
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KALENDARZ PRAC W OGRODZIE
- PORADY UPRAWOWE W PIGUŁCE
STYCZEŃ, LUTY
Jeżeli tylko pogoda pozwoli powinniśmy przycinać winorośl, clematisy, kiwi i winobluszcze. Trzeba je przyciąć przed rozpoczęciem
wegetacji, bo przycięte później „płaczą”, co je bardzo osłabia. Najlepiej robić to w styczniu - lutym. Co 3-4 lata zalecamy wykonać
tzw. cięcie odmładzające pnączy. Część starych pędów wycinamy u podstawy nad 2-3 oczkiem, aby zastąpiły je nowe młode pędy.
W następnym roku możemy wyciąć podobnie pozostałe stare pędy. Szczególnie polecamy to przy uprawie clematisów i wiciokrzewów,
które po kilku latach u dołu są pozbawione często młodych, świeżych liści.

W naszej ofercie:
CLEMATIS
WINOROŚL
MINI KIWI
JAGODA KAMCZACKA
JAGODA GOJI
CYTRYNIEC CHIŃSKI
WICIOKRZEW
WISTERIA
BLUSZCZ
WINOBLUSZCZ
HORTENSJA
MILIN AMERYKAŃSKI
RDEST
i inne

MARZEC
Gdy trochę się ociepli i zginie śnieg, zdejmujemy zimowe zabezpieczenia i kończymy cięcie pnączy. Rozgarniamy kopczyki z kory
okrywające podstawy pnączy, zdejmujemy osłaniające je gałązki drzew iglastych. Najlepiej wykonać to przy pogodzie pochmurnej, aby
słońce nie uszkodziło zaciemnionych części roślin. W tym miesiącu trzeba też zająć się oczyszczeniem wszystkich pnączy i ich otoczenia
z ubiegłorocznych liści i pędów. Usuwanie starych oraz chorych liści i pędów przeciwdziała rozprzestrzenianiu się chorób. Możemy
też przeprowadzić cięcie usuwające nadmiar pędów. Wycięcie pędów nadmiernie zagęszczających roślinę, ograniczających dostęp
światła i jej przewietrzanie, poprawia zdecydowanie jej zdrowotność i wygląd. Co 3-4 lata zalecamy wykonać tzw. cięcie odmładzające
pnączy. Od drugiej połowy marca można wysadzać już nowe pnącza w ogrodzie. Jeżeli kupujemy sadzonki w pojemnikach to możemy
je wysadzać do ogrodu od marca do listopada.
KWIECIEŃ
Należy zakończyć przycinanie i usunąć zabezpieczenia zimowe. Gdy w drugiej połowie kwietnia rośliny zaczną rosnąć, można je
zacząć podlewać i nawozić. To doskonały czas do wysadzania nowych pnączy w ogrodzie i uzupełniania zimowych wypadów. Jeżeli
kupujemy sadzonki w pojemnikach to możemy je wysadzać do ogrodu od marca do listopada.
MAJ
To miesiąc intensywnego wzrostu pnączy. Pamiętajmy o podlewaniu i nawożeniu. Szczególnie intensywnego podlewania
wymagają clematisy i inne silnie rosnące pnącza. W ogrodzie mogą pojawić się mszyce, nie zwlekając trzeba rośliny opryskać.
Pamiętajmy jednak że prostą, skuteczną i najzdrowszą metodą walki z chorobami i szkodnikami roślin jest szybkie obrywanie
porażonych liści lub pędów i ich spalenie. W maju dojrzewa jagoda kamczacka, której owoce gdy dojrzeją bardzo szybko opadają na
ziemię, śpieszmy więc je zebrać. To najlepszy czas do wysadzania nowych pnączy w ogrodzie i uzupełniania wypadów zimowych.
CZERWIEC
W mniejszych ogrodach możemy zacząć kontrolować i w miarę potrzeby ograniczać wzrost pnączy przez przycinanie. W ogrodzie mogą
pojawić się mszyce i przędziorki, nie zwlekając trzeba rośliny opryskać. Można jeszcze w miejsce wypadów zimowych wysadzać nowe
pnącza.
LIPIEC, SIERPIEŃ
Sprawdzać zdrowotność pnączy i w miarę potrzeb opryski. W amatorskiej uprawie winorośli można oberwać liście wokół
zawiązanych gron. Zdecydowanie poprawi to nasłonecznienie gron a tym samym ich zdrowotność, przyśpieszy dojrzewanie, poprawi
smak i słodycz jagód. Powinno się też ogłowić wszystkie pędy winorośli, a wyrastające z kącików liści boczne pędy /tzw. wilki/ skrócić
nad 2-3 liściem. Dzięki tym prostym zabiegom zwiększycie Państwo wielkość gron i jagód. Warto wykonać 2-3 opryski na mączniaka
zwykłego i rzekomego. Pamiętajmy jednak że prostą, skuteczną i najzdrowszą metodą walki z chorobami i szkodnikami roślin jest
szybkie obrywanie porażonych liści lub pędów i ich spalenie. Na przełomie lipca, sierpnia powinniśmy przyciąć pierwszy raz starsze
3-4 letnie egzemplarze wisterii /glicynii/,aby przyśpieszyć jej kwitnienie. Przycinamy większość nowych pędów nad 4 liściem,
pozostawiając nieprzycięte tylko pędy do ukierunkowania dalszego wzrostu rośliny. Miejsca cięcia zabezpieczamy pastą Funaben.
WRZESIEŃ, PAŹDZIERNIK
To okres owocowania winorośli i kiwi, pamiętajmy o zagospodarowania owoców z działki bo są one niezastąpionym źródłem
witamin i minerałów dla całej rodziny.
LISTOPAD, GRUDZIEŃ
Przygotowujemy pnącza do nadchodzącej zimy. Rośliny rosnące w gruncie obsypujemy u podstawy 30-40 cm kopczykami z kory,
aby zabezpieczyć pąki śpiące i korzenie przed przemarznięciem. Bardziej wrażliwe możemy obłożyć dodatkowo gałązkami świerku.
Zastosowanie tych prostych metod pozwoli bezpiecznie przezimować wszystkim produkowanym przez nas pnączom. Produkujemy
bowiem takie gatunki i odmiany, które są wystarczająco mrozoodporne dla klimatu Polski. Inaczej postępujemy z roślinami
uprawianymi w pojemnikach na balkonie czy tarasie. Najlepiej zimować je w chłodnych piwnicach (0-50C). Można też zadołować je
w ogrodzie w ziemi, tak aby podstawa rośliny była 5-10 cm pod powierzchnią ziemi. Pozostawiając pojemniki na balkonie lub tarasie,
stawiamy je na grubej płycie styropianowej. Boki pojemnika z naszymi pnączami obstawiamy np kartonem i zasypujemy keramzytem
lub drobnym styropianem. Izolacja z każdej strony pojemnika powinna mieć grubość co najmniej 10 cm a od góry zabezpieczenie przed
deszczem. Podstawę pnącza w pojemniku obsypujemy 30-40 cm kopczykiem z kory. Pozostawienie clematisów na zimę na balkonie
bez zabezpieczenia, może spowodować przemarznięcie korzeni.
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