Ogrodnik radzi
Nastała wiosna. To właśnie okres najbardziej wytężonej pracy w ogrodzie. Słoneczko
grzeje, dzień coraz dłuższy, chce się działać. Tyle prac nas czeka, że nie wiemy, od czego zacząć.
Tu przyda nam się plan,o którym już pisałem. Jeśli mamy wygrabiony i nawieziony trawnik,
to możemy przystąpić do przycinania krzewów ozdobnych. Niskie obwódki z pięciorników
i berberysów przycinamy na wysokości 30 do 40 cm. Budleje obcinamy dość wyraźnie, jeśli
przemarzły (co zdarza się regularnie) to do żywej tkanki, podobnie postępujemy z hortensjami
ogrodowymi. Wrzosy, po zdjęciu zimowego okrycia przycinamy pod kwiatostanem, najlepiej
nożyczkami. Inne krzewy ozdobne skracamy do żądanej przez nas wysokości. U wszystkich roślin
wycinamy złamane przez śnieg, chore i słabe gałęzie. To czas modelowania krzewów liściastych.
Wszystkie krzewy nawozimy np. nawozami mineralnymi, wieloskładnikowymi. Dzięki temu
zakwitną obficie i będą miały zdrowy wygląd. Dawki stosujemy wg etykiety (lepiej za mało dać niż
przesolić). Na rabatach bylinowych usuwamy zaschnięte kwiatostany i liście, uważając przy tym
na młode wyrastające z ziemi pędy. Jest to okazja do rozmnożenia astrów jesiennych, omiegów
i dzielżanów . Za pomocą wideł amerykańskich podważamy karpę, lekko otrzepujemy z ziemi
i dzielimy. Można do tego celu użyć starego sekatora lub nawet szpadla. Podobnie tylko znacznie
delikatniej postępujemy
Po przesadzeniu,

z bylinami zadarniającymi takimi jak żagwin czy gęsiówka.

należy obficie podlać daną roślinę. W tym okresie możemy już wysiewać

niektóre gatunki bylin: astry alpejskie,dzwonki karpackie, orliki i łubiny. W okresie tym również
wysiewamy większość roślin jednorocznych uprawianych z rozsady, np.,aster chiński, żeniszek
meksykański , rącznik pospolity, ale wysiewy wykonujemy w podgrzewanej szklarence lub
na parapecie. Na grządkach warzywnych wyrównujemy powierzchnie, wyznaczamy ścieżki i jeśli
temperatura nocą nie spada poniżej zera to możemy siać warzywa odporne na niskie temperatury:
rzodkiewkę, marchew, bób, pietruszkę. Sadzimy też cebule z dymki. Aby ochronić przed
przymrozkami młode siewki i sadzonki polecam grządki okryć włókniną ogrodniczą.
Ochroni to rośliny przed mrozem i przyspieszy ich wzrost. Włóknina świetnie sprawdza się
do przyspieszania nowalijek,takich jak rzodkiewka czy sałata. Wszystkie te prace w ogrodzie
sprawiają nam największą satysfakcję jak nad głowami rozbrzmiewa wesoła i radosna pieśń kosa
lub sikory. Widać i słychać jak świat się budzi do życia pełen optymizmu i nadziei, która udziela się
wprowadzając nas w radosny, świąteczny nastój. W tym miejscu chciałbym podziękować
wszystkim za dokarmianie ptaków podczas tej długiej i ciężkiej zimy. Na pewno nam się
odwdzięczą.
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