Ogrodnik radzi.
Wiosna w pełni. Za nami już pierwsze grillowanie i pierwsze koszenie trawy.
Rozpoczynamy najładniejszą porę roku. Teraz będzie widać w całej okazałości nasz kunszt
ogrodniczy. Czy możemy jeszcze coś zdziałać ?.Oczywiście. Na drzewach owocowych należy
przeprowadzić selekcję zawiązków tak, aby nie było ich za dużo na jednej gałęzi, co prowadzi do
drobnienia i spadania owoców. W praktyce przerywa się zawiązki na jabłoniach, co rozwarta dłoń.
W tym czasie dokonuje się oprysków przeciwko szkodnikom i chorobom drzew owocowych.
Tu odsyłam do specjalnych programów ochrony drzew owocowych wydawanych przez
HASŁO ogrodnicze. Umieszczone tam są wszystkie zalecenia dotyczące ochrony roślin ozdobnych,
warzyw i drzew owocowych. Program ochrony zawiera także informacje odnośnie terminu
stosowania środków, ich nazwy i dawki. Po zaopatrzeniu się w taki podręcznik nie groźne nam będą
choroby i szkodniki w ogrodzie. Przeto możemy pomyśleć o pomidorach i ogórkach na naszej
grządce. Przed wysadzeniem rozsady /przypominam po Zimnych Ogrodnikach/ możemy, kto
jeszcze nie zdążył, przekopać grządki wzbogacając je w kompost lub przegniły obornik. Rośliny
takie jak ogórki i pomidory są bardzo „żarłoczne”. Dobrze użyźnione podłoże sprzyja silnemu
wzrostowi i bogatym plonom. Należy dodać,że dobrze wykarmiona roślina jest mniej podatna
na choroby i odporniejsza na niekorzystne warunki pogodowe. Maj to termin wysiewu roślin
wrażliwych na mrozy takich jak lewkonie, goździki brodate czy lak. Wysadzając rozsady warzyw
pamiętajmy o ich wcześniejszym hartowaniu, przez wystawianie w ciągu kilku dni na kilka godzin
z mnożarki na zewnątrz. Dzięki temu zabiegowi rośliny łatwiej przeżyją stres związany z
przesadzeniem, staną się bardziej zwarte i jędrne. Przypominam, że przymrozki mogą być groźne
dla kwiatów roślin ozdobnych takich jak np. magnolii czy jabłonie. Czasem wystarczy okryć na noc
kwitnący krzew starym prześcieradłem aby je uratować.
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