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Jaka to pora roku w ogrodzie? 

Przedwiośnie i zaranie wiosny zaczynają się zwykle w marcu i trwają do początku

kwietnia (1.03-10.04). Jest to początek wegetacji roślin. Zakwita leszczyna, zawilec

gajowy, przylaszczka pospolita.

Co to znaczy? 

Fenologiczne pory roku są nierozerwalne z cyklami rozwojowymi zachodzącymi w

przyrodzie. Wyznaczają je takie procesy jak rozwój liści, kwitnienie, rozsiewanie

nasion, zrzucanie liści, a także inne procesy charakterystyczne dla konkretnych

gatunków roślin. Zjawiska te nazywamy pojawami fenologicznymi. 

III kwadra 

Nów 

I kwadra

Pełnia* 

godz. 2:32

godz. 11:23

godz. 15:41

godz. 20:50

Kalendarz księżycowy

 

 

 

 

1 marzec- początek 

meteorologicznej wiosny

5 marzec- Dzień Teściowej

8 marzec- Dzień Kobiet

10 marzec- Dzień Mężczyzn

20 marzec- Dzień Wróbla

21 marzec- Pierwszy Dzień Wiosny 

27 marzec- Godzina dla Ziemi 

 

*Pełnia Księżyca Zasiewu, zwana też
Księżycem nasion, Księżycem Wiatrów,
Księżycem Odnowy.

Ile w marcu dni mglistych,
 tyle w żniwa dni dżdżystych.
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Co robi� w marcu w domu i ogrodzie

 Już pachnie wiosną i choć kalendarzowa pojawi się dopiero pod koniec

miesiąca, to w ogrodzie odwiedzi nas pewnie znacznie wcześniej. 

Dzień jest coraz dłuższy i słońca coraz więcej, nic więc dziwnego, że

spod ściółki wychodzą pierwsze delikatne kiełki roślin. 

Nie bez przyczyny marzec to miesiąc radości dla ogrodników, gdyż

niebawem ukażą się pierwsze kwiaty – zwiastuny wiosny. 

Jest to jednocześnie okres bardzo pracowity, gdyż jest to czas, by

rozpocząć wiosenne porządki, jak: przekopywanie, grabienie czy

nawożenie. Pamiętajmy jednak, że przedwiośnie to dla wielu roślin

najbardziej niebezpieczny okres.

W ogrodzie

Rośliny należy chronić nie tylko przed mrozem, ale również przed

przegrzaniem. Gdy temperatura jest dodatnia, zdejmujmy lub

rozchylajmy zimowe okrycia, aby rośliny się nie zaparzyły. 

Należy również walczyć z suszą fizjologiczną, która zagraża gatunkom

zimozielonym, ponieważ gdy słońce grzeje, wilgoć paruje z liści i igieł, a

korzenie nie są w stanie pobierać wody z jeszcze często zamarzniętej

gleby. 

Aby ograniczyć to parowanie, cieniujmy krzewy, owijając je

agrowłókniną bądź papierem, a gdy mrozu nie ma – podlewajmy je. 

 Nawozimy, przekopujemy i zagrabiamy rabaty na których będą rosły

kwiaty jednoroczne. 

Możemy też zacząć nawozić byliny oraz rośliny cebulowe, a także sadzić

drzewa i krzewy (również z gołym korzeniem), a także dzielimy kępy

bylin kwitnących latem i jesienią (liliowce, ostróżki, dzielżany, rudbekie

czy jeżówki).
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Pod koniec miesiąca przycinamy wrzosy i wrzośce kwitnące

latem, a także budleje i te gatunki powojników, które kwitną na

młodych pędach. 

Tawule japońskiej, pięciornikom, różom oraz hortensjom:

bukietowej oraz drzewiastej należy skrócić zeszłoroczne

przyrosty, a pozostałym gatunkom roślin usunąć pędy i gałęzie,

które są stare, nadmiernie zagęszczone oraz chore.

Wykonujemy również cięcie prześwietlające drzew owocowych:

jabłoni, grusz i śliw. 

Radykalnie należy przyciąć duże drzewa (pozostawiając po 7-8

konarów) i zabezpieczyć powstałe rany po cięciu maścią

ogrodniczą.

Marzec to najwyższy czas, by zadbać o trawnik i gdy nie ma śniegu,

usunąć grabiami filc (resztki zeschłej trawy), a także by usunąć z

niego chwasty, przeprowadzić wertykulację i aerację oraz rozsypać

nawóz.

To również pora na wysiew sałaty, rzodkiewki, zielonego groszku,

marchewki, pietruszki, kopru i posadzenie cebuli dymki oraz

czosnku do gruntu. Przed wysiewem nasion (lub sadzeniem cebul)

rozsypujemy nawozy wieloskładnikowe, po czym przekopujemy

glebę na głębokość 15 cm i zgrabiamy. 

A w inspekcie, bądź też na słonecznym parapecie przygotowujemy

rozsadę kapusty, kalafiora, kalarepy, brokułu, selera, pora oraz

cebuli.
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W domu

W marcu nadal trwa sezon na przesadzanie kwiatów doniczkowych.

Możemy je teraz zacząć dokarmiać nawozami, zwykle robimy t raz

na dwa tygodnie, podlewając je roztworem wielkoskładnikowego

nawozu. 

To również świetny okres na przygotowywanie sadzonek

większości roślin i ukorzenianie ich w wodzie, bądź w torfie z

piaskiem (w zależności od gatunku rośliny). 

Kwiaty cebulowe pędzone w domu, w cieple, szybko przekwitają,

dlatego aby kwitły dłużej należy je wystawiać na zewnątrz

pomieszczenia – o ile nie ma przymrozków! Marzec to również czas

na pikowanie siewek wysianych w styczniu i w lutym. 

Posadźmy je pojedynczo w skrzynkach (w rozstawie 3x3 cm), w

paletach lub pojemnikach o średnicy 5 cm. 

To również dobra pora na przesadzanie do pojedynczych doniczek

przygotowanych w lutym sadzonek pelargonii, fuksji i innych

gatunków, a potem na ich regularne podlewanie i zasilanie

wieloskładnikowym nawozem. Należy także uszczykiwać ich

wierzchołki – ostatni raz na początku miesiąca, gdyż późniejsze

wykonanie tego zabiegu może opóźnić ich kwitnienie. 

Warto tez kontrolować czy na roślinach nie występują żadne

szkodniki. 
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Na balkonie

Gdy temperatury są dodatnie , podlewamy wszystkie rośliny

balkonowe. Iglakom  oraz innym zimozielonym gatunkom roślin

zagraża susza fizjologiczna, tak samo jak w przypadku roślin

znajdujących się w naszym ogrodzie.

Co słychać u Ciebie w ogrodzie? Coś kwitnie? Podziel się z nami,

wyślij zdjęcie, oznacz #przesadzonypodcast. 

Powodzenia, przygotowana ogrodniczko i przygotowany

ogrodniku :)

I&Ż
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Ogród

wysiewamy większość roślin jednorocznych, uprawianych z rozsady np. nagietki,

smagliczki nadmorskie, aksamitki, groszek pachnący

rośliny wysiane w lutym pikujemy do pojedynczych doniczek,

sprawdzamy bulwy dalii i pacioreczników, przechowywanych w chłodnych

pomieszczeniach. Te, które gniją, usuwamy, aby nie zaraziły zdrowych,

jeśli stopniał śnieg i pogoda utrzymuje się w dzień powyżej 0 st. C, możemy 

rozpocząć pierwsze wiosenne prace ogrodowe,

przycinamy krzewy liściaste kwitnące latem na pędach tegorocznych np. budleje,

wejgele, jaśminowce wonne, tawuły japoński oraz derenie, aby wydały

większą ilość kolorowych pędów, 

przycinamy powojniki (Clematis),

wycinamy zeszłoroczne kwiatostany hortensji wielkokwiatowych (H.macrophylla)

nad pierwszą parą pąków, uważając aby ich nie uszkodzić. Ten gatunek hortensji

kwitnie na pędach zeszłorocznych, więc wiosną ich nie tniemy. Jeśli stare pędy

zmarzły- usuwamy je,

hortensje drzewiaste i bukietowe (H.arborescens i H.paniculata- które kwitną na

pędach tegorocznych)- przycinamy nad 3,4 pąkiem, a słabe pędy nisko pokładające 

się nad ziemią wycinamy całkowicie,

ostrożnie rozpoczynamy usuwanie okryć zimowych, obserwując długoterminowe

prognozy pogody. Jeśli nie jesteśmy pewni, czy już należy odkrywać, lepiej

zaczekajmy do końca miesiąca,

pod koniec marca tniemy ozdobne traw np. miskanty chińskie, a z kęp traw

zimozielonych usuwamy tylko obumarłe źdźbła,

obeschnięte byliny skracamy przy samej ziemi,



checklistaMarzec

polepszamy glebę - rozsypujemy kompost i płytko mieszamy z glebą,

możemy wykonać pierwsze doniczkowe dekoracje z wiosennymi roślinami

kwitnącymi,

czyścimy skrzynki lęgowe ptaków, 

ustawiamy domki dla pożytecznych owadów,

możemy sadzić żywopłoty z roślin liściastych np. ligustr, grab, buk, berberys. 

rozmnażamy przez podział, byliny kwitnące latem, np. liliowce, ostróżki, dzielżany,

do gruntu wysiewamy marchewkę, pietruszkę, koper, rzodkiewkę oraz sadzimy

dymkę i czosnek,

regularnie podlewamy rośliny w pojemnikach na tarasie lub balkonie. 

Trawnik

regenerujemy trawnik, gdy nie ma już śniegu i jest obeschnięty,

wygrabiamy trawnik ostrymi grabiami tzw. wachlarzem,

kosimy nisko, prawie do samej ziemi,

wykonujemy płytką wertykulację  i aerację (np. butami z kolcami) trawnika, 

robimy dosiewki, 

robimy pierwsze nawożenie, 

pielęgnujemy krawędzie trawnika.



miejsce na Twoje notatki

Marzec


