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Krajowa Rada

dr Hanna Legutowska, SGGW, lekarz med. Jolanta Wacławek

Kleszcz mo że być groź ny dla na sze go zdro wia, je że li za ra zi nas bo re lio zą,
za pa le niem opon i mó zgu lub in ną groź ną cho ro bą. Cza sem mo że on prze -

no sić dwa lub wię cej czyn ni ków cho ro bo -
twór czych. W ten spo sób mo że my na ra zić się
na za ra że nie co raz czę ściej wy stę pu ją cą cho -
ro bą od klesz czo wą. We dług eks per tów Świa -
to wej Or ga ni za cji Zdro wia (WHO) klesz cze są
naj groź niej szy mi krwio pij ny mi pa so ży ta mi
za gra ża ją cy mi zdro wiu, a na wet ży ciu lu dzi 
i zwie rząt do mo wych.

W ostatnich latach na terenie całego kraju coraz bardziej wzrasta
zagro˝enie kleszczami. Sà ju˝ nie tylko w lasach i na ∏àkach, ale

równie˝ tam, gdzie dotychczas nie wyst´powały. Mo˝na spotkaç je 
w parkach miejskich jak równie˝ w rodzinnych ogrodach działkowych

i przydomowych. Tak wi´c, aby ustrzec si´ przed kleszczami nale˝y
stosowaç ró˝ne sposoby profilaktyki (m.in. odpowiedni ubiór,

stosowanie repelentów, unikanie miejsc gdzie mogà wystàpiç). 
W przypadku ukàszenia jak najszybciej usunàç go z ciała w sposób

prawidłowy i obserwowaç miejsce, z którego go usuni´to.

UWAGA! Kleszcze
Mały kleszcz – du˝y problem

Kleszcz łąkowy – samica
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1. Po znaj swo je go wro ga!
Klesz cze ( Ixo di da ) na le żą do gro ma dy pa ję cza ków, pod gro ma dy roz to czy.

Na świe cie zna nych jest ich po nad 825 ga tun ków. W pol skiej fau nie wy stę pu -
je 19 ga tun ków, więk szość za miesz ku je no ry lub gniaz da pta ków i nie sta no -
wi za gro że nia dla lu dzi. Zna cze nie epi de mio lo gicz ne  dla czło wie ka i zwie rząt
do mo wych ma  kleszcz pa stwi sko wy, syn. po spo li ty ( Ixo des ri ci nus ) i co raz licz -
niej wy stę pu ją cy kleszcz łą ko wy ( Der ma cen tor re ti cu la tus ). Nie bez piecz nym
klesz czem zwłasz cza dla dzie ci (przy cze pia się do gło wy) jest kleszcz taj go wy
(Ixo des per sul ca tus ), któ re go obec ność stwier dzo no w Pusz czy Bia ło wie skiej
i w oko li cach Klucz bor ka. Klesz cze są obec ne pra wie wszę dzie na te re nie Pol -
ski. Naj wię cej ich, w tym za ra żo nych wi ru so wym za pa le niem mó zgu (WZM),
jest w wo je wódz twach: po mor skie,  war miń sko –ma zur skie, bia ło stoc kie, pod -
la skie, lu bel skie i opol skie. W ostat nich la tach na stę pu je roz prze strze nia nie
się za ka żo nych klesz czy w cen tral nej Pol sce. In ne groź ne ga tun ki klesz czy
mo gą być za wle ka ne wraz z przy wo żo ny mi zwie rzę ta mi z da le kich kra jów, 
a tak że przez mi gru ją ce pta ki.

Sie dli sko
Klesz cze naj licz niej wy stę pu ją w śro do wi sku wil got nym, zwłasz cza w la -

sach li ścia stych i mie sza nych z do mi na cją so sen, jo deł i dę bów. Sprzy ja ją im
miej sca, gdzie ro sną: czar na ja go da, bez czar ny, je ży ny, wy so kie pa pro cie,
szcza wik, mech. Obec ne są tak że na łą kach i pa stwi skach po ro śnię tych ol -
cha mi i brzo za mi. Co raz licz niej wy stę pu ją tak że w mia stach: na krze wach,
wy so kich ro śli nach, w par kach, ro dzin nych ogro dach dział ko wych, przy do -
mo wych, na nie strzy żo nych traw ni kach. Miej scem szcze gól nie za sie dlo nym
przez klesz cze są po ro śnię te ro ślin no ścią ścież ki w la sach, przy dro gach, gdzie
ocze ku ją na swo ich ży wi cie li (głów nie dzi kie zwie rzę ta np. gry zo nie). Przy -
czy ną gwał tow ne go roz sze rze nia się miejsc ich wy stę po wa nia w oko li cy mia -
sta jest pusz cza nie psów wol no po le śnych te re nach.

Roz wój klesz cza pa stwi sko we go
Roz wój klesz cza pa stwi sko we go od by wa się na trzech róż nych ży wi cie -

lach. Każ de sta dium roz wo jo we ata ku je in ne go ży wi cie la. Lar wy ich ata ku ją
ma łe ssa ki: gry zo nie (nor ni ko wa te, my szo wa te), nie któ re ga dy (wę że, jasz -
czur ki) i pta ki. Nim fy i osob ni ki do ro słe pa so ży tu ją na więk szych ga tun kach
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ssa ków: sar ny, je le nie, li sy, ko nie, psy, ko ty. Czło wie -
ka mo gą ata ko wać wszyst kie sta dia, naj czę ściej do
skó ry przy cze pia ją się nim fy i sa mi ce (sam ce nie że -
ru ją). Sa mi ca klesz cza po spo li te go skła da 2–5 ty się -
cy jaj w tra wie lub pod war stwą opa dłych li ści. Po
3–4 ty go dniach z jaj wy lę ga ją się lar wy, któ re ze bra -
ne w gru pach na źdźbłach tra wy ocze ku ją na swo -
je ofia ry. Po 3–6 dniach opi ta krwią lar wa opa da od
ży wi cie la i spa da w ściół kę, nie ru cho mie je i po 4 ty -
go dniach prze obra ża się w ośmio noż ną nim fę, któ -
ra jest po dob na do po sta ci do ro słej, lecz znacz nie
mniej sza. Nim fa po do sta niu się na no we go ży wi -
cie la (zwie rzę ta dzi kie i do mo we), pi je z nie go krew
przez ty dzień, a na stęp nie opusz cza go i li nie je 

w sam ca lub sa mi cę. Roz wój klesz cza pa stwi sko we go jest bar dzo po wol ny. 
W nie sprzy ja ją cych wa run kach (nie od po wied nia tem pe ra tu ra, wil got ność,
brak ży wi cie li) mo że być wy dłu żo ny na wet do 4 lat. Jest to moż li we, dla te go,
że klesz cze są bar dzo od por ne na głód. Lar wy mo gą żyć bez po kar mu na wet
570 dni, a do ro słe osob ni ki na wet 800 dni.

AktywnoÊç kleszczy w ciàgu roku i dnia 
Zi mę klesz cze spę dza ją ukry te w li ściach, głę bo ko w ściół ce le śnej. Wcze -

sną wio sną – prze waż nie na prze ło mie mar ca i kwiet nia wzna wia ją swo ją ak -
tyw ność ży cio wą i za czy na ją po szu ki wać ży wi cie li. Tem pe ra tu rą pro go wą
po sta ci do ro słych jest 5 °C,  na to miast nimf 8 ° C, póź ną je sie nią – w paź dzier -
ni ku scho dzą na zi mo wa nie. W mia stach moż na spo tkać je na wet w grud niu,
gdy tem pe ra tu ry do bo we prze kro czą 5–7°C. Naj więk sze na si le nie ich wy stę -
po wa nia (sa mi ce i nim fy) jest w ma ju oraz wcze sną je sie nią (ko niec sierp nia
do po cząt ku paź dzier ni ka), wów czas naj in ten syw niej po szu ku ją swo ich ży wi -
cie li. Okre sy ak tyw no ści w po szcze gól nych la tach mo gą zmie niać się w za -
leż no ści od tem pe ra tu ry i wil got no ści. W cza sie upa łów rza dziej ata ku ją,
scho dzą na zie mię w po szu ki wa niu wil go ci.

To waż ne! Klesz cze ma ją dwa szczy ty ak tyw no ści do bo wej – po ran ny
od oko ło 8–9 do 11–12 oraz po po łu dnio wy od go dzi ny 16–17 do zmro ku.

Samica kleszcza pastwiskowego 
na kwiatostanie (kłosie) trawy



Jak nas atakujà!
Mit:Kleszcze nie żyją na drzewach i nie skaczą na przechodzących żywicieli. 
Fakt: Lar wy ich prze by wa ją na tra wie do 30 cm, nim fy na tra wach i ro śli -

nach do 1 m, a do ro słe na chwa stach i krze wach do 1,5 m wy so ko ści. Klesz -
cze bier nie cze ka ją na ży wi cie la. Ofia rę swo ją lo ka li zu ją za po mo cą wę chu.
Re agu ją na za pach po tu, zwięk szo ne stę że nie wy dy cha ne go CO2  i cie pło wy -
twa rza ne przez ży wi cie li. Gdy wy czu wa ją zbli ża ją ce go się po ten cjal ne go ży -
wi cie la, wte dy roz kła da ją pierw szą pa rę nóg do gó ry i po ze tknię ciu się z nim
za ha cza ją się o nie go no ga mi. Po prze do sta niu się na ży wi cie la kleszcz peł za
(do kil ku go dzin) w po szu ki wa niu do god ne go miej sca do wku cia się. Kleszcz
prze bi ja skó rę i ze śli ny two rzy ry nien kę, któ rą wpusz cza sub stan cje znie czu -
la ją ce i za po bie ga ją ce krzep nię ciu krwi, i wraz z nią za raz ki. Tą sa mą dro gą
rów nież ssie krew.

2. Za sa dy pro fi lak ty ki
Naj sku tecz niej szą me to dą za bez pie cze nia się przed klesz czo wym za pa le -

niem opon i mó zgu jest szcze pie nie ochron ne. Szcze pie nie pod sta wo we to
3 daw ki szcze pion ki – pierw szą daw kę po da je my w wy bra nym dniu, dru gą 
1–3 mie sią ce po pierw szej lub je śli po trzeb ne jest szyb kie uod por nie nie 2 ty -
go dnie po 1 daw ce, a trze cią daw kę 5–12 mie się cy po dru giej daw ce. Daw kę
przy po mi na ją cą po da je my po 3 la tach po daw ce trze ciej. Ko lej ne daw ki nie
czę ściej niż co 3–5 lat.

Nie ste ty nie ma szcze pion ki prze ciw ko bo re lio zie. Z te go po wo du nie zwy -
kle waż ne sta ją się dzia ła nia ma ją ce na ce lu ogra ni cze nie za gro że nia kręt -
kiem Bor re lia i in ny mi czyn ni ka mi za kaź ny mi prze no szo ny mi przez klesz cze.
Jed nym z ele men tów pro fi lak ty ki są dzia ła nia edu ka cyj ne ma ją ce na ce lu
uświa do mie nie za gro że nia i po zna nie za sad in dy wi du al nej ochro ny przed
ich ata ka mi.  

Uni ka nie kon tak tu:
m Naj lep szym spo so bem unik nię cia kon tak tu z klesz cza mi jest omi ja nie

miejsc, w któ rych wy stę pu ją: do ty czy to zwłasz cza ob sza rów la sów 
li ścia stych i mie sza nych, w któ rych mo gły prze miesz czać się zwie rzę ta,
głów nie traw i za ro śli po ło żo nych na skra ju la su, ście żek, dróg le śnych, 
ro wów lub dojść do wo do po ju. 
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m Pod czas prze by wa nia w le sie nie na le ży sia dać pod krza ka mi lub bez -
po śred nio na tra wie, nie prze dzie rać się przez wy so kie tra wy i za ro śla.

m Naj więk sza ak tyw ność klesz czy jest w miej scach uczęsz cza nych przez
psy – po ten cjal na ich ro la ja ko ży wi cie li klesz czy w śro do wi skach zur ba -
ni zo wa nych. 

m W cza sie po by tu w le sie, na łą ce do brym za bez pie cze niem jest od po -
wied ni ubiór unie moż li wia jący klesz czom przej ście na go łą skó rę: dłu gie
spodnie z wy wi nię ty mi na ze wnątrz skar pe ta mi, wy so kie bu ty, blu za 
z dłu gim rę ka wem wło żo na szczel nie do spodni, okry cie gło wy i szyi,
naj le piej w ja snych ko lo rach, gdyż ła twiej moż na je za uwa żyć. 

m Przed wyj ściem w miej sce za gro żo ne przez klesz cze waż ne jest sto so -
wa nie re pe len tów (środ ki od stra sza ją ce), któ ry mi na le ży po kryć od sło -
nię te czę ści cia ła i po wierzch nię ubra nia, co za pew nia ochro nę na wet
przez kil ka go dzin. 

Pre pa ra ty
Ma ją róż ne for my: ae ro zo le, bal sa my, pły ny z ato mi ze rem, pla stry pro du -

ko wa ne przez wie le firm. Sku tecz ne pre pa ra ty to te za wie ra ją ce per me try nę.
Re pe len ta mi klesz czy, jed nak o mniej szej sku tecz no ści, są olej ki ete rycz ne:
eu ka lip tu so wy, so jo wy, mię to wy. Pa mię taj my: ko niecz nie sprawdź my ja ki
pre pa rat od stra sza ją cy klesz cze ku pi li śmy – do sto so wa nia na skó rę czy na
ubra nie oraz jak dłu gi jest czas je go dzia ła nia czy li jak szyb ko mu si my użyć go
po now nie, aby speł niał swo ją funk cję ochron ną.

Ochro na zwie rzàt do mo wych
Za bez pie czać na le ży rów nież zwie rzę ta do mo we. Po każ dym spa ce rze po -

win ny być cze sa ne i spraw dza ne, zwłasz cza wo kół uszu, py ska, oko lic oczu.
Spo sób usu wa nia klesz czy jest ta ki sam jak u lu dzi. W okre sie wzmo żo nej ak -
tyw no ści tych pa so ży tów za le ca ne jest sto so wa nie im pre gno wa nych ob ro -
ży, szam po nów prze ciw klesz czom i spe cja li stycz nych szcze pio nek. 

3. Za sa dy usu wa nia klesz czy
– Klesz cze po sia da ją wła ści wo ści znie czu la ją ce, dla te go uką sze nie czę sto

nie zo sta je za uwa żo ne. Umiej sca wia ją się naj czę ściej w miej scach po -
kry tych cień szą skó rą: oko li ce gło wy (za usza mi), po wie ki, szy ja, kark,
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pa chy, pod biu stem u ko biet, miej sca zgięć du żych sta wów, pa chwi ny,
rę ce i no gi. Aby za uwa żyć klesz cza wkłu te go na ple cach lub in nych czę -
ściach cia ła, któ rych nie je ste śmy w sta nie spraw dzić sa me mu, po win -
na to zro bić dru ga oso ba.

– Je śli kleszcz by tu je na czło wie ku do 12 go dzin to ry zy ko prze nie sie nia
ja kiejś cho ro by jest mi ni mal ne. Aby do szło do za ka że nia, a po tem roz -
wi nię cia się ob ja wów cho ro by ta kiej jak bo re lio za czy klesz czo we 
za pa le nie mó zgu, kleszcz mu si być w cie le czło wie ka przez dłuż szy
czas. Dla te go szyb kie i spraw ne usu nię cie klesz cza z na szej skó ry jest
tak waż ne.
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Miejsca na ciele człowieka, gdzie najcz´Êciej wczepiajà si´ kleszcze 
– te cz´Êci szczególnie bacznie monitorujemy (schemat)

pachy

szyja

linia włosów

za uszami

pod piersiami

łono

okolice pępka

pod kolanami

okolica Êci´gna
Achillesa
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–  Klesz cza wy sy sa ją ce go krew nie wol no ni czym sma ro wać, gdyż spo wo du -
je to je go du sze nie się, w związ ku z tym za cznie wy dzie lać in ten syw niej śli -
nę i wpro wa dzać wię cej szko dli wych drob no ustro jów do cia ła. Na le ży go
jak naj szyb ciej usu nąć sa me mu lub udać się do le ka rza. Naj lep szą me to dą

jest uchwy ce nie go pę se tą przy sa -
mej skó rze i wy cią gnię cie pew nym
i szyb kim pio no wym ru chem. Po -
moc ne mo że być szkło po więk sza -
ją ce. 
– W handlu dostępne są spec-
jalistyczne przyrządy do usuwania
kleszczy, np. tzw. kleszczołapki 
– przeznaczone dla ludzi i zwie-
rząt, lasso do usuwania kleszczy,
dwa haczyki (duży i mały) różnej
wielkości; a także miniaturowa
pompka ssąca tzw. anty-kleszcz.
Po usunięciu  kleszcza należy
dokładnie umyć ręce, zdezynfe-
kować miejsce ukłucia wodą
utlenioną, spirytusem lub innym
płynem odkażającym.

7

Metody prawidłowego usuwania kleszczy – plastikowà
tzw. kartà antykleszczowà (A) lub p´setà metalową (B).
JeÊli zaczerwienienie po ukàszeniu kleszcza ma
Êrednic´ minimum 5 cm, koniecznie udajmy się do
lekarza (C) 

NA LE ŻY PA MIĘ TAĆ , że nie każ dy kleszcz jest no si cie lem wi ru sa za pa le nia
opon i mó zgu, bo re lio zy lub też in ne go ty pu za raz ków cho ro bo twór czych. Usu -
nię te go ze skó ry klesz cza moż na zba dać. Jest to szyb ka i pew na  me to da iden ty -
fi ka cji mi kro or ga ni zmów przez nie prze no szo nych.  Wy cią gnię te go klesz cza
moż na umie ścić w szkla nym lub pla sti ko wym po jem ni ku, szczel nie za mknąć i
jak naj szyb ciej do star czyć do spe cja li stycz ne go la bo ra to rium. Nie ma jed nak po -
trze by ro bie nia te go w każ dym przy pad ku po gry zie nia przez klesz cza, szcze gól -
nie wte dy, gdy szyb ko za uwa ży li śmy i usu nę li śmy pa ję cza ka. Każ dy z nas ma też
swo je go obroń cę w po sta ci wła sne go ukła du im mu no lo gicz ne go – przed klesz -
cza mi też po tra fi nas bro nić.

A

B

C
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Broszurka bezp∏atna przeznaczona dla dzia∏kowców w PZD

Chcesz wie dzieç wi´ cej? 
Czy taj mie si´czni ki „dzia∏ ko wiec” i „Mój Ogró dek”, w któ rych za war ta jest rze tel -

na i ak tu al na wie dza na te mat za go spo da ro wa nia i piel´gna cji dzia∏ek. 
Uwa ga, za ma wiajàc te raz pa kiet pre nu me rat oby dwu cza so pism, zy sku jesz 

6 mie si´cy pre nu me ra ty „Mój Ogró dek” gra tis. Ak tu al na ofer ta skle pu na www.dzial -
ko wiecsklep.pl  tel. 22 101 34 34! 

Wy daw ca: Wy daw nic two „dzia∏ ko wiec” Sp. z o. o. 
ul. Bo bro wiec ka 1, 00–728 War sza wa, tel. 22 101 34 00, 
www.dzial ko wiec.com.pl, www.fa ce bo ok.com/per fek cyj ny ogrod

Wy da no na zle ce nie KR PZD z sie dzi bà w War sza wie.
Na k∏ad: 100 000 egz.
ISBN 978-83-63544-60-7

Fot. M. Kozłowski, Fotolia.com/C. Vahldiek, Shutterstock.com/Juli Rose

   Miejsce, z którego został usunięty kleszcz powinno być obserwowane do
kilku tygodni. W pierwszych kilku dniach po ukąszeniu przez kleszcza może
być widoczne zaczerwienienie – jest to tylko lokalny stan zapalny. Nie ma
wskazań do rutynowego podawania antybiotyków po ukąszeniu przez
kleszcza. Jeśli natomiast w ciągu 6–60 dni w okolicy ukąszenia pojawi się
rumień o średnicy minimum 5 cm z centralnym przejaśnieniem musimy
skontaktować się z lekarzem. Jest to tzw. rumień wędrujący. W przypadku
wystąpienia innych niepokojących objawów – po okresie kilku czy kilkunastu
miesięcy od ukąszenia przez kleszcza – także konieczna jest wizyta u lekarza.
Objawy te to powiększenie węzłów chłonnych, bóle głowy, stawów czy
mięśni, stany podgorączkowe. 

To waż ne 
Dzia ła nia na dział ce  ma ją ce na ce lu ogra ni cze nie klesz czy obej mu ją: 

m re gu lar ne ko sze nie tra wy, 
m usu wa nie za ro śli i chwa stów ro sną cych wo kół ogro dzeń, 
m tak po sze rzyć ścież ki, aby prze cho dząc nie do ty kać ro ślin,
m ak tyw ność klesz czy moż na rów nież ob ni żyć po przez ogra ni cza nie 

gry zo ni.
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Szko dli we ga tun ki 
Śli nik lu zy tań ski do ra sta do 15 cm, za bar wie nie skó ry jest czer wo na we.

Bar dzo po dob ny do nie go jest śli nik wiel ki o brą zo wo czar nym lub czer wo -
nym za bar wie niu. Oba ga tun ki roz mna ża ją się szyb ko (jed no ra zo wo skła da -
ją po ok. 500 jaj). Jed nak naj groź niej szym szkod ni kiem wśród śli ma ków jest
po mro wik pla mi sty. Cia ło dłu go ści do 6 cm bar wy brud no kre mo wej, po kry -
te nie regu lar ny mi ciem ny mi pla ma mi. W ukry ciu do brze zno si su szę, mo że
też wy trzy mać do 6 ty go dni bez po kar mu.

Rozwój 
Śli ma ki skła da ją w zło żach na wet po kil ka set jaj.

Mło de wy lę ga ją się przede wszyst kim je sie nią. Zi -
mu ją róż ne sta dia, głów nie mło de osob ni ki i ja ja.

Jak je zniechęcić? 
Moż na wpro wa dzać ga tun ki ro ślin, któ rych śli ma ki nie lu bią i sa dzić je wo -

kół ata ko wa nych upraw. Z ro ślin ozdob nych są to m.in.: ma cie rzan ki, cie mier -
ni ki, goź dzi ki, kro ko smie, na chył ki, krwaw ni ki, przy wrot ni ki, pi wo nie,
na stur cje, flok sy, tra wy ozdob ne, pa pro cie. Do gru py tej na le żą rów nież zio -

Âli ma ki na gie sà szkod ni ka mi wi´k szoÊci ga tun ków wa rzyw, 
roÊlin ja go do wych, roÊlin ozdob nych. Mo gà zja daç wszyst kie

cz´Êci roÊlin, zwłasz cza ich mło de or ga ny. 
Lo kal nie nisz czà roÊli ny na wet w 100%. 

Wy rzà dzajà szko dy przez ca ły se zon we ge ta cyj ny.

Ślimaki

Âlinik luzytaƒski
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ła: ma je ra nek, ru mia nek, czą ber, gor czy ca,
szał wia, hy zop, ty mia nek, la wen da, wie sio łek,
a tak że wa rzy wa: ko per wło ski, rosz pon ka,
ce bu la, szpi nak.

Naturalni wrogowie 
W na tu ral nym śro do wi sku li czeb ność po -

pu la cji śli ma ków ogra ni cza ją m.in. dra pież ne
i pa so żyt ni cze owa dy (chrząsz cze, mu chów -
ki), ża by, ro pu chy, jasz czur ki, nie któ re pta ki,
je że, kre ty i in ne ssa ki.

Profilaktyka 
m Bar dzo waż ne jest wy ka sza nie ro wów 

i za ro śli, któ re są ich sie dli skiem. 
m Na le ży usu wać przed mio ty sta no wią ce dla nich kry jów ki: de ski, sto sy

ka mie ni. Miej scem chęt nie za sie dla nym przez śli ma ki jest kom po stow -
nik. Dla te go tam trzeba skupić dzia ła nia w ce lu ich li kwi da cji.

m Waż ne jest spraw dza nie ku po wa nych ro ślin. Zda rza się, że po cho dzą one
z te re nów opa no wa nych przez szko dli we śli ma ki.

Zabiegi agrotechniczne 
m Czę ste gra bie nie, mo ty cze nie, od chwasz cza nie, po zwa la na wy eli mi no -

wa nie zwłasz cza mło dych osob ni ków oraz jaj. Waż ne jest też li kwi do wa -
nie bruzd i szcze lin w gle bie, któ re są kry jów ką śli ma ków.

m Ochro nę przed śli ma ka mi moż na po łą czyć rów nież z na wo że niem, uży -
wa jąc wap na nie ga szo ne go lub ka ini tu (4 kg/100m2), któ re ma ją wła ści -
wo ści pa rzą ce. Wy sie wa się je wie czo rem. Śli ma ki na sku tek kon tak tu 
z ty mi sub stan cja mi gi ną w wy ni ku od wod nie nia. Za bieg wy ko nu je my
przy bez desz czo wej po go dzie. Uni ka my roz sy py wa nia na ro śli nach.

m Usy py wa nie ba rier z po pio łu, tro cin, plew jęcz mie nia lub wap na nie ga -
szo ne go – me to da ta jest sku tecz na tyl ko do cza su wy stą pie nia opa dów.

m Po kru szo ne sko rup ki ja jek wo kół ro ślin two rzą dla śli ma ków prze szko dę
trud ną do prze by cia, gdyż ostre, twar de kra wę dzie sko ru pek ka le czą 
ich cia ło.

Ślinik wielki

Pomrowik plamisty
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m Przy dat ne w zwal cza niu śli ma ków są np. de ski po ło żo ne w za cisz nym

miej scu, pod któ re wy kła da my np. li ście ka pu sty, sa ła ty, ziem nia ki czy
mar chew.

m Moż na je tak że przy wa biać pi wem na la nym do pła skich, za głę bio nych 
w zie mię na czyń.

m Ko lej ny przy kład pu łap ki to okrą głe na czy nie o śred ni cy 30–40 cm, pod
któ rym ukry wa się sub stan cję wa bią cą: np. je den z do stęp nych w han -
dlu pre pa ra tów wa bią cych śli ma ki, otrę by czy płat ki zbo żo we. Pod brze -
gi na czy nia na le ży po ło żyć ka wał ki pa ty ków, aby śli ma ki mo gły tam
swo bod nie wpeł zać.

Pu łap ki roz miesz cza się w miej scach sil nie opa no wa nych przez śli ma ki, co
oko ło 1,5–2 m i prze glą da w od stę pach 2-dnio wych, w ce lu uzu peł nie nia bra -
ku ją cej przy nę ty oraz wy bra nia zwa bio nych osob ni ków.

Pułapki do wyłapywania Êlimaków: a – deska z podło˝onymi liÊçmi lub korzeniami warzyw, 
b – naczynie z piwem, c – naczynie z podło˝onà substancjà wabiàcà

Ręcznie
Bar dzo sku tecz ną lecz cza so chłon ną me to dą jest bez po śred nie wy ła py -

wa nie śli ma ków tuż przed wie czo rem lub wcze snym ran kiem. Czyn ność 
tę na le ży prze pro wa dzać sys te ma tycz nie przez kil ka dni i w mia rę po trze by
po wta rzać.

Zwalczanie biologiczne 
Sto so wa nie pre pa ra tu bio lo gicz ne go Ne ma slug za wie ra ją ce go pa so żyt -

ni cze ni cie nie, nisz czy zwłasz cza mło de osob ni ki. Wa run kiem sku tecz no ści
pre pa ra tu jest utrzy ma nie wil got nej gle by po je go za apli ko wa niu przez 
2 ty go dnie aby ni cie nie nie zgi nę ły. 

a b c
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Broszurka bezp∏atna przeznaczona dla dzia∏kowców w PZD

Chcesz wie dzieç wi´ cej? 
Czy taj mie si´czni ki „dzia∏ ko wiec” i „Mój Ogró dek”, w któ rych za war ta jest rze tel -

na i ak tu al na wie dza na te mat za go spo da ro wa nia i piel´gna cji dzia∏ek. 
Uwa ga, za ma wiajàc te raz pa kiet pre nu me rat oby dwu cza so pism, zy sku jesz 

6 mie si´cy pre nu me ra ty  „Mój Ogró dek” gra tis. Zamówienia:  tel. 22 101 34 32! 

Wy daw ca: Wy daw nic two „dzia∏ ko wiec” Sp. z o. o. 
ul. Bo bro wiec ka 1, 00–728 War sza wa, tel. 22 101 34 00, 
www.dzial ko wiec.com.pl, www.fa ce bo ok.com/per fek cyj ny ogrod

Wy da no na zle ce nie KR PZD z sie dzi bà w War sza wie.
Na k∏ad: 100 000 egz.
ISBN 978-83-63544-56-0

Fot. Shutterstock.com/Lisa S, gubernat, Martin _L

Preparaty roślinne 
Za ha mo wa nie że ro wa nia śli ma ków moż na uzy skać, sto su jąc opry ski wa nie

ro ślin oraz miejsc gdzie naj licz niej prze by wa ją (za ro śla, kom po stow nik) ta ki -
mi pre pa ra ta mi jak: gno jów ka z pio łu nu, wy ciąg z nie cierp ka wiel ko kwia to -
we go, z zie la my dl ni cy le kar skiej, wierz bow ni cy ko sma tej, rde stu ko lan -
ko we go, ku kli ka po spo li te go, szał wii le kar skiej.

Ocet 
Opry ski wa nie śli ma ków wo dą z octem (1:1) po wo du je ich od wod nie nie

i ha mu je wy twa rza nie ślu zu, skut kiem cze go szyb ko gi ną. 

Zwalczanie chemiczne 
Do zwal cza nia śli ma ków moż na wy ko rzy stać pre pa rat Aro mol 1,62 RB,

Com po Gra nu lat na śli ma ki (fos fo ran że la za) w for mie go to wej przy nę ty. Śro -
dki roz sy pu je się rów no mier nie w mię dzy rzę dziach i wzdłuż brze gów za go -
nów. Naj lep sze efek ty uzy sku je się w go dzi nach po po łu dnio wych lub
wie czo rem, kie dy śli ma ki opusz cza ją swo je kry jów ki. Pre pa raty są od por ne na
deszcz, dla te go mo gą być sto so wa ne przed i po desz czu oraz przy sil nej ro -
sie. Po stę po wać na le ży zgod nie z za le ce nia mi za miesz czo ny mi na ety kie cie.
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Polski Zwiàzek Działkowców
Krajowa Rada

mgr in˝. Elżbieta Sikora

Na dział kach pa nu ją ide al ne wa run ki do upra -
wy ziół – od po wied ni mi kro kli mat, do bre na sło -
necz nie nie, pulch na gle ba. War to więc każ de
wol ne miej sce wy peł nić zio ła mi, bo przy no szą one
wie le ko rzy ści, m.in.: 

– ma ją sze ro kie za sto so wa nie ku li nar ne i zdro -
wot ne, są wy ko rzy sty wa ne w aro ma tote ra pii
(np. re lak su ją ce dzia ła nie pach ną cej la wen dy,
ma cie rzan ki);  

– sty mu lu ją wzrost drzew i krze wów owo co -
wych, wa rzyw oraz kwia tów. Po pra wia ją ich
od por ność na cho ro by, kon dy cję, wzmac nia -
ją smak i aro mat;

– od stra sza ją szkod ni ki (np. czo snek, hy zop), nie któ re chro nią przed roz wo -
jem cho rób (ba zy lia);

– są mio do daj ne, przy wa bia ją owa dy za py la ją ce i in ne po ży tecz ne;
– słu żą do przy rzą dza nia na tu ral nych środ ków ochro ny ro ślin po le ca nych 

w upra wach eko lo gicz nych (np. czo snek, rumianek).

RoÊnie zainteresowanie roÊlinami zielarskimi. 
Mo˝na powiedzieç wr´cz o modzie na zioła. Zamiast kupowaç 

w sklepie „wyciàgni´te” sadzonki w doniczkach, warto uprawiaç
wybrane gatunki na własnej działce! 

B´dzie taniej, zdrowiej, przyjemniej i z satysfakcjà! 

ZIO¸A!
Warto uprawiaç

Zioła na grzàdkach warzywnych
– buraki z bazylià i ogórecznikiem

A. Waszak
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a Zio ła, któ re sa mi upra wia my, są świe że, bar dziej aro ma tycz ne, niż te ku po wa -
ne, są więc też sku tecz niej sze w dzia ła niu. Od wio sny do je sie ni uży wa my ich na
świe żo, a upra wa do mo wa w po jem ni kach prze dłu ża ten okres na wet do
wiosny. Za chę ca my więc do upra wy ziół, uży wa nia ich z fan ta zją i po szu ki wa -
nia w kuch ni no wych kom po zy cji zio ło wych sma ków.

Miejsce dla zió∏ 
m Moż na je upra wiać po mię dzy in ny mi ro śli na mi lub w od dziel nym ogród -

ku zio ło wym (kil ka m2) bądź w po jem ni kach, np. na ta ra sie lub bal ko nie; 
m Miej sce mu si być sło necz ne, za cisz ne, osło nię te od wia trów;
mGle ba – ży zna, prze pusz czal na, za sob na w próch ni cę i skład ni ki po kar mo -

we, naj le piej za si la na co dru gi rok doj rza łym kom po stem.

10 pomys∏ów na zio∏a
1. NA RABACIE Z BYLINAMI Do sko na le spraw dzą się tu zio ła za li cza ne do

ozdob nych, o nie co wyż szym po kro ju i po dob nym ty pie wzro stu – la wen da,
szał wia le kar ska, pysz no głów ka, hy zop, ru ta, wro tycz, le biod ka. Aby do brze tu
ro sły, mu szą mieć po dob ne wy ma ga nia co ro sną ce obok by li ny.

Rabata ziołowa (1 krwawnik 2 lebiodka ‘Aureum’ 3 lebiodka 4 kocimiętka 5 lubczyk 6 macierzanka)
w towarzystwie bylin i krzewów ozdobnych

A. S∏omczyƒska

2

2

6
2

4

1

5

3
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a2. W OGRÓDKU SKALNYM Spraw dzą się tu wie lo let nie zio ła, np. ty mia -
nek, ma cie rzan ka, la wen da, czą ber górski, szał wia,  blusz czyk kur dy ba nek lub
jed no rocz ne – np. ba zy lia w od mia nach, ma je ra nek. Efek tow nym uroz ma ice -
niem mo że być upra wa ziół na dwu stop nio wym ka mien nym mur ku. Ro śli ny
sa dzi się w ży zną zie mię w więk szych szcze li nach mię dzy ka mie nia mi. Do brze
za pre zen tu ją się tu: hy zop, ma je ra nek, ty mia nek, czą ber, szał wia, la wen da, ba -
zy lia i mię ta – w od mia nach z ko lo ro wy mi li ść mi.

Murek zio∏owy dwustopniowy: 1 hyzop 2 majeranek 3 macierzanka 4 tymianek 
5 czàber 6 sza∏wia lekarska 7 smagliczka nadmorska 8 g´siówka kaukaska

E. Sikora/A. Pokora

E. Sikora/A. Pokora

Murek wolnostojàcy z uprawà zió∏:  1 tymianek 2 majeranek 3 macierzanka 
4 inne roÊliny posadzone w rz´dzie (lawenda, melisa, sza∏wia, mi´ta) 5 czàber

6

8

3
5 4 4

3

2

1

7

5

4

3

2

1

3



3. Z WA RZY WA MI Na grząd kach z wa -
rzy wa mi w upra wie współ rzęd nej, np. ko per 
z ogór ka mi, hy zop obok rzę du ka la re py lub
ka pu sty wcze snej. W wa rzyw ni ku w róż nych
wol nych miej scach moż na upra wiać zio ła
sa łat ko we – ru ko lę, rze żu chę, ba zy lię, rosz -
pon kę, try bu lę, 2–3-krot nie w se zo nie. 
W wa rzyw ni ku upra wia się wie le in nych ro -
ślin przy pra wo wych – czo snek, pie trusz kę,
ko per, szczy pio rek, kmi nek i ko len drę, do
użyt ku na zie lo no.
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Schemat warzywnika z uprawà zió∏: 1 burak çwik∏owy 2 koper ogrodowy
3 ogórki 4 bazylia 5 fasola szparagowa 6 czàber 7 hyzop 8 warzywa kapustne 9 sa∏ata

E. Sikora/A. Pokora

Zioła na grzàdkach warzywnych
– fasola współrz´dnie z szałwià

1

E. Sikora
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5. OBRZEŻA DZIAŁKI Z bo ku dział ki po sadź -
my wy so kie zio ła wie lo let nie, np. lub czyk, ar cy -
dzię giel li twor, by li ca es tra gon (nie ro śnie tak
wy so ko, gdy jest sys te ma tycz nie przy ci na na).
Przez kil ka lat bę dą sta no wi ły osło nę od wia trów 
i użyt ko wą zie lo ną de ko ra cję. Z ro ślin dwu let nich
do sko na łe bę dą  mal wa, dzie wan na i pra wo ślaz.

6. OBRZEŻA GRZĄDKI Spraw dzą się tu wie lo -
let nie ga tun ki, jak: szał wia le kar ska, hy zop, ru ta,
me li sa, le biod ka (ore ga no). W cią gu se zo nu moż -
na je od po wied nio przy ci nać, two rząc ro dzaj
pach ną ce go, ni skie go ży wo pło tu.
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a4. OSOBNO – GATUNKI EKSPANSYWNE Ro śli ny wy jąt ko wo eks pan syw -
ne, jak np. mię ta, do brze zno szą sta no wi sko pół cie ni ste, wil got ne, jed nak wzrost
ich po wi nien być sta le kon tro lo wa ny. Nie moż na po zwo lić, aby mię ta „roz pa no -
szy ła się” zaj mu jąc miej sce in nym ro śli nom. Bar dzo eks pan syw ny jest też chrzan,
trak to wa ny ja ko wa rzy wo i przy pra wa. Le piej po sa dzić go w od dziel nym miej -
scu i kon tro lo wać je go wzrost (nie sa dzi my go w ogród ku zio ło wym). Sze ro ko
rozrasta się tak że es tra gon (roz ło gi), zwłasz cza gdy ma do bre warunki uprawy. 

5

Zio∏a na obrze˝ach rabat (nagietek, nasturcja)

Wzrost mięty musi byç kontrolowany. W gleb´ wkopano obrze˝e ograniczajàce
rozrost roz∏ogów

B. Fràszczak

A. Waszak



7. KĄCIK ZIOŁOWY To pro po zy cja upra wy wie lu ro ślin zie lar skich i przy -
pra wo wych w jed nym miej scu. Przed za ło że niem te go ty pu upra wy, trze ba
spo rzą dzić szcze gó ło wy plan na sa dzeń. Ro śli ny roz miesz cza my tak, aby mia -
ły zbli żo ne wy ma ga nia upra wo we, po dob ną wy so kość, po krój, si łę wzro stu.
Naj wyż sze sa dzi się od stro ny pół noc nej, by nie za cie nia ły po zo sta łych, na -
stęp nie wie lo let nie o wyż szym i śred nim wzro ście, i ko lej no w kie run ku po łu -
dnio wym, ro śli ny rocz ne śred nio wy so kie i ni skie – z sie wu i roz sa dy. Na le ży
zwra cać uwa gę na sil nie aro ma tycz ne ro śli ny, by nie ro sły w bez po śred nim są -
siedz twie, po nie waż mo gą dzia łać na sie bie an ta go ni stycz nie (np. ma je ra nek
i ba zy lia, mię ta i ba zy lia). 
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Kàcik ziołowy:1 arcydzi´giel 2 lubczyk 3 estragon 4 mięta 5 lebiodka 6 nagietek 7 nasturcja 
8 koper włoski 9 lawenda 10 hyzop 11 melisa 12 rozmaryn 13 majeranek 14 cząber 15 bazylia 
16 ogórecznik 17 koper ogrodowy 18 tymianek 19 macierzanka 20 szałwia

E. Sikora/A. Pokora

4 5 6 7

8

3

12 1918

1

2

13 14 15 1716

9 10 11 20
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a8. W SKRZYNIACH Ta ka upra wa ma za sto so wa nie tam, gdzie gle ba jest
słab sza, piasz czy sta al bo pod mo kła (tak że o wy so kim po zio mie wód grun to -
wych). Zio ła upra wia my tu tak jak w upra wie grun to wej. Skrzy nie z zio ła mi moż -
na z po wo dze niem usta wić na traw ni ku lub na wet na utwar dzo nej czę ści
szer szej ścież ki przy al ta nie. 

7

9. POD WYŻ SZO NA GRZĄD KA Do brze
spraw dzi się tam, gdzie gle ba jest cięż ka, wol no
na grze wa ją ca się. Pod ło że na wie zio ne wy żej le -
piej i szyb ciej się na grze wa, ma ure gu lo wa ną
wil got ność i zio ła do brze się tam czu ją. Wzdłuż
środ ka grząd ki sa dzi się na ogół ro śli ny śred niej
wy so ko ści (40–50 cm) i nie zbyt sil nie roz ra sta ją -
ce się. Im bli żej brze gów, tym zio ła po win ny być
niż sze (np. ty mia nek, ma cie rzan ka, drob no list -
na ba zy lia). Do brze by ło by, aby ta ka grząd ka by -
ła usy tu owa na w kie run ku pół noc -po łu dnie, co
za pew nia rów no mier ny do stęp świa tła dla
wszyst kich ro ślin.

A. Waszak

A. Waszak

Uprawa zió∏ w skrzyniach

Podwyższona grzàdka z zio∏ami
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a 10. W POJEMNIKACH Dzię ki ta kiej upra wie ma my moż li wość ko rzy sta nia
ze świe że go zie la i li ści nie mal przez ca ły rok. Do nicz ki moż na usta wiać w róż -
nych miej scach, zi mą w do mu przy oknie. Bę dą prak tycz ną i aro ma tycz ną de -
ko ra cją. Po jem ni ki (drew nia ne, bla sza ne, ce ra micz ne, z geo w łók ni ny) mu szą
mieć w dnie otwo ry do od pły wu nad mia ru wo dy oraz dre naż. Zio ła nie zno szą
za la ne go pod ło ża. Pod ło że mu si być ży zne, wzbo ga co ne na wo za mi, naj le piej
uni wer sal ny mi lub o prze dłu żo nym dzia ła niu (6 mie się cy). Go to we pod ło że
moż na ku pić w skle pach ogrod ni czych.

Na mniej szym bal ko nie moż na zio ła po sa dzić do pod wie sza nych wi kli no -
wych ko szy ków lub do nic. Przez umiesz cze nie ich na róż nej wy so ko ści, bal kon
jest le piej wy ko rzy sta ny. In nym roz wią za niem jest sa dze nie ziół szyb ko ro sną -
cych i o nie wiel kich roz mia rach w kie szon kach upra wo wych ma ty pionowo
pod wie szo nej na ścia nie. Kie szon ki te są wy peł nio ne ży znym pod ło żem. Do
nich sa dzi się go to wą roz sa dę ziół lub na wet nie któ rych wa rzyw, wy ko rzy sty -
wa nych na sa łat ki (sa ła ta, ko per, ru ko la, szczy pio rek). 

Ró˝ne pomys∏y na upraw´ zió∏:
a – w kieszonkach na pionowej macie
b – w plastikowych butelkach z podło˝em
c – w skrzynkach umieszczonych kaskadowo

a 

c 

b 

Shutterstock.comShutterstock.com

Shutterstock.com
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m Z na sion wy sie wa nych wprost do grun tu (np. czą ber, kmi nek, ko per, pie -

trusz ka, rze żu cha, lub czyk, ar cy dzię giel) lub do do ni czek w ce lu pro duk cji
roz sa dy (ba zy lia, ma je ra nek, ty mia nek, roz ma ryn). Sto su je się siew wio -
sen ny, let ni (szczy pio rek) lub je sien ny (ar cy dzię giel, lub czyk). 

m We ge ta tyw nie – przez sa dzon ki z pę dów pod ziem nych (kłą cza, roz ło gi),
przez po dział ro ślin star szych, z od ro stów ko rze nio wych, od kła dów, z sa -
dzo nek ziel nych.

m Roz sa dę wie lu ziół (i star sze ro śli ny go to we do kon sump cji) moż na ku pić
przez ca ły rok. 

Piel´gnacja
– prze ry wa nie (zio ła rocz ne wy sie wa ne do grun tu), od chwasz cza nie i wzru -

sza nie gle by, zwłasz cza po ulew nych desz czach; 
– ochro na przed chło dem – wio sną, na nie któ re ga tun ki za kła da się osło ny

cza so we, a przed zi mą wraż li we zio ła prze no si się do po miesz czeń (roz -
ma ryn) lub je oko pu je i okry wa (la wen da, me li sa, nie któ re od mia ny szał -
wii i mię ty); 

– pod le wa nie (częst sze w po jem ni kach), by wa łą czo ne z za si la niem; 
– na wo że nie – kil ka ra zy w se zo nie, szcze gól nie po więk szym cię ciu zie la

(roz two ry na wo zów wie lo skład ni ko wych płyn nych lub przy go to wa nych
na ba zie bio hu mu su); 

– przy ci na nie: w ce lu lep sze go roz krze wie nia się i uzy ska nia więk szej ma sy
zie lo nej (np. mię ta, ba zy lia, ma je ra nek); usu wa nie pę dów kwia to sta no -
wych (ba zy lia); cię cie de ko ra cyj ne, np. u roz ma ry nu, me li sy, mię ty, szał wii,
na da ją ce ro śli nom od po wied ni kształt (ku la, sto żek).

Co zbieramy? 
1. Li ście i ca łe zie le – ca łą część nad ziem ną zbie ra my, gdy ro śli ny są mło de,

przed kwit nie niem lub na po cząt ku kwit nie nia, np. mię ta, me li sa, ore ga no,
ma je ra nek.

2. Kwia ty i kwia to sta ny – w peł ni roz kwi tu, przez ca ły okres kwit nie nia ro śli -
ny, przy czym kwia ty nie mo gą być prze kwi tłe, np. na gie tek, na stur cja, la -
wen da. 

3. Ko rze nie, kłą cza, ce bu le (prze waż nie dwu let nie lub wie lo let nie) na le ży wy -
ko py wać póź ną je sie nią, kie dy ro śli ny zdą ży ły już na gro ma dzić w nich naj -
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a wię cej skład ni ków za pa so wych, np. chrzan, ar cy dzię giel, lub czyk. In ny ter -
min to wcze sna wio sna, za nim ro śli ny roz pocz ną we ge ta cję.

4. Owo ce tyl ko doj rza łe. Zry wa się je w sło necz ne i cie płe dni. Owo ce su che,
np. to reb ki na sien ne, gdy są zbyt doj rza łe i su che, szyb ko pę ka ją na słoń -
cu i na sio na wy sy pu ją się z nich (kmi nek, ko per, czar nusz ka), dla te go le -
piej zbie rać je, gdy za czy na ją doj rze wać.

Zbiór ziela rozmarynu

Wykorzystanie 
W kuchni Świe że zio ła nie tyl ko uszla chet nia ją smak po traw, do da ją im nie -

po wta rzal ne go aro ma tu, ale też czy nią je bar dziej straw ny mi, chro niąc nasz
układ po kar mo wy przed wie lo ma cho ro ba mi. Za wie ra ją sub stan cje lecz ni cze,
któ re wpły wa ją na do bre sa mo po czu cie. Zio ła są też do sko na łą de ko ra cją sto -
łu i dań. Naj le piej oso bi ście wy pró bo wać smak po szcze gól nych przy praw i ich
mie sza nek, do bie ra jąc je do in dy wi du al nych upodo bań. Naj czę ściej uży wa ne
są: es tra gon, ba zy lia, czą ber, kmi nek, ko per ogro do wy, ko len dra, lub czyk, ma -
je ra nek, le biod ka (ore ga no), ty mia nek, szał wia le kar ska, me li sa, roz ma ryn, pa -
pry ka ostra, ro kiet ta. Zio ła de li kat ne (me li sa, ko per, try bu la, pie trusz ka, le biod ka)
pa su ją pra wie do każ dej mie szan ki ziół i są sto so wa ne do so sów, zup i po traw
z wa rzyw, ryb, de li kat ne go mię sa. Zio ła o sil nym aro ma cie nie po win ny być sto -

Shutterstock.com
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aso wa ne jed no cze śnie (ba zy lia, szał wia, roz ma ryn, la wen da). Nie moż na też ich
uży wać w du żych ilo ściach. 

Czą ber, ma je ra nek, ty mia nek po win no się do da wać do po traw pod ko niec
go to wa nia. Świe że zio ła, drob no po sie ka ne na krót ko przed po da niem, do da -
je się do zup i sa ła tek. W so sach zim nych zio ła po win ny „na cią gać” 30 mi nut,
wte dy sos bę dzie bar dziej aro ma tycz ny. Zio ła sie ka my za wsze nie rdzew nym
no żem na por ce la no wej lub pla sti ko wej de sce (nie drew nia nej ani me ta lo wej).

Przetwory Zio ła utrwa lo ne w róż ny spo sób na wet zi mą spra wią, że wie le
po traw bar dzo zy ska na sma ku. Zio ła moż na za mro zić lub usu szyć. Ro bi się 
z nich tak że róż ne zio ło we pa sty (np. z ba zy lii – pe sto), octy sma ko we (es tra go -
no wy, ba zy lio wy) i ole je zio ło we (roz ma ryn, es tra gon, ty mia nek, ma je ra nek,
czo snek). Susz prze cho wu je się w szczel nie za mknię tych po jem ni kach, bez do -
stę pu świa tła. Ro śli ny nie po win ny być po kru szo ne. Mie szan kę sma ko wą przy -
go to wu je się tuż przed uży ciem, w por ce la no wym moź dzie rzu, do bie ra jąc
kom po zy cję sma ków i aro ma tów do okre ślo nej po tra wy. Nie któ re zio ła słu żą do
przy go to wa nia wspa nia łych zio ło wych na le wek o róż nych bu kie tach sma ko -
wych al bo o jed nym wy ra zi stym aro ma cie (np. mię tów ka, ar cy dzię gie lów ka,
any żów ka). 

W apteczce Naj czę ściej ko rzy sta my z ziół su szo nych (np. mię ta, szał wia, ty -
mia nek, me li sa, ma je ra nek, po krzy wa, ru mia nek) przy go to wu jąc z nich na pa -
ry, od wa ry, płu kan ki do wło sów, ką pie le zio ło we. Za sto so wa nie ma ją też

Suszenie ziół w małych pęczkach podwieszonych w przewiewnym i zacienionym miejscu

Shutterstock.com



Zioło Do czego używamy

Bazylia dania z pomidorami, szpinak, sałata, zupy fasolowe, baranina, wołowina,
cielęcina, sosy do spaghetti, omlety

Cząber potrawy z warzyw strączkowych, kapusta, tłuste mięsa, smażone ryby

Estragon marynaty do mięs, drób, sałatki, omlety, ryby, zupa pomidorowa, brokuły,
szparagi, kalafior, kapusta

Kminek chleb, kapusta, ziemniaki, mięsa

Kolendra zupy z warzyw strączkowych, potrawy mięsne, sałaty

Majeranek biały barszcz, żurek, pieczenie mięsne, pasztety

Mięta galaretki, lody, sałatki owocowe, kompoty 

Oregano pizza, sosy pomidorowe i do spaghetti, pieczeń wołowa, cielęcina, ryby, szpinak,
soki warzywne

Rozmaryn pieczone ziemniaki i mięsa, drób 

Szałwia wieprzowina, farsze do ryb i drobiu, ciemne sosy, pomidory

Tymianek pomidory, cebula, zupy warzywne, grzyby, ziemniaki 
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Broszurka bezp∏atna przeznaczona dla dzia∏kowców w PZD

Chcesz wie dzieç wi´ cej? 
Czy taj mie si´czni ki „dzia∏ ko wiec” i „Mój Ogró dek”, w któ rych za war ta jest rze tel -

na i ak tu al na wie dza na te mat za go spo da ro wa nia i piel´gna cji dzia∏ek. 
Uwa ga, za ma wiajàc te raz pa kiet pre nu me rat oby dwu cza so pism, zy sku jesz 

6 mie si´cy pre nu me ra ty  „Mój Ogró dek” gra tis. 
Aktualna oferta na www.dzial ko wiec sklep.pl  tel. 22 101 34 34! 

Wy daw ca: Wy daw nic two „dzia∏ ko wiec” Sp. z o. o. 
ul. Bo bro wiec ka 1, 00–728 War sza wa, tel. 22 101 34 00, 
www.dzial ko wiec.com.pl, www.fa ce bo ok.com/per fek cyj ny ogrod

Wy da no na zle ce nie KR PZD z sie dzi bà w War sza wie.
Na k∏ad: 100 000 egz.
ISBN 978-83-63544-68-3

na lew ki (np. orze chów ka, mię tów ka na do le gli wo ści żo łąd ko we, tra wie nie) 
i zio ła świe że (okła dy, ma ce ra ty), olej ki (przy in ha la cjach, np. ma je ra nek).

Dekoracje Świe że kom po zy cje ziół w wa zo nach (tak że od po wied nio za su -
szo ne) są ozdo bą do mu. De ko ra cyj ne są mi sy za pa cho we, czy li „potpo ur ri”. Aro -
mat ziół słu ży do od świe ża nia za pa chu bie li zny, ubrań w sza fach (sa szet ki 
z ty mian kiem, la wen dą), od stra sza jąc też mo le. 

Zastosowanie ziół
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aPolski Zwiàzek Działkowców
Krajowa Rada

mgr in˝. Elżbieta Sikora

DLACZEGO WARTO?
1. Dla zdro wia
– Więk szość ga tun ków wa rzyw za li cza na

jest do tzw. żyw no ści funk cjo nal nej, czy li
ma ją cej nie tyl ko cen ne wła ści wo ści od -
żyw cze, ale rów nież i lecz ni cze – ma łym
wy sił kiem moż na stwo rzyć więc wła sną
„ro ślin ną ap te kę”. 

– Wła sne wa rzy wa to też bar dziej ra cjo nal -
ne od ży wia nie, tak waż ne w pro fi lak ty ce
cho rób, zwłasz cza cy wi li za cyj nych (i mniej
wy da je my na le ki).

– Wa rzy wa upra wia my me to da mi eko lo -
gicz ny mi lub in te gro wa ny mi przy zmi ni -
ma li zo wa nym udzia le środ ków che micz-
nych lub cał ko wi tej ich eli mi na cji. W plo -
nach nie bę dzie za tem po zo sta ło ści pe sty-

Własna produkcja żywności nabiera coraz większego znaczenia
i daje wiele korzyści. Mając zatem do dyspozycji 

nawet nieduży kawałek ziemi, jakim jest działka w ROD,
uprawiajmy tam także warzywa!

WARZYWA
nowoczeÊnie

Skrzynie uprawowe to wygodny
sposób na za∏o˝enie tzw. ogródka
kuchennego
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cy dów ani in nych szko dli wych sub stan cji (np. me ta le cięż kie), za tem
żyw ność ta po win na być bez piecz na.

2. Lep sza ja kość 
– Mo że my jeść za wsze świe że wa rzy wa, ze bra ne w naj od po wied niej szym

mo men cie. 

3. Do wol ny wy bór 
Na dział ce moż na upra wiać ta kie ga tun ki, któ re nie są do stęp ne w sprze -

da ży (np. ki wa no, szpi nak no wo ze landz ki), de li kat ne sa ła ty li ścio we nie zno -
szą ce trans por tu (np. Ja na, Iwa, Far sa), czer wo ny jar muż (np. Red bor F1). Do
wła snej upra wy wy bie ra my też naj smacz niej sze ama tor skie od mia ny: np. po -
mi do ry mię si ste, smacz ne, z de li kat ną skór ką (np. Po ra nek – wcze sna, plen -
na; Ado nis – wy so ka, bar dzo smacz na; Atlas – kar ło wa, póź na; ma li no we 
w ty pie Ba wo le Ser ce, na prze two ry – np. Kmi cic, Rum ba), kra jo we od mia ny
kok taj lo we (np. Cy try nek Gro nia sty, Ma li no wy Sma czek, Ko ra lik). 

4. Wła sne prze two ry 
Z wa rzyw ni ka uzy sku je my do bry, świe ży su ro wiec na wła sne prze two ry,

przy go to wa ne wg do wol nych prze pi sów, bez kon ser wan tów i in nych do dat -
ków do żyw no ści (znaj du ją cych się w pro duk tach prze my sło wych). 

5. Ta niej
Wła sne wa rzy wa i prze two ry to tak że oszczęd no ści w do mo wym bu dże cie.

NOWE METODY UPRAWY
Upra wa wa rzyw w tra dy cyj nym sty lu na grząd kach by wa nie kie dy ko ja -

rzo na z du żą pra co chłon no ścią, to czę sto znie chę ca do po dej mo wa nia te go
za da nia. W tym za kre sie od kil ku lat ob ser wu je się zmia ny. Grząd ki tra dy cyj -
ne, pro wa dzo ne w sys te mie rzę do wym lub pa so wo -rzę do wym są już czę sto
po strze ga ne ja ko prze ży tek. Mo że za tem war to wy brać bar dziej no wo cze -
sne, ła twiej sze i za chę ca ją ce do wła snej upra wy roz wią za nia? Pro po no wa ne
me to dy mo gą mieć za sto so wa nie nie mal na każ dej dział ce, a tak że na ta ra -
sach, bal ko nach, pa tio, a na wet na utwar dzo nym pla cy ku przed do mem 
lub al ta ną. 
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aA. Upra wa w skrzy niach 
Ta me to da jest spo ty ka na czę sto w Za chod niej Eu ro pie, a ostat nio tak że 

i w Pol sce. Upra wa w skrzy niach przy po mi na nie co daw ne in spek ty zim ne
bez przy kry wa nia okna mi (bez pod kła du grzej ne go). Skrzy nie do brze spraw -
dzą się tam, gdzie jest zbyt lek ka gle ba i nie ma moż li wo ści jej po pra wy, 
a upra wa wa rzyw przy nio sła by mier ne efek ty. 

Do te go ro dza ju upra wy moż na uży wać skrzyń bez dna, któ re bę dą zwią -
za ne z pod ło żem bądź z dnem per fo ro wa nym, na któ rym ukła da się kil ku na -
sto cen ty me tro wą war stwę dre na żu (ke ram zyt, gru by żwir).

Róż ni ce w do bo rze ga tun ków do upra wy w skrzy niach, w po rów na niu do
tra dy cyj ne go wa rzyw ni ka, są nie wiel kie: sie je my róż ne wa rzy wa li ścio we, rze -
po wa te, ko rze nio we, przy prawo we. Ter min wy sie wu wa rzyw wcze snych moż -

na przy spie szyć o 7–10 dni. 
W skrzy niach do brze ro sną po -
mi do ry sa mokoń czą ce o nie zbyt
du żej si le wzro stu (np. Ma li niak,
Ola Po lka, Et na F1) i pa pry ka słod -
ka o po kro ju krza cza stym (np.
Ro ber ta F1, Oda, Mar ta Po lka).
Sie jąc fa so lę szpa ra go wą kar ło -
wą, wy bie ra my od mia ny plen ne,
ale nie zbyt sil nie ro sną ce (np. Po l-
ka, Ga lop ka, Zło ta Sa xa, Ko ro na).

Skrzynie ustawione kaskadowo na pochy∏ym terenie

Uprawa wczesnych warzyw liÊciowych
– skrzynia z sa∏atà kolorowà

Ró˝ne rodzaje skrzyƒ



Z dy nio wa tych za le ca się for my o krza cza stym po kro ju (np. cu ki nie, pa ti so ny,
ka bacz ki krza cza ste, ogó rek ’Dar’, dy nia ma karo no wa). 

Po pierw szym zbio rze wa rzyw, upra wia my róż ne rośliny po plo no we, po -
dob nie jak w grun cie. Pod ło że w skrzy niach oczysz cza my z resz tek po zbior -
czych, lek ko prze ko pu je my, wzbo ga ca my kom po stem oraz za si la my jed nym
z na wo zów wieloskładnikowych  (daw ki prze li cza jąc na 1 m2). Na wo zy mie -
sza się z pod ło żem i na wad nia je. Na le ży od cze kać, aż ziemia osią dzie i moż -
na za cząć ko lej ną upra wę na zbiór je sien ny.

JAK ZACZÑå UPRAW¢ W SKRZYNIACH?
1. Naj pierw usta la my miej sce, gdzie usta wić skrzy nie. Wy bie ra my te ren za -

cisz ny, sło necz ny z bli skim do stę -
pem do źró dła wo dy.

2. Skrzy nie moż na wy ko nać we wła -
snym za kre sie lub je za ku pić.

3. Wy mia ry skrzyń za le żą od ro dza -
ju upra wy, ga tun ków ro ślin (po -
krój, si ła wzro stu, dłu gość okre su
we ge ta cji). Prze cięt nie skrzy nia
po win na mieć sze ro kość nie
więk szą niż 120 cm, zaś wy so -
kość od 30 do 70 cm. Na to miast
dłu gość skrzyń – nie więk sza niż
2 m, z uwa gi na to, że krót sze
moż na ła twiej usta wiać 
i w mia rę po trze by prze no sić w
in ne miej sce.

4. Skrzy nię usta wia się na wy zna -
czo nym miej scu na war stwie
geo w łók ni ny (prze pusz czal na
dla wo dy i po wie trza). Pod nią
ukła da my me ta lo wą siat kę, chro -
nią cą przed do stę pem gry zo ni i
kre tów do upraw. Bo ki skrzy ni
wy kła da my włók ni ną.
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a5. Na dno wsy pu je my war stwę dre na żu i wkła da my roz drob nio ne ga łąz ki
i pę dy by lin. (rys. a) 

6. Skrzy nię na peł nia my stop nio wo ży zną, prze pusz czal ną, wzbo ga co ną
na wo za mi i kom po stem zie mią. Lek ko ubi ja my i pod le wa my ko lej ne
war stwy. Cze ka my 2–3 dni, aż pod ło że osią dzie. (rys. b )

7. Sie je my na sio na i sa dzi my roz sa dy. De li kat nie pod le wa my. (rys. c) 

B. Uprawa na stołach
uprawnych  (mobilnych)
Jest to ro dzaj upra wy w skrzy -

niach, ale o mniej szych wymiarach,
umiesz czo nych na ste la żu na kół kach,
któ ry moż na prze ta czać w róż ne
miej sca. Pod spodem sto łu moż na
umo co wać pół kę na drob ne na rzę -
dzia. 

Kil ka ta kich urzą dzeń za pew ni wy -
god ną upra wę wa rzyw dla 1–2 osób,
zwłasz cza w wie ku star szym lub 
z pew nym stop niem nie peł no spraw -
no ści, któ re ma ją kło po ty ze schy la -
niem się. Nie mu szą re zy gno wać 
z pie lę gna cji ro ślin, a sa mo dziel na
upra wa wa rzyw, choć by w nie wiel -
kim wy mia rze, jest źró dłem du żej sa -
tys fak cji. Sto ły upraw ne to do sko na łe
roz wią za nie dla osób, któ re chcą
mieć tro chę wa rzyw bądź ziół na bal -
ko nie lub ta ra sie. Mo gą stać cza so wo
na ścież kach działkowych, przed al -
ta ną…

Na tych sto łach głów nie upra wia
się ro śli ny płyt ko ko rze nią ce się i nie
wy twa rza ją ce du żej ma sy zie lo nej
(wa rzy wa li ścio we, rzod kiew ka, ko -

Wygodny stół uprawny spełnia rol´
ma∏ej ruchomej grzàdki. Produkt 
dost´pny na www.dzialkowiecsklep.pl

Uprawa pomidorów w worku z gotowym substratem
M. Dyrska

5

www.dzialkowiecsklep.pl



per, ce bu la z dym ki, bu ra ki, mar chew wcze sna,
zio ła, wcze sne sa mo koń czą ce po mi do ry).

C. Uprawa w workach
Wa rzy wa moż na upra wiać wy god niej i no -

wo cze śniej w spe cjal nych wor kach upra wo -
wych. Mo gą one zna leźć za sto so wa nie nie
tyl ko na dział ce, rów nież w przy do mo wych
ogro dach i bal ko nach. W han dlu do stęp ne są
np. fo lio we wor ki z go to wym sub stra tem tor -
fo wym lub spe cjal nie przy go to wa ną zie mią
dla wa rzyw. Go to wy sub strat w wor ku za wie -
ra już od po wied nią ilość próch ni cy i kom plet ny ze staw na wo zów po trzeb -
nych ro śli nom do wzro stu i roz wo ju.

Przy za ku pie ta kich wor ków war to zwra cać uwa gę na ro dzaj i ilość skład -
ni ków na wo zo wych za war tych w pod ło żu (skład czę sto by wa do sto so wa ny
do wy mo gów po szcze gól nych ga tun ków np. dla sa ła ty, pa pry ki, po mi do ra)
oraz na róż ne do dat ki, po pra wia ją ce wła ści wo ści pod ło ża (np. mącz ka ba zal -
to wa, per lit).

W wor ku po ło żo nym na płask wy ci na się zwy kle 3–6 otwo rów i sa dzi roz -
sa dę (po mi do ra, sa ła ty, ogór ka, pa pry ki). Pod ło że w wor kach przed sa dze -
niem ro ślin po win no być ogrza ne do tem pe ra tu ry oto cze nia. 

Nie du że wor ki z upra wą w ra zie po trze by moż na prze no sić. Przy spo dzie -
wa nym przy mroz ku wor ki
na ten chłod ny okres prze -
no si się w cie plej sze i wid ne
miej sce (oszklo ny ga nek, al -
ta na). Aby trans port był wy -
god niej szy, wor ki usta wia
się na drew nia nym ste la żu
lub w skrzyn ce. Ten ro dzaj
przenośnych „po jem ni ków”
moż na umiesz czać na bal -
ko nie, ta ra sie na róż nych po -
zio mach (sto ły, pół ki). 
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Sposób wycinania w worku otworów
do sadzenia rozsady

Uprawa pomidorów w wysokim worku

A. Pokora
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ZABIEGI PIEL¢GNACYJNE 
Wa rzy wa upra wia ne no wo cze sny mi me to da mi (w skrzy niach, na sto łach,

w wor kach) mu szą być tro skli wie pie lę gno wa ne, gdyż tyl ko wte dy uzy ska -
my do bry plon.
m Pod le wa nie po win no być umiar ko wa ne, ale przy tym ro dza ju upra wy 

w upal ne dni ro śli ny mo gą wy ma gać na wad nia nia na wet dwa ra zy dzien -
nie. Do brze spraw dzi się wte dy sys tem na wad nia nia kro pel ko we go.

m Nie kie dy ko niecz ne jest cie nio wa nie upraw, np. okre so wo dla mło dych
ro ślin z de li kat ny mi li ść mi (sa ła ty) oraz dla wa rzyw wy twa rza ją cych du -
żą ma sę zie lo ną (dy nie), doj rze wa ją cych owo ców (po mi do ry). Cie niu jąc
je (pa ra sol, da szek z włók ni ny, da szek ża glo wy) chro ni my przed pa lą cy -
mi pro mie nia mi słoń ca, któ re mo gły by uszko dzić ro śli ny, nad mier nie je
na grze wa jąc. Stół mo bil ny prze su wa my w ocie nio ne miej sca.

m Na wo że nie – ilość na wo zów star to wych w pod ło żu (np. w wor kach)
przed upra wą po win na wy star czyć dla upraw przed plo no wych. Wa rzyw
wcze snych (np. rzod kiew ki, sa ła ty) nie na wo zi się po głów nie. Na wo zi my
wa rzy wa ro sną ce ja ko plon głów ny (np. po mi dor, ogó rek) oraz te, pla no -
wa ne na zbiór póź niej szy (np. po ry, se le ry, jar muż). War to sto so wać kom -
post oraz na wo zy wie lo skład ni ko we daw ko wa ne mniej szy mi por cja mi,
aby unik nąć za so le nia pod ło ża.

m Pod po ry – nie któ re wy żej ro sną ce wa rzy wa mo gą wy ma gać pod pie ra -
nia. Ro lę pod pór mo gą speł -
niać drew nia ne pa li ki, do brze
umo co wa ne do ścian skrzy ni i
usta wio ne uko śnie. Do nich
przy wią zu je się pę dy (pomi- 
do r, ba kła żan). Pę dy przy mo -
co wy wać moż na tak że do
usta wio nych nad ro śli na mi pa -
łą ków z ocyn ko wa ne go dru tu.
W ra zie po trze by pa łą ki bę dą
pod po rą dla osłon (fo lia, włók -
ni na). Pod po ry dla fa so li, ogór -
ka, me lo na po win ny być moc-
niej sze. 

Wysokie skrzynie u∏atwiajà piel´gnacj´ osobom
ograniczonym ruchowo

7
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Broszurka bezp∏atna przeznaczona dla dzia∏kowców w PZD

Chcesz wie dzieç wi´ cej? 
Czy taj mie si´czni ki „dzia∏ ko wiec” i „Mój Ogró dek”, w któ rych za war ta jest rze tel -

na i ak tu al na wie dza na te mat za go spo da ro wa nia i piel´gna cji dzia∏ek. 
Uwa ga, za ma wiajàc te raz pa kiet pre nu me rat oby dwu cza so pism, zy sku jesz 

6 mie si´cy pre nu me ra ty  „Mój Ogró dek” gra tis. Aktualna oferta na na www.dzial ko -
wiec sklep.pl  tel. 22 101 34 34! 

Wy daw ca: Wy daw nic two „dzia∏ ko wiec” Sp. z o. o. 
ul. Bo bro wiec ka 1, 00–728 War sza wa, tel. 22 101 34 00, 
www.dzial ko wiec.com.pl, www.fa ce bo ok.com/per fek cyj ny ogrod

Wy da no na zle ce nie KR PZD z sie dzi bà w War sza wie.
Na k∏ad: 100 000 egz.
ISBN 978-83-63544-64-5

Fot. Fotolia.com/tsach, elypse, coco; Shutterstock.com/Jeanette Dietl, Hannamariah, Alison Hancock 

Zalety i wady nowoczesnych upraw 
Za le ty (+) 

– wy god na pie lę gna cja;
– lep sze do sto so wa nie dla osób ogra ni czo nych ru cho wo;
– in ten syw ne wy ko rzy sta nie po wierzch ni (du ża pro duk tyw ność na 1 m2);
– moż li wość upra wy ro ślin o więk szych wy ma ga niach gle bo wych na słab -

szych gle bach (piasz czy ste, pod mo kłe) lub za nie czysz czo nych;
– mniej sze ry zy ko po ra ża nia ro ślin przez cho ro by grzybowe po cho dze nia

gle bo we go; 
– skrzy nie do brze spraw dzą się na te re nach po chy łych (za po bie ga nie ero -

zji) a na wet na skar pie przy ta ra sie – do brze wy po zio mo wa ne, usta wio -
ne ka ska do wo;

– ła twiej o za cho wa nie za sad pra wi dło we go zmia no wa nia;
– ter min sie wu lub sa dze nia wa rzyw moż na przy spie szyć o 7–10 dni, 

a w ra zie chło dów ła two jest upra wy okryć.

Wa dy (–)
– upra wy wy ma ga ją częst sze go pod le wa nia; 
– ko niecz ność wy mia ny skrzyń po kil ku la tach; 
– więk sze kosz ty za ło że nia upraw. 
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Za bieg Êció∏ ko wa nia gle by jest zna ny i sto so wa ny od lat.
Obok upra wy ro Êlin okry wo wych to naj bar dziej 

po pu lar na me to da okry wa nia po wierzch ni 
gle by o ko rzyst nym wp∏y wie na gle b´ i upra wia ne ro Êli ny.

Polski Zwiàzek Działkowców
Krajowa Rada

dr hab. Zbigniew Jarosz, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
cz∏onek Kolegium Redakcyjnego miesi´cznika „dzia∏kowiec”

GLEBY
Âciółkowanie

Dlaczego warto Êció∏kowaç gleb´?
Okry wa jàc gle b´ Êció∏ kà, uzy sku je my wie le ko rzy Êci:  
m zmniej sze nie za chwasz cze nia upraw
m po pra wa wil got no Êci gle by
m po pra wa w∏a Êci wo Êci ter micz nych gle by
m po bu dze nie ˝y cia gle bo we go 
m ochro na gle by przed ero zjà 
m po pra wa od ̋ y wie nia ro Êlin.

Czym okrywaç gleb´?
1. Âció∏ ki or ga nicz ne 
Ma te ria ∏y u˝y wa ne ja ko Êció∏ ki or ga nicz ne sà

∏a two do st´p ne i ta nie, jed nak ich roz k∏ad mi kro -
bio lo gicz ny zmu sza do re gu lar ne go uzu pe∏ nia -
nia okry wy. 
m Ko ra – jest lek ka, prze wiew na, ∏a two prze -

pusz cza wo d´ opa do wà oraz jest wol na od
pa to ge nów i szkod ni ków. Âwie ̋ a ko ra so -

Âció∏ka z kory drzew na rabacie 
kwiatowej 

D. Taraska
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a sno wa mo ̋ e po sia daç od czyn lek -
ko kwa Êny lub na wet kwa Êny. Na le -
˝y jà roz k∏a daç war stwà co naj mniej
6–8 cm. S∏u ̋ y na wet przez 5–6 ko -
lej nych lat. 

m S∏o ma – to tra dy cyj na Êció∏ ka na za -
go nach tru skaw ki i po ziom ki. Jest
lek ka, prze pusz czal na, ma ma ∏à po -
jem noÊç wod nà, od czyn (pH) 7,0
oraz sze ro kà pro por cj´ w´ gla do
azo tu (C:N = 80–100). Jest ∏a two
roz k∏a da na przez mi kro or ga ni zmy,
war stwa gru bo Êci 10–15 cm mu si
byç co ro ku uzu pe∏ nia na. 

m Tro ci ny – sà lek kie (1 litr wa ̋ y 0,25–0,30 kg), ale po roz ∏o ̋ e niu szyb -
ko si´ za g´sz cza jà, two rzàc zwar tà okry w´. Ma jà kwa Êny od czyn
(pHKCl 3,8–4,5), przy dat ny w upra wie ro Êlin kwa so lub nych, zaÊ 
C:N = 500. Roz k∏a da ne sà zwy kle war stwà 8–10 cm.  

m Wió ry drzew ne – ma jà po dob ny sk∏ad i w∏a Êci wo Êci jak tro ci ny, jed -
nak ich roz k∏ad trwa d∏u ̋ ej. Wy ma ga jà za tem rzad sze go uzu pe∏ nia -
nia. Ze wzgl´ du na nie re gu lar ne kszta∏ ty i zró˝ ni co wa nà wiel koÊç,
wió ry sà prze wiew ne i ∏a two prze pusz cza jà wo d´. Naj lep sze efek ty
uzy sku je si´ przy war stwie 8–10 cm.

2. Mul cze – czy li Êció∏ ki z w∏a snej dzia∏ ki
m Kom post (doj rza ∏y lub Êwie ̋ y) – jest za sob ny w sk∏ad ni ki po kar mo we

i trwa ∏e po ∏à cze nia or ga nicz no -mi ne ral ne. Obo j´t ny lub lek ko al ka licz -
ny od czyn eli mi nu je mo˝ li woÊç je go wy ko rzy sta nia do Êció∏ ko wa nia
ro Êlin kwa so lub nych. Uk∏a da si´ go war stwà gru bo Êci 10–15 cm. 

m Tra wa – jest za sob na w sk∏ad ni ki po kar mo we o ko rzyst nym sto sun ku
w´ gla do azo tu (C:N=12), z du ̋ à za war to Êcià zwiàz ków bia∏ ko wych
i w´ glo wo da nów. Szyb ko si´ roz k∏a da i wy ma ga cz´ ste go uzu pe∏ nia -
nia. Przed roz ∏o ̋ e niem tra w´ na le ̋ y nie co pod su szyç, co za po bie gnie
bu twie niu i gni ciu jej dol nych par tii. Pod su szo nà tra w´ roz k∏a da si´
war stwà gru bo Êci 8–10 cm.

Skoszonà traw´ zamiast wyrzuciç, lepiej
podsuszyç i rozło˝yç wokół drzew

Z. Jarosz
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am Igli wie – ze wzgl´ du na kwa Êny od czyn (pH 4,0–4,5) jest jed nym 
z naj lep szych ma te ria ∏ów do Êció∏ ko wa nia ro Êlin kwa so lub nych. Za -
war toÊç zwiàz ków ˝y wicz nych i wo sko wych spra wia, i˝ sà od por ne
na roz k∏ad mi kro bio lo gicz ny. Ma te ria∏ ten ja ko Êció∏ k´ roz k∏a da si´ war -
stwà 5–7 cm.

m Li Êcie – naj trwal sza jest Êció∏ ka z li Êci bu ka, d´ bu, kasz ta na i orze cha.
Naj szyb ciej ule ga jà roz k∏a do wi okry wy z li Êci drzew i krze wów owo co -
wych, li py, gra bu, je sio nu, brzo zy, wià zu i klo nu. Li Êcie roz k∏a da si´
war stwà 10–15 cm gru bo Êci. Nie kie dy przed roz ∏o ̋ e niem mie sza si´
je z kom po stem, obor ni kiem lub in nym ma te ria ∏em za sob nym w azot,
co przy spie sza mi ne ra li za cj´ i chro ni przed roz wie wa niem.

m Chwa sty – ja ko Êció∏ ka naj le piej na da jà si´ m∏o de chwa sty jed no rocz -
ne, ale bez wzgl´d nie na le ̋ y uni kaç chwa stów, któ re zdo ∏a ∏y wy two -
rzyç na sio na. Chwa sty roz ∏o go we przed u˝y ciem w for mie Êció∏ ki
na le ̋ y do brze wy su szyç. 

3. Âció∏ ki syn te tycz ne
Ma te ria ∏y syn te tycz ne, w po rów na niu do Êció ∏ek or ga nicz nych, sà
dro˝ sze, jed nak okres ich u˝yt ko wa nia jest znacz nie d∏u˝ szy. 

m Fo lie – do st´p ne sà w ró˝ nej sze ro ko Êci i o ró˝ nej gru bo Êci (za zwy -
czaj 0,04–0,08 mm), co umo˝ li wia do pa so wa nie okry wy do bie ̋ à cych
po trzeb. Mu szà za wie raç sta bi li za to ry UV, chro nià ce je przed roz pa -
dem pod wp∏y wem pro mie nio wa nia s∏o necz ne go. Naj po pu lar niej sze
sà okry wy czar ne lub dwu barw ne (czar no -bia ∏e). Okry wa z fo lii sta no -
wi ba rie r´ dla wo dy opa do wej oraz sk∏ad ni ków po kar mo wych wno -
szo nych do gle by wraz z na wo za mi. Okry cie wi´k szej po wierzch ni
wià ̋ e si´ z ko niecz no Êcià in sta lo wa nia w´ ̋ y na wad nia jà cych. 

m Fo lie eko lo gicz ne – („bio fo lie”), sà ma te ria ∏a mi syn te tycz ny mi, przy -
ja zny mi dla Êro do wi ska i ule ga jà cy mi ca∏ ko wi tej bio de gra da cji. Wy -
twa rza ne na ba zie na tu ral nych bio po li me rów, któ rych je dy nym
sk∏adni kiem sà zwiàz ki or ga nicz ne (np. skro bia ziem nia cza na), po
okre Êlo nym cza sie ule ga jà roz k∏a do wi mi kro bio lo gicz ne mu bez ja kie -
go kol wiek wp∏y wu na Êro do wi sko.

m Tka ni na po li pro py le no wa (PP) – (agrot ka ni na), dzi´ ki spe cy ficz nej
bu do wie, w po sta ci sple cio nych krzy ̋ o wo wà skich pa sków po li pro py -
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a le nu, do brze prze pusz cza wo d´ i jest bar dzo od por na na uszko dze -
nia me cha nicz ne. Ma te ria∏ ten jest obo j´t ny che micz nie dla gle by 
i ro Êlin, jak rów nie˝ dla wno szo nych wraz z na wo za mi sk∏ad ni ków po -
kar mo wych. Roz miar ma te ria ∏u na le ̋ y do k∏ad nie do pa so waç do upra -
wy, po nie wa˝ przy ci na nie po wo du je strz´ pie nie brze gów okry wy. Do
Êció∏ ko wa nia naj le piej sto so waç tka ni ny o g´ sto Êci 70–130 g/m2. Wa˝ -
nym pa ra me trem de cy du jà cym o przy dat no Êci agrot ka ni ny jest za -
war toÊç do dat ków za bez pie cza jà cych przed fo to de gra da cjà. Ma te ria ∏y
sta bi li zo wa ne, przy w∏a Êci wym u˝yt ko wa niu, pra wi d∏o wo spe∏ nia jà ro -
l´ Êció∏ ki na wet 6–7 lat. 

m W∏ók ni na po li pro py le no wa – na zy wa na te˝ agrow ∏ók ni nà, ∏a two
prze pusz cza wo d´ i sk∏ad ni ki po kar mo we i nie ha mu je wy mia ny ga -
zo wej po mi´ dzy gle bà a oto cze niem. Do Êció∏ ko wa nia naj le piej sto so -
waç czar nà agrow ∏ók ni n´ (50–100 g/m2). Mo˝ na jà przy ci naç i for-
mo waç według ak tu al nych po -
trzeb. Dzi´ ki za war to Êci sta bi li -
za to rów UV jest od por na na
fo to de gra da cj´. Przy pra wi d∏o -
wym u˝yt ko wa niu ma te ria∏ ten
mo ̋ e s∏u ̋ yç na wet 5–6 lat.

Jak rozkładaç Êciółk´?
m Ma te ria ∏y syn te tycz ne – roz -

k∏a da si´ na gle b´ od po wied -
nio na wie zio nà, spulch nio nà 
i wy rów na nà, za zwy czaj na kil -
ka dni przed sa dze niem lub
sie wem ro Êlin. Fo li´ uk∏a da si´
w miej scu pla no wa nej upra wy
(rza dziej w mie dzy rz´ dziach),
pa sem o sze ro ko Êci nie prze -
kra cza jà cej 1,2 me tra. Sto so -
wa nie szer szych pa sów wy -
ma ga u˝y cia in sta la cji na wad -

Kapusta i por Êció∏kowane folià

D. Taraska
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ania jà cej. W∏ók ni n´ i tka ni n´ po li pro py le no wà mo˝ na sto so waç w do -
wol nych roz mia rach, do pa so wa nych do ilo Êci rz´ dów lub wiel ko Êci
grzà dek. Âció∏ ki syn te tycz ne roz k∏a da si´ na rów nej po wierzch ni („na
p∏ask”) lub w mia r´ po trze by na ufor mo wa nych wcze Êniej, pod wy˝ -
szo nych za go nach. Brze gi ma te ria ∏ów na le ̋ y nie co za g∏´ biç i do k∏ad -
nie ob sy paç zie mià na sze ro ko Êci 10–15 cm. Po kil ku dnio wym na-
grza niu gle by w miej scu pla no wa ne go sa dze nia ro Êlin, ma te ria∏ na ci -
na si´ krzy ̋ o wo lub w kszta∏ cie li te ry „V” na d∏u goÊç 10–15 cm. Po
od chy le niu na ci´ç mo˝ na swo bod nie sa dziç ro Êli ny. 

m Âció∏ ki or ga nicz ne – roz k∏a da si´ póê nà wio snà na gle b´ od po wied -
nio na grza nà, do k∏ad nie od chwasz czo nà i spulch nio nà. Ich gru boÊç
po win na uwzgl´d niaç ce chy fi zycz ne ma te ria ∏u oraz ro dzaj gle by –
zwy kle jest to 8–15 cm. Wy jàt kiem sà gle by pod mo k∏e, na któ rych war -
stwa Êció∏ ki nie po win na prze kra czaç 5–8 cm. Grub sza okry wa zbyt -
nio ogra ni cza do st´p po wie trza, co mo ̋ e skut ko waç gni ciem dol nych
par tii ma te ria ∏u. Przed zi mà ro Êli ny Êció∏ ko wa ne na le ̋ y za bez pie czyç
przez gry zo nia mi, ch´t nie zi mu jà cy mi w cie p∏ej okry wie. 

Âciółki w ogrodach ekologicznych
Od po wied nio do bra na Êció∏ ka, obok ty po wych funk cji, s∏u ̋ y rów nie˝

ogra ni cza niu wy st´ po wa nia cho rób i szkod ni ków, eli mi nu jàc ko niecz noÊç
do dat ko wej ochro ny ro Êlin. 

Zio∏a na Êció∏ce organicznej

E
. S

ik
or

a
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Aksamitka Pobudza wzrost i plonowanie pomidorów, fasoli karłowej, cebuli, 
(Tagetes) marchwi i warzyw kapustnych; ogranicza wyst´powanie nicieni

Bez czarny Wydzielajàcy si´ przy rozkładzie kwiatów, liÊci i korowiny kwas
(Sambucus nigra) pruski odstrasza gryzonie (krety, myszy), rolnice, bielinka 

kapustnika, mszyce, wielkopàkowca porzeczkowego; stymuluje
procesy tworzenia si´ próchnicy 

Hyzop lekarski Niszczy chorobotwórcze bakterie; odstrasza rolnice, ba˝anty, 
(Hyssopus officinalis) wrony, zajàce

Kozłek lekarski Stymuluje wzrost warzyw; wzbogaca gleb´ w fosfor; przywabia  
(Valeriana officinalis) d˝d˝ownice przyczyniajàce się do poprawy struktury gleby

Krwawnik pospolity Zwi´ksza odpornoÊç roÊlin uprawnych na choroby; przyspiesza
(Achillea millefolium) tworzenie si´ próchnicy w glebie

Majeranek ogrodowy Odstrasza szkodniki marchwi, cebuli i warzyw kapustnych
(Majorana hortensis)

Mniszek pospolity Stymuluje wzrost roÊlin; przyspiesza proces tworzenia si´ próchnicy 
(Taraxacum officinale) w glebie; przywabia d˝d˝ownice poprawiajàce struktur´ gleby

Nagietek lekarski Działa wzmacniajàco na kapust´ i pomidory
(Calendula officinalis)

Nasturcja Poprawia wzrost rzodkiewki, kalafiora, brokułu; odstrasza Êlimaki,
(Tropaeolum majus) mrówki i gryzonie

Ostrzeƒ pospolity  Odstrasza gryzonie (myszy, szczury)
(Cynoglossum officinale)

Pokrzywa zwyczajna Zwi´ksza odpornoÊç roÊlin na choroby;  poprawia plonowanie roÊlin 
(Urtica dioica) bobowatych i pomidorów; przyspiesza tworzenie próchnicy w glebie

Rumianek pospolity Stymuluje wzrost roÊlin (np. warzywa kapustne, cebula, mi´ta);
(Matricaria chamomilla) przyspiesza tworzenie się próchnicy w glebie

Skrzyp polny Wzbogaca gleb´ w łatwo dost´pne dla roÊlin koloidalne zwiàzki
(Equisetum arvense) krzemu, wapno, siark´, potas i mangan, co prowadzi do wzmoc-

nienia roÊlin; niszczy grzyby chorobotwórcze znajdujàce si´ w glebie

Szałwia lekarska Odstrasza gàsienice, mszyce, rolnice i Êlimaki; korzystnie działa 
(Salvia officinalis) na kapust´, marchew

Wrotycz pospolity Odstrasza gàsienice i motyle bielinków, stonk´ ziemniaczanà,
(Tanacetum vulgare) p´draki, pchełki, opuchlaka truskawkowca, kwieciaki, roztocza

truskawkowego, Êmietk´ cebulank´, wgryzk´ szczypiork´, mszyce;
wzbogaca gleb´ w potas; przyspiesza tworzenie się próchnicy

˚ywokost lekarski Pobudza wzrost i rozwój roÊlin; wzbogaca gleb´ w azot i potas
(Symphytum officinale)

RoÊlina u˝yta do
Êciółkowania

W∏a Êci wo Êci fi to sa ni tar ne ro Êlin przy dat nych do Êció∏ ko wa nia

Wpływ Êciółki na gleb´  i roÊliny
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Spe cy ficz ne sub stan cje pro du ko wa ne w ro Êli nach o dzia ∏a niu fi to sa ni tar nym prze -
do sta jà si´ do gle by w wy ni ku mi kro bio lo gicz ne go roz k∏a du Êció∏ ki. Okry wa z ro Êlin
o przy dat nych w∏a Êci wo Êciach al le lo pa tycz nych cz´ sto jest sku tecz niej sza ni˝ ich
wspó∏ rz´d na upra wa. 

W∏a Êci wo Êci po pra wia jà ce stan fi to sa ni tar ny ro Êlin ma jà na przy k∏ad
Êció∏ ki z tra wy i s∏o my, wcià˝ nie do ce nia ne w wie lu tra dy cyj nych upra wach.
Ma te ria ∏y te za wie ra jà znacz ne ilo Êci kwa su krze mo we go, któ ry dzia ∏a bak -
te rio statycz nie i grzy bo bój czo, ogra ni cza jàc wy st´ po wa nie wie lu pa to ge -
nów ro Êlin upraw nych. Dzi´ ki te mu s∏o ma lub tra wa roz ∏o ̋ o ne na za go nach
tru skaw ki i po ziom ki, obok ty po wych za let okry wy gle bo wej ogra ni cza jà
wy st´ po wa nie sza rej ple Êni na owo cach. 

Sto su jàc okry w´ z wy bra nych ro Êlin mo˝ na osià gnàç wy mier ne ko rzy -
Êci upra wo we. Jest to tym bar dziej uza sad nio ne, i˝ nie któ re ga tun ki ja ko
chwa sty sà usu wa ne pod czas pie l´ gna cji.

Specyfika nawo˝enia przy Êció∏kowaniu upraw
Nawo˝enie Êció∏kowanych upraw wymaga uwzgl´dnienia w∏aÊciwoÊci

okrywy: 
m w∏ók ni ny i tka ni ny po li pro py le no we – sà oboj´tne wzgl´dem wno szo -

nych sk∏ad ni ków po kar mo wych a ich u˝ycie nie wy ma ga zmian daw -
ki ani ter mi nu wy sie wu na wo zów; 

m fo lie – sta no wiàc ba rier´ dla na wo zów sto so wa nych pog∏ów nie, zmu -

Âció∏ka z folii biodegradowalnej 

E
. Sikora
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Wy daw ca: Wy daw nic two „dzia∏ ko wiec” Sp. z o. o. 
ul. Bo bro wiec ka 1, 00–728 War sza wa, tel. 22 101 34 00, 
www.dzial ko wiec.com.pl, www.fa ce bo ok.com/per fek cyj ny ogrod

Wy da no na zle ce nie KR PZD z sie dzi bà w War sza wie.
Na k∏ad: 150 tys. egz.
ISBN 978-83-63544-20-1

Broszurka bezp∏atna przeznaczona dla dzia∏kowców w PZD

Chcesz wie dzieç wi´ cej? 
Czy taj mie si´czni ki „dzia∏ ko wiec” i „Mój Ogró dek!”, w któ rych za war ta jest rze -

tel na i ak tu al na wie dza na te mat za go spo da ro wa nia i piel´gna cji dzia∏ek. Uwa ga,
za ma wiajàc te raz pa kiet pre nu me rat oby dwu cza so pism, zy sku jesz 6 mie si´cy pre -
nu me ra ty  „Mój Ogró dek” gra tis, plus ra ba ty w www.dzial ko wiec sklep.pl
tel. 22 101 34 34! 

szajà do bar dzo dok∏ad ne go przy go to wa nia gle by przed roz∏o˝eniem
okry wy;

m kom post i obor ni ki – w pierw szym ro ku po roz∏o˝eniu po zwa lajà
zmniej szyç daw ki na wo zów wy sie wa nych pog∏ów nie o po∏ow´; 

m ma te ria∏y ubo gie w azot (tro ci ny, wió ry drzew ne, ko ra, s∏oma), ze
wzgl´du na in ten sywnà sorpcj´ bio lo gicznà, wy ma gajà zwi´kszo ne go
na wo˝enia tym sk∏ad ni kiem (o ok. 20–30%); 

m gru ba war stwa ma te ria∏u or ga nicz ne go wyd∏u˝a czas prze miesz cze -
nia si´ sk∏ad ni ków po kar mo wych w po bli˝e ko rze ni roÊlin. Przy sto -
so wa niu Êció∏ek or ga nicz nych le piej za tem sto so waç na wo zy w po s-
ta ci ich wod ne go roz two ru, lub po wy sie wie na wo zu dok∏ad nie pod -
laç na wo˝one miej sca.

Co zrobiç ze zu˝ytà Êció∏kà?
Âció∏k´ or ga nicznà wy star czy lek ko roz drob niç, rów no mier nie po roz -

su waç na po wierzch ni i prze ko paç z glebà ja ko na wóz. Nad miar ma te ria∏u
mo˝na ze braç i prze zna czyç na kom po stow nik.

Okry wy syn te tycz ne (fo lie, agrot ka ni ny) na le˝y dok∏ad nie ze braç z za -
go nów, po se gre go waç i umieÊciç w spe cjal nym po jem ni ku (na tzw. od pa -
dy su che) z prze zna cze niem do re cy klin gu. 

Okry wy syn te tycz ne nie mogà po zo sta waç w gle bie. Nie mogà byç te˝ spa la ne.
Post´po wa nie ta kie pro wa dzi do po wa˝ne go ska˝enia Êro do wi ska na tu ral ne go.
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prof. Augustyn Mika, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Dla cze go war to ciàç la tem?
m Dla zdro wia ro Êlin W okre sie ch∏od nej i wil got nej po go dy, czy li od

póê nej je sie ni do ma ja, grzy by cho ro bo twór cze roz wi ja jà ce si´ na ko rze 
i drew nie wy twa rza jà ob fi cie za rod ni ki, któ re kie∏ ku jà w miej scach po dat -
nych na in fek cj´ (Êla dy po opa d∏ych li Êciach, p´k ni´ cia ko ry po mro zie,
ska le cze nia ko ry, ra ny po ci´ ciu). Naj bar dziej na ra ̋ o ne na in fek cje sà drze -
wa pest ko we i dla te go po le ca si´ ciàç je la tem, po ze rwa niu owo ców, a nie
na przed wio Êniu – w okre sie wi´k sze go za gro ̋ e nia in fek cjà.

Drze wa ziarn ko we (ja b∏o nie i gru sze) ma jà d∏u gi okres doj rze wa nia owo -
ców, to te˝ rzad ko wy ci na si´ la tem ga ∏´ zie z wy jàt kiem tych, któ re na gle za -
mie ra jà po ra ̋ o ne przez cho ro by. Wy ci na nie za mie ra jà cych ga ∏´ zi i ich
uty li za cja za po bie ga jà dal sze mu roz wo jo wi cho ro by. U ja b∏o ni ∏a two za -
uwa ̋ yç wierz cho∏ ki przy ro stów let nich z ob fi tym, bia ∏ym, mà czy stym na lo -
tem. To nisz czà cy p´ dy grzyb màcz nia ka ja b∏o ni. Wy ci na my po ra ̋ o ne
p´ dy i wrzu ca my je do kom po stu lub uty li zu je my w in ny spo sób.

Na dzia∏ kach upra wia my ro Êli ny sa dow ni cze na le ̋ à ce do 3 grup:
drze wa ziarn ko we (ja b∏o nie i gru sze), drze wa pest ko we 

(Êli wy, wi Ênie, cze re Ênie, brzo skwi nie, mo re le), krze wy owo co we
(po rzecz ki, agrest, ma li ny, je ̋ y ny, aro nia, ja go da kam czac ka, 

wi no roÊl i in ne). Ka˝ dy ga tu nek drzew i krze wów mo ̋ e byç ci´ ty 
z po ̋ yt kiem w okre sie la ta lub je sie ni.

Ci´cie letnie
roÊlin sadowniczych
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a War to wie dzieç, ˝e…Wszyst kie drze wa pest ko we sà bar dziej na ra -
˝o ne na cho ro by ko ry i drew na ni˝ drze wa ziarn ko we, z te go po wo du sà
krót ko wiecz ne. Naj cz´ Êciej ule ga jà one cho ro bie grzy bo wej zwa nej mo ni -
lio zà (bru nat na zgni li zna owo ców drzew pest ko wych) oraz ra ko wi bak te ryj -
ne mu drzew pest ko wych. Mo ni lio za wi docz na jest naj cz´ Êciej na wi Êniach
i mo re lach w okre sie kwit nie nia drzew i tu˝ po nim. P´ dy i ga ∏´ zie na gle
za mie ra jà wraz z kwia ta mi i m∏o dy mi li Êç mi. Po ra ̋ o ne p´ dy na le ̋ y nie -
zw∏ocz nie wy ci naç i uty li zo waç. Rak jest naj bar dziej wi docz ny na cze re -
Êniach. Ko ra wy glà da jak spuch ni´ ta, wy cie ka spod niej sok i gu ma,
po wsta jà roz le g∏e ra ny pro wa dzà ce do za mie ra nia ga ∏´ zi, ko na rów, a na -
wet ca ∏ych drzew. Po ra ̋ o nà ko r´ na le ̋ y wy ci naç do zdro wej tkan ki i za -
sma ro waç do st´p ny mi pre pa ra ta mi do le cze nia ran. Za sy cha jà ce ga ∏´ zie
trze ba jak naj wcze Êniej wy ciàç i usu nàç z dzia∏ ki.
m Dla ogra ni cze nia roz mia ru ko ro ny Po ci´ ciu let nim drze wo nie ro Ênie

tak sil nie, jak po ci´ ciu zi mo wym. 
m Dla wy ko rzy sta nia wol ne go cza su La tem ma my wi´ cej cza su ni˝ wcze -

snà wio snà i war to go spo ̋ yt ko waç na ci´ cie drzew i krze wów.

Jak ciàç?
Ja b∏o nie i gru sze Ich ci´ cie jest ogra ni czo ne la tem do wy ci na nia tak

zwa nych wil ków, po nie wa˝ owo ce po zo sta jà na drze wach na wet do póê -
nej je sie ni, wi´c nie mo˝ na wy ci naç ga ∏à zek z owo ca mi. Je Êli ja b∏o nie lub

gru sze by ∏y ci´ te moc no na wio sn´,
to na wierz cho∏ ku ko ron mo gà wy ro -
snàç sil ne, pio no we p´ dy zwa ne wil -
ka mi. Wil ki sà re ak cjà drze wa na
ci´ cie wio sen ne. Drze wo sta ra si´ od -

Ja b∏oƒ: a. przed ci´ ciem b. po wy ci´ ciu wil ków

a

b



bu do waç jak naj szyb ciej wy ci´ te ga ∏´ zie. Z punk tu wi dze nia fi zjo lo gii drze -
wa, wil ki nie sà szko dli we. Jed nak kie dy wy ro snà jak las na wierz cho∏ ku, to
za cie nia jà ko ro n´ i ujem nie wp∏y wa jà na ja koÊç owo ców, któ re z bra ku
s∏oƒ ca sà mniej ru mia ne i smacz ne. Wil ki na ja b∏o niach i gru szach wy ci na -
my od VIII do po ∏o wy IX. Im od mia na wcze Êniej doj rze wa, tym wcze Êniej
trze ba wil ki wy ci naç. Przy wy ci na niu wil ków oszcz´ dza my przy ro sty s∏a be,
krót kie (do 40 cm), ro snà ce sko Ênie, al bo wy gi´ te w for mie ∏u ku, gdy˝ p´ -
dy ta kie za wià zu jà pà ki kwia to we i owo cu jà w na st´p nym ro ku.

Wi Ênie i cze re Ênie Je Êli po ze bra niu owo ców prze Êwie tli my wi Ênie lub
cze re Ênie, to stwo rzy my ko ro ny po dat ne na prze ni ka nie Êwia t∏a s∏o necz ne -
go i prze wiew ne. Grzy by cho ro bo twór cze tra fià na nie sprzy ja jà ce wa run ki
do roz wo ju, w efek cie drze wa b´ dà zdrow sze. W sa dach to wa ro wych
oprócz prze Êwie tla nia cze re Êni po ze rwa niu owo ców, sa dow ni cy wy ci na jà
gru be ko na ry, al bo je skra ca jà, a tak ̋ e Êci na jà wierz cho∏ ki drzew w ce lu
ogra ni cze nia roz pi´ to Êci i wy so ko Êci ko ron. Ta kie ci´ cie mo˝ na tak ̋ e wy -
ko naç na dzia∏ ce, gdy cze re Ênia sta ∏a si´ zbyt du ̋ a. W upra wie wi Êni,
oprócz prze Êwie tla nia, war to skra caç wierz cho∏ ki ko na rów, aby drze wa si´
od m∏o dzi ∏y i wy da ∏y du ̋ o przy ro stów rocz nych. Wi Ênia owo cu je naj ob fi -
ciej na m∏o dych przy ro stach.
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Wi Ênia: a. przed ci´ ciem b. po ci´ ciu
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Brzo skwi nie W na szym kli ma cie sà krót ko wiecz ne z po wo du s∏a be go
wzro stu p´ dów u pod sta wy ko ro ny i za mie ra nia dol nych ga ∏´ zi. P´ dy ro -
snà na to miast sil nie u wierz cho∏ ka, co spra wia, ˝e nie mo ̋ e my si´ gnàç,
aby opry skaç wierz cho ∏ek prze ciw k´ dzie rza wo Êci li Êci brzo skwiƒ, ani ze -

Cze re Ênia: a. przed ci´ ciem b. po ci´ ciu

Brzo skwi nia: a. przed ci´ ciem b. po ci´ ciu

a b

a b



braç owo ców ze szczy tu ko ro ny.
Aby po bu dziç wzrost p´ dów u
pod sta wy ko ro ny, war to wy ciàç
w lip cu naj sil niej sze przy ro sty u
jej szczy tu. W ten spo sób drze -
wo b´ dzie ni˝ sze i bar dziej do -
st´p ne do pie l´ gna cji i zry wa nia
owo ców.

Orze chy w∏o skie Rzad ko wy -
ma ga jà ci´ cia, lecz war to wie -
dzieç, ˝e ci´ cie zno szà bar dzo
do brze. Je Êli drze wo jest zbyt
wy so kie lub ma zbyt ob szer nà
ko ro n´, to mo˝ na je go roz mia ry ogra ni czyç przez skró ce nie ko na rów. Ci´ -
cie wy ko nu je my w VIII–IX. Ci´ cie wio sen ne nie jest wska za ne, bo z ran b´ -
dzie cie k∏o przez d∏u gi czas.

Po rzecz ki czar ne Mo˝ na je ciàç ju˝ od sierp nia. Krze wy owo cu jà naj ob -
fi ciej na p´ dach rocz nych i dwu let nich. Po ze rwa niu owo ców wy ci na my kil -
ka p´ dów naj star szych, aby stwo rzyç wa run ki do wy ra sta nia no wych
przy ro stów. Wy ci na my rów nie˝ przy ro sty p∏o ̋ à ce si´ po zie mi.
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W ce lu ogra ni cze nia wiel ko Êci ko ro ny mo˝ na
skró ciç ko na ry orze cha w∏o skie go w sierp niu

Po rzecz ka czar na po ci´ ciu



6

d
z

i
a

∏
k

a
 

d
o

s
k

o
n

a
∏

a Po rzecz ki czer wo ne i bia ∏e Owo cu jà na p´ dach star szych ni˝ po rzecz -
ki czar ne, to te˝ od m∏a dza my je mniej in ten syw nie. Do pusz cza my obec -
noÊç w krze wie nie tyl ko p´ dów rocz nych i dwu let nich lecz tak ̋ e trzy let nich
i czte ro let nich. To nie zna czy, ˝e krzew ma byç nad mier nie za g´sz czo ny.
Krzew luê ny do star czy do rod nych owo ców. W krze wie g´ stym owo ce b´ -
dà drob ne i po dat ne na gni cie z po wo du du ̋ ej wil go ci. Za g´sz cze nie krze -
wu re gu lu je my ci´ ciem, usu wa my p´ dy po k∏a da jà ce si´ na zie mi.

Szcze gól nie oka za ∏e owo ce po rze czek czer wo nych mo˝ na uzy skaç pro -
wa dzàc krze wy z jed nym tyl ko p´ dem g∏ów nym przy wià za nym do tycz ki
bam bu so wej. Przy tym spo so bie sto su je si´ za wsze dwu krot ne ci´ cie przy -
ro stów bocz nych: jed no ci´ cie na wio sn´ i dru gie – w VI–VII.

Agrest Zbie ra my go ju˝ w czerw cu. Ma my ca ∏e la to do dys po zy cji, aby
go od po wied nio przy ciàç. Wy ci na my p´ dy p∏o ̋ à ce si´ po zie mi, cien kie,
krzy we przy ro sty ze Êrod ka krze wów, któ re ro dzà owo ce mier nej ja ko Êci.
Po zo sta wia my w krze wie p´ dy gru be, nie któ re roz ga ∏´ zio ne. Na p´ dach
roz ga ∏´ zio nych wy ci na my drob ne od ro sty. Po ta kim ci´ ciu krzew b´ dzie
luê ny, przej rzy sty, upo rzàd ko wa ny, ∏a twy do zry wa nia owo ców. Je Êli agrest
upra wia ny jest w for mie pien nej, to ko ro ny trze ba prze Êwie tlaç po dob nie jak
u agre stu pro wa dzo ne go w for mie krze wu.

Aro nia M∏o de krze wy ma jà re gu lar ny po krój i nie wy ma ga jà ci´ cia. Sta -
re, wy ra sta jà nie kie dy zbyt wy so ko. Je Êli pra gnie my je ob ni ̋ yç, to wy ci na -
my ze Êrod ka krze wu, przy zie mi, naj sil niej sze przy ro sty, a zo sta wia my
s∏ab sze.

Je ̋ y ny ¸o z´ roz pi na my wio snà na dru tach lub na in nej kon struk cji. Owo -
ce doj rze wa jà w VIII–IX. Po owo co wa niu ∏o za stop nio wo za mie ra. Trze ba jà
wy ciàç przed zi mà i zro biç miej sce dla m∏o dej ∏o zy wy ro s∏ej la tem. T́  ∏o z´
przed zi mà uk∏a da my na zie mi i przy kry wa my np. s∏o mà.

Bo rów ka wy so ka Nie wszy scy wie dzà, ˝e trze ba jà ciàç. Bo rów ka ci´ ta
owo cu je znacz nie ob fi ciej ni˝ nie ci´ ta. Co ro ku, po ze rwa niu wszyst kich
owo ców, wy ci na my w VIII–IX kil ka naj star szych ga ∏à zek w krze wie i zo sta -
wia my ga ∏àz ki m∏o de. Je Êli nie wy ko na my ci´ cia w tym cza sie, to trze ba
ciàç krzew na wio sn´.

Su cho drzew To tzw. ja go da kam czac ka. Tak ̋ e wy ma ga ci´ cia, po nie -
wa˝ nie któ re p´ dy po k∏a da jà si´ na zie mi, zaÊ in ne sà tak st∏o czo ne, ˝e
trud no z nich ze braç owo ce. Co ro ku war to la tem wy ciàç ga ∏àz ki p∏o ̋ à ce
si´ na zie mi i naj star sze ze Êrod ka krze wu. Je Êli ci´ cie wy ko na my wkrót ce
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apo ze bra niu owo ców, to po bu dzi my krzew do wy da nia no wych, moc nych
p´ dów ro dzà cych oka za ∏e owo ce.

Wi no roÊl Wszyst kie pnà cza owo co we przy ci na si´ bar dzo sil nie na wio -
sn´, a do dat ko wo uzu pe∏ nia si´ ci´ cie la tem. Na wio sn´ wy ci na si´ oko ∏o
90% ∏o zy. Zo sta wia si´ 1–2 od cin ki ∏o zy z kil ko ma pà ka mi. Pnà cza ro snà
bar dzo in ten syw nie, to te˝ no we la to ro Êle two rzà cz´ sto nad mier ny gàszcz.
Dla ja ko Êci owo ców zb´d ne sà tak zwa ne pa sier by czy li roz ga ∏´ zie nia dru -
gie go rz´ du roz wi ja jà ce si´ na la to ro Êlach owo cu jà cych. Pa sier by i nad -
miar nie owo cu jà cych la to ro Êli wy ci na my od VII do IX.

Ma li ny Mu szà byç ci´ te na wio sn´, la tem lub je sie nià. Obec nie ma my
w upra wie ma li ny owo cu jà ce na p´ dach rocz nych lub owo cu jà ce na p´ -
dach dwu let nich. Pierw sze z nich (np. Po lka, Po la na, Lasz ka) doj rze wa jà od
koƒ ca sierp nia a˝ do je sien nych przy mroz ków. Po ze bra niu ostat nich owo -
ców Êci na my p´ dy tu˝ nad zie mià. Je Êli te go nie zro bi my je sie nià, to przy -
ci na my je na wio sn´. Ma li ny owo cu jà ce na p´ dach dwu let nich (np. Mal ling
Pro mi se) po ze rwa niu owo ców w VI–VII, trze ba przy ciàç. Wy ci na my przy
zie mi p´ dy, któ re owo co wa ∏y i za czy na jà za sy chaç. M∏o de, no we p´ dy
prze rze dza my, zo sta wia jàc je co 10 cm je den od dru gie go i przy wià zu je my
do po zio me go dru tu roz pi´ te go mi´ dzy pa li ka mi. Ci´ cie ma lin jest bar dzo
wa˝ nym za bie giem chro nià cym je od cho ro by grzy bo wej zwa nej za mie ra -
niem p´ dów ma lin.

Przy upra wie ma lin doj rze wa jà cych la tem, pa mi´ taj my o wy ci na niu sta rych p´ dów 
po ze rwa niu wszyst kich owo ców
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Broszurka bezp∏atna przeznaczona dla dzia∏kowców w PZD

Za bez pie cza nie ran 
Grzy by cho ro bo twór cze drzew i krze wów owo -

co wych roz wi ja jà si´ naj le piej w okre sie ch∏od nej
po go dy, przy du ̋ ej wil got no Êci po wie trza, na wil -
got nej po wierzch ni li Êci, ko ry i owo ców. Su cha 
i s∏o necz na po go da la tem i wcze snà je sie nià nie
sprzy ja roz wo jo wi grzy bów cho ro bo twór czych.
Ska le cze nia ko ry i drew na spo wo do wa ne ci´ -
ciem szyb ko wy sy cha jà lub sà za skle pia ne od
we wnàtrz przez gu my. Pew nym za gro ̋ e niem dla
zdro wia drzew sà du ̋ e ska le cze nia po od ci´ tych
gru bych ga ∏´ ziach – war to je za skle piç han dlo -
wym pre pa ra tem do le cze nia ran lub bia ∏à far bà
emul syj nà z do dat kiem 1% sa dow ni cze go pre pa -
ra tu mie dzio we go.

Chcesz wie dzieç wi´ cej? 
Czy taj mie si´czni ki „dzia∏ ko wiec” i „Mój Ogró dek!”, w któ rych za war ta jest rze -

tel na i ak tu al na wie dza na te mat za go spo da ro wa nia i piel´gna cji dzia∏ek. 
Uwa ga, za ma wiajàc te raz pa kiet pre nu me rat oby dwu cza so pism, zy sku jesz 

6 mie si´cy pre nu me ra ty  „Mój Ogró dek” gra tis, plus ra ba ty w sklepie wysyłkowym
na www.dzial ko wiec sklep.pl tel. 22 101 34 34! 

Wy daw ca: Wy daw nic two „dzia∏ ko wiec” Sp. z o. o. 
ul. Bo bro wiec ka 1, 00–728 War sza wa, tel. 22 101 34 00, 
www.dzial ko wiec.com.pl, www.fa ce bo ok.com/per fek cyj ny ogrod

Wy da no na zle ce nie KR PZD z sie dzi bà w War sza wie.
Na k∏ad: 150 tys. egz.
ISBN 978-83-63544-24-9

Du ̋ e ra ny po ci´ ciu na le ̋ y 
za skle piaç pre pa ra ta mi 
do le cze nia ran

Fot. A
. M

ika

Ak ti ni dia ostro list na Po tocz nie na zy wa na jest mi ni ki wi. Znaj du je co -
raz wi´k sze uzna nie ja ko pnà cze ozdob ne do ocie nia nia ta ra sów i al ta nek,
do star cza jà ce przy tym bar dzo war to Êcio wych owo ców. Ak ti ni dia wy glà da
naj ∏ad niej i owo cu je naj ob fi ciej je Êli sta re przy ro sty sà wy ci na ne, a m∏o da
∏o za roz ra sta si´ swo bod nie na pod po rach. Ak ti ni dia mu si byç ci´ ta przed
zi mà. Ci´ ta wio snà ob fi cie „p∏a cze”, co os∏a bia ro Êli ny. 



Polski Zwiàzek Działkowców
Krajowa Rada

˚ywopłoty zdobià i porzàdkujà przestrzeƒ, ale jednoczeÊnie
chronià naszà prywatnoÊç, podkreÊlajà przebieg Êcie˝ek, kształt
rabat, a niekiedy tak˝e pi´kno małej architektury lub innych roÊlin.

Na rynku dost´pna jest ogromna ró˝norodnoÊç gatunków 
i odmian krzewów. Które z nich najlepiej nadajà si´ do tworzenia
˝ywopłotów i dobrze spełnià si´ w okreÊlonych zastosowaniach?
Przed rozpocz´ciem prac zwiàzanych z zało˝eniem ˝ywopłotu, 
a zwłaszcza przed zakupem roÊlin, nale˝y zastanowiç si´, jakà

rol´ b´dzie on pełnił, jakà powierzchni´ mo˝emy na niego
przeznaczyç, jak intensywnie w kolejnych latach zamierzamy go
piel´gnowaç oraz jakie inne roÊliny b´dà  rosły w jego pobli˝u.
B´dzie si´ z tym wiàzał zarówno wybór gatunku i odmiany, jak

równie˝ sposób sadzenia i piel´gnacji roÊlin.

na ˝ywopłoty
Najlepsze roÊliny
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W zgo dzie z prze pi sa mi
Za pi sy re gu la mi nu ROD pre cy zu ją m.in. kwe stie lo ka li za cji i roz mia rów

ży wo pło tów. Wyż sze mo gą być je dy nie ży wo pło ty pro wa dzo ne na gra ni -
cy dział ki bę dą cej jed no cze śnie gra ni cą ROD. Ich wy so kość nie mo że jed -
nak prze kra czać 2 m. Ży wo pło ty ro sną ce przy gra ni cy dział ki z alej ką
(dro gą we wnętrz ną), jak rów nież lo ko wa ne na gra ni cy dzia łek (za pi sem -
ną zgo dą użyt kow ni ka są sied niej dział ki) nie mo gą być wyż sze niż 1 m.
Pę dy ro ślin nie mo gą prze ra stać po za ogro dze nie ROD ani po za gra ni cę
dział ki.

dr Joanna Bykowska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
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m Tań sze w za ło że niu są ży wo -

pło ty li ścia ste, ale ich de ko -
ra cyj ność i peł nie nie funk cji
osła nia ją cej są uza leż nio ne
od po ry ro ku. Czę sto tak że
dłu żej trze ba cze kać na efekt
koń co wy. Za le tą tej gru py
jest za to ogrom ny wy bór ga tun ków i od mian, róż nią cych się roz -
mia ra mi, po kro jem, bar wą li ści i pę dów. Do dat ko wo wie le z nich
atrak cyj nie kwit nie lub ma barw ne owo ce. Tak du że zróż ni co wa nie
stwa rza moż li wo ści do bo ru ga tun ków do róż nych wa run ków sie dli -
sko wych, a co naj waż niej sze – ro śli ny te są zwy kle w peł ni od por ne
na mróz.

m Ży wo pło ty z igla ków są droż sze, ale bar dziej de ko ra cyj ne. Efekt uzy -
sku je się szyb ciej, przy czym ro śli ny z tej gru py ma ją czę sto więk sze
wy ma ga nia, szcze gól nie świetl ne i wil got no ścio we, niż ro śli ny li -
ścia ste. 

m Naj mniej po pu lar ne w na szym kli ma cie są ży wo pło ty z ga tun ków 
o za wsze zie lo nych li ściach. Ro śli ny są dro gie w za ku pie, z re gu ły dość
wol no ro sną i nie są w peł ni wy trzy ma łe na mróz.

Wp∏yw na oto cze nie
Na szej uwa dze umy ka zwy kle wpływ ży wo pło tu na naj bliż sze oto cze -

nie. Jest to tym bar dziej istot ne, że raz po sa dzo ny, bę dzie rósł w da nym
miej scu przez wie le lat.
m Więk szość krze wów po sia da wiąz ko wy, dość płyt ki, ale roz le gły sys -

tem ko rze nio wy. In ten syw nie ro sną ce ro śli ny wy su sza ją i wy ja ła wia -
ją wierzch nią war stwę gle by, utrud nia ją jej pie lę gna cję i wzrost
in nych ro ślin. Ży wo pło ty cie niu ją ro sną ce w po bli żu ro śli ny (do ty czy
to tak że traw ni ków), czę sto unie moż li wia jąc ich pra wi dło wy wzrost
i kwit nie nie. W po bli żu ży wo pło tów le piej jest za tem sa dzić ga tun ki
o mniej szych po trze bach po kar mo wych, wod nych i świetl nych.

m Do dat ko wym pro ble mem mo gą być re ak cje aler gicz ne na olej ki ete -
rycz ne wy dzie la ne przez nie któ re ro śli ny igla ste, w tym bar dzo po pu -
lar ne u nas ży wot ni ki. Aby unik nąć nie ko rzyst ne go wpły wu olej ków

Oryginalny, piętrowy żywopłot z jałowca rozesłanego
’Nana’ szczepionego na jałowcu pospolitym 

T.
 C
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ete rycz nych, ży wo pło ty np. z ży wot ni ków, mo że my sa dzić w miej -
scach prze wiew nych lub lo ko wać je z da la od miejsc, w któ rych czę -
sto prze by wa my. Mo że my też po pro stu za miast nich wy bie rać
ga tun ki li ścia ste.

Wiel koÊç i kszta∏t
Ży wo pło ty dzie li się głów nie ze wzglę du na wy so kość (ni skie – do 1 m

wy so ko ści, śred nie – o wys. 1–1,5 m i wy so kie – o wys. ok. 2–3 m) oraz
spo sób pro wa dze nia (for mo wa ne, nie for mo wa ne i pół na tu ral ne). Przy
ży wo pło tach cię tych, waż ny jest ich do ce -
lo wy kształt. Za zwy czaj za le ca się pro wa -
dze nie ży wo pło tu z szer szą pod sta wą i po-
chy lo ny mi ścia na mi, co po pra wia do świe -
tle nie dol nych par tii ro ślin i za po bie ga ich
oga ła ca niu się. Im węż szy jest na tu ral ny po -
krój ro śli ny i im mniej sze są jej wy ma ga nia
co do świa tła, tym bar dziej pio no we mo gą
być ścia ny ży wo pło tu. Z ko lei im bar dziej za -
cie nio ne jest sta no wi sko, na któ rym sa dzi
się ży wo płot lub im więk sze wy ma ga nia
świetl ne ma ro śli na, tym bar dziej ścia ny ży -
wo pło tu po win ny być sko śne.

˚ywop∏oty for mo wa ne
Na te re ny ROD naj bar dziej na da ją się ży wo pło ty cię te. Zaj mu ją one

mniej miej sca, gdyż for mo wa nie umoż li wia utrzy ma nie po żą da nej wy -
so ko ści i sze ro ko ści. Strzy że nie na da je im re gu lar ny, geo me trycz ny kształt.
De ko ra cją tych ży wo pło tów są głów nie barw ne li ście, po krój lub fak tu ra
pę dów w okre sie bez list nym. Uży cie na wet naj bar dziej ob fi cie kwit ną -
cych ga tun ków nie za pew ni uzy ska nia ta kie go kwit nie nia jak u form na -
tu ral nych. Cię cie, któ re mu si być pro wa dzo ne co rocz nie, za wsze
spo wo du je usu nię cie frag men tów pę dów z pą ka mi kwia to wy mi, a przez
to ro śli ny za kwit ną sła bo lub wca le. Istot ne jest, że za prze sta nie cię cia
przez 1–2 se zo ny za prze pa ści wy ko na ną wcze śniej pra cę.

Na for mo wa ne ży wo pło ty na da ją się ga tun ki, któ re do brze zno szą cię -
cie i ła two się za gęsz cza ją. Wy so kie, 2-me tro we (ale i niż sze) zie lo ne ścia -

Średni, formowany żywopłot z cisu 
pospolitego ’Aurescens’ 

A. Marosz
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ny moż na uzy skać m.in. z li gu stru po spo li te go (Li gu strum vul ga re), ir gi
błysz czą cej (Co to ne aster lu ci dus), ta wu ły van Ho ut te’a (Spi ra ea×van ho ut tei),
ja śmi now ców (Phi la del phus sp.), for sy cji po śred niej (For sy thia ×in ter me dia)
i jej od mian, gra bu po spo li te go (Car pi nus be tu lus), bu ka po spo li te go 
(Fa gus sy lva ti ca) i je go od mian o barw nych li ściach. Moż na tak że wy ko rzy -
stać od mia ny de re ni (Cor nus sp.) o barw nych pę dach i li ściach.

Z ro ślin igla stych na wy so kie ży wo pło ty na da je się ży wot nik ol brzy mi
(Thu ja pli ca ta) i je go od mia ny, ży wot nik za chod ni (Th. oc ci den ta lis) i je go
od mia ny, np. ’Au re scens’ lub ’Bra bant’ oraz ’Sma ragd’. W miej scach do brze
na sło necz nio nych spraw dzą się tak że nie któ re świer ki (Pi cea sp.) oraz mo -
drze wie (La rix sp.). W miej scach za cie nio nych pierw szeń stwo po win ny
mieć ci sy – po spo li ty (Ta xus bac ca ta), np. ’Ove reyn de ri’ i po śred ni (T. ×me -
dia), np. ’Hick sii’ oraz cho ina ka na dyj ska (Tsu ga ca na den sis).

Na ni skie i śred nie ży wo pło ty (wy so ko ści 1–1,5 m) moż na wy ko rzy stać
kar ło we for sy cje (For sy thia sp.), ja śmi now ce (Phi la del phus sp.), ży list ki
(Deut zia sp.), ber be rys Thun ber ga (Ber be ris thun ber gii) i je go od mia ny 
o barw nych li ściach (np. ’Atro pur pu rea’, ’Gol den Ring’, ’Ma ria’, ’Kel le ris’, ’Kór -
nik’), po rzecz kę al pej ską (Ri bes al pi num) ’Schmidt’ lub ’Di ma’, pię cior nik
krze wia sty (Po ten til la fru ti co sa) i je go od mia ny (np. ’Ab bot swo od’, ’Gold -
fin ger’, ’Gold star’, ’Pink Be au ty’, ’Blink’), ta wu ły: nor we ską (Spi ra ea ×ci ne -
rea) ’Gre fshe im’, wcze sną (S. ×ar gu ta) i ja poń ską (S. ja po ni ca) oraz jej
od mia ny (np. ’An tho ny Wa te rer’, ’Fro ebe lii’, ’Gold fla me’), li lak Mey era 
(Sy rin ga mey eri) ’Pa li bin’, a z ro ślin zi mo zie lo nych – ognik szkar łat ny (Py ra -
can tha coc ci nea) i je go od mia ny. 

Formowany żywopłot z różnych odmian 
trzmieliny Fortune’a 

Niski, formowany żywopłot z bukszpanu
wieczniezielonego 

Archiwum, M. i C. KurkiewiczM. Klessa
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Naj niż sze for mo wa ne ży wo pło ty uzy sku je się ła two z kar ło wych od -
mian ber be ry su Thun ber ga (np. ’Atro pur pu rea Na na’, ’Ko bold’), ta wu ły ja -
poń skiej (np. ’Gen pei’, ’Cri spa’), pię cior ni ka krze wia ste go (np. ’Gold Drop’,
’Eli za beth’, ’Hach mann’s Gi gant’, ’Day dawn’), a tak że li gu stru po spo li te go
i buksz pa nu wiecz nie zie lo ne go (Bu xus sem pe rvi rens) oraz ich od mian.

˚ywop∏oty pół for mo wa ne
Na te re ny ROD na da ją się tak że

ży wo pło ty pół na tu ral ne. Do ich
two rze nia wy ko rzy stu je się od mia -
ny o po kro ju ko lum no wym, stoż-
ko wa tym i wrze cio no wa tym. Pę dy 
u tych form skie ro wa ne są do gó ry.
Cię cie re gu lu je za tem wy so kość ży -
wo pło tu, a w znacz nie mniej szym
stop niu (lub wca le) ich sze ro kość.

Na te go ty pu ży wo pło ty na da ją
się m.in. ko lum no we od mia ny ber -
-be ry su Thun ber ga o zie lo nych lub
barw nych li ściach, np. ’Erec ta’, ’Gol den Roc ket’, ’Oran ge Roc ket’, ’Hel mond
Pil lar’, ’Red Pil lar’ oraz ro śli ny igla ste o wą skim po kro ju, np. ja ło wiec skal -
ny (Ju ni pe rus sco pu lo rum) ’Blue Ar row’, po spo li ty (J. com mu nis) ’Hi ber ni -
ca’, ’Su eci ca’, ’Su eci ca Au rea’, ’Gold Co ne’, chiń ski  (J. chi nen sis) ’Stric ta’,
ży wot nik za chod ni ’Sma ragd’, ’Ja ned Gold’, cis po spo li ty ’Fa sti gia ta’, ’Fa sti -
gia ta Au rea’, ’Fa sti gia ta Au re omar gi na ta’, ’Fa sti gia ta Ro bu sta’, cis po śred ni
np. ’Woj tek’.

˚ywop∏oty nie for mo wa ne
Ży wo pło ty na tu ral ne (swo bod -

ne, nie cię te) na te re nach ROD po -
win ny być sa dzo ne ra czej we w-
nątrz dzia łek i za kła da ne z od mian
kar ło wych, wol no ro sną cych. Ich
wy so kość i sze ro kość bę dzie ta ka
jak roz mia ry po je dyn cze go oka zu
da ne go ga tun ku czy od mia ny (czy li
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Archiwum, D. Jesionka

Półformowany żywopłot z jałowca 
skalnego ’Blue Arrow’ 

A. Słomczyńska

Nieformowany żywopłot z tawuły 
japońskiej ’Goldflame’ 
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do kil ku dzie się ciu cen ty me trów wy -
so ko ści i śred ni cy). W na tu ral nej for -
mie spraw dzą się ni skie i mi niatu-
ro we od mia ny ber be ry su Thun ber ga,
ta wu ły ja poń skiej, pię cior ni ka krze -
wia ste go, ży wot ni ka za chodnie go,
ko so drze wi ny (Pi nus mu go), świer -
ków (Pi cea sp.) i jo deł (Abies sp.).

˚ywop∏oty ob wód ko we
Są bar dzo ni skie – do wy so ko ści 0,5 m. Mo gą być wy ko na ne z krze -

wów cię tych lub pro wa dzo nych w for mie na tu ral nej. Na for mo wa ne ob -
wód ki naj lep szym ga tun kiem jest
buksz pan wiecz nie zie lo ny, od mia ny
trzmie li ny For tu ne’a (Eu ony mus for tu -
nei) oraz la wen da wą sko list na (La van -
du la an gu sti fo lia), któ rą na le ży przy-
ci nać po kwit nie niu. Cię cia nie wy ma -
ga ją na to miast kar ło we (tzw. sa mo -
krze wią ce) się od mia ny ber be ry su
Thun ber ga, np. ’Ad mi ra tion’, ’Atro pur -
pu rea Na na’, ’Ba ga tel le’, ’Bo nan za Gold’,
’Ti ny Gold’, ta wu ły ja poń skiej, m.in. ’Na -
na’, ’Bul la ta’, ’Ja pa ne se Dwarf’, ’Lit tle
Prin cess’, ’Gol den Prin cess’ i pię cior ni ka
krze wia ste go, np. ’Mar rob’, ’Red Jo ker’,
’Flop py Disk’ (u dwóch ostat nich ga tun -
ków cię cie mo że po pra wić kwit nie nie).

Za ku py
Obec nie więk szość ro ślin w szkół kar stwie ozdob nym pro du ku je się 

w po jem ni kach. Ich ce na jest wyż sza, ale ro śli ny przyj mu ją się pra wie 
w 100% i moż na je sa dzić do grun tu przez ca ły okres bez mroź ny, czy li nie -
kie dy od mar ca aż do li sto pa da. Zde cy do wa nie tań sze są ro śli ny z tzw.
go łym ko rze niem (bez bry ły ko rze nio wej), co ma istot ne zna cze nie 
w przy pad ku za ku pu du żej ich licz by. Ich sprze daż od by wa się za wsze 

T. Ciesielski

Złocista obwódka z berberysu 
Thunberga ’Tiny Gold’ 

A. Słomczyńska

Kwitnący, nieformowany żywopłot 
z pięciornika 
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w sta nie bez list nym (gdy ro śli ny są w okre sie spo czyn ku). Sys tem ko rze -
nio wy krze wów mu si być zdro wy i roz bu do wa ny. Po nad to ko rze nie nie
mo gą być prze su szo ne. Jest to pod sta wo wy wa ru nek ich przy ję cia się 
i dal sze go wzro stu. Od mo men tu za ku pu do po sa dze nia ko rze nie mu szą
być za bez pie czo ne. Je śli ro śli ny nie bę dą od ra zu po sa dzo ne, na le ży je
za do ło wać. Ro śli ny ku po wa ne bez bry ły moż na sa dzić do grun tu je sie -
nią lub wio sną – do mo men tu roz po czę cia przez nie we ge ta cji. Po śred -
nim roz wią za niem (tak że ce no wym) są ro śli ny sprze da wa ne z bry łą
ko rze nio wą. Mu si być ona do brze prze ro śnię ta i pro por cjo nal na do ma -
sy nad ziem nej, w za ry sie ku li sta. Po wy ko pa niu z grun tu bry ła ko rze nio -
wa jest za bez pie cza na ju tą lub in ną tka ni ną bio de gra do wal ną. Ro śli ny 
z bry łą ko rze nio wą sa dzi się do grun tu bez zdej mo wa nia osłon ki w ter mi -
nach ta kich jak te z go łym ko rze niem.

Wa run ki sie dli sko we
Do bór ga tun ków i od mian na ży wo pło ty mu si być sko re lo wa ny z wa -

run ka mi sie dli sko wy mi. Naj waż niej szym czyn ni kiem, któ ry de cy du je 
o od po wied nim za gęsz cze niu (szcze gól nie ży wo pło tów li ścia stych) oraz
wy bar wie niu li ści i igieł, jest świa tło. Je go nie do bór po wo du je oga ła ca nie
się pę dów, zwłasz cza w dol nych par tiach ży wo pło tu oraz po wsta wa nie
luk w je go czę ściach gór nych.

Planując nasadzenia z lawendy należy pamiętać, że jest to roślina wybitnie światłolubna 

L. Sokołowska
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Broszurka bezp∏atna przeznaczona dla dzia∏kowców w PZD

Chcesz wie dzieç wi´ cej? 
Czytaj miesięczniki „działkowiec” i „Mój Ogródek”, w których zawarta jest

rzetelna i aktualna wiedza na temat zagospodarowania i pielęgnacji działek.
Uwaga, zamawiając teraz pakiet prenumerat obydwu czasopism zys-

kujesz 6 miesięcy prenumeraty „Mój Ogródek” gratis plus rabaty w sklepie
wysyłkowym na www.dzialkowiecsklep.pl  tel. (22)101 34 34!

Wy daw ca: Wy daw nic two „dzia∏ ko wiec” Sp. z o. o. 
ul. Bo bro wiec ka 1, 00–728 War sza wa, tel. 22 101 34 00, 
www.dzial ko wiec.com.pl, www.fa ce bo ok.com/per fek cyj ny ogrod

Wy da no na zle ce nie KR PZD z sie dzi bà w War sza wie.
Na k∏ad: 150 tys. egz.
ISBN 978-83-63544-36-2

m Ro śli ny ozdob ne z kwia tów, barw nych li ści i pę dów wy ma ga ją wię -
cej świa tła. Wy ją tek sta no wią for my o żół tych li ściach lub igłach. Ze
wzglę du na moż li wość po pa rze nia przez in ten syw ne pro mie nio wa -
nie sło necz ne, więk szość te go ty pu od mian pre fe ru je miej sca pół -
cie ni ste.

m Nie w peł ni od por ne na mróz ro śli ny zi mo zie lo ne wy ma ga ją sta no -
wisk za cisz nych i osło nię tych, naj le piej pół cie ni stych. Po nad to do
pra wi dło we go wzro stu po trze bu ją du żej wil got no ści po wie trza oraz
dość wil got nej gle by. Wy ją tek sta no wią m.in. la wen da, ognik, wrzos
po spo li ty i wrzo siec czer wo ny, któ re na le ży upra wiać w miej scach
na sło necz nio nych.

m Ro śli ny igla ste z re gu ły wy ma ga ją du żo świa tła z każ dej stro ny. Bar -
dziej wy ma ga ją ce pod tym wzglę dem są od mia ny o sre brzy stych
igłach (po kry tych na lo tem wo sko wym). Naj bar dziej cie nio zno śne są
ci sy i cho ina. W pół cie niu moż na upra wiać ży wot ni ki i cy pry si ki.

m Więk szość krze wów do brze ro śnie na wet w prze cięt nej gle bie, choć
naj lep sza jest gle ba ży zna, prze pusz czal na. Zde cy do wa nie waż niej -
sza jest jej wil got ność. Na su szę gle bo wą i nie do bór wil go ci w po -
wie trzu źle re agu ją zwłasz cza nie któ re świer ki, ży wot ni ki i cy pry si ki. 

m Na le ży uni kać za kła da nia ży wo pło tów z ro ślin o nie peł nej wy trzy -
ma ło ści na mróz. Do tej gru py na le ży m.in. po pu lar ny cy pry sik Law -
so na (Cha ma ecy pa ris law so nia na) i je go od mia ny.
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aPolski Zwiàzek Działkowców
Krajowa Rada

mgr inż. Marta Litwiniak, architekt

Zgod nie ze zmia na mi pra wa bu dow la ne go i nie któ rych in nych ustaw,
al ta ny mo gà mieç po wierzch ni´ za bu do wy do 35 m² i wy so koÊç 5 m (przy
da chu pła skim 4 m) z ta ra sem nie prze kra czajàcym 12 m². Sta ło się to za
spra wà ak cji „Stop Roz biór kom Al tan” zor ga ni zo wa nej przez Pol ski Zwià-
zek Dział kow ców. Ta ka zmia na w prze pi sach i po wi´k sze nie do pusz czal -
nej po wierzch ni al tan w mia stach z 25 do 35 m² jest do sko na ∏à oka zjà do
prze bu do wy al ta ny i po pra wy jej es te ty ki.

Altana jest elementem niezb´dnym na działce. 
¸àczy w sobie wiele funkcji: jest miejscem odpoczynku w trakcie pracy 
na działce, chroni przed deszczem, zapewnia wa˝ne zaplecze pomocne
przy sporzàdzaniu posiłków, ale te˝ słu˝y do przechowywania i naprawy

narz´dzi oraz sprz´tu ogrodniczego. JednoczeÊnie, zadbana altana, 
w otoczeniu krzewów i kwiatów, stanowi element dekoracyjny działki.

ALTANY
modernizacja

Co zrobiç, gdy altana na działce przestała spełniaç
nasze oczekiwania i chcemy by była bardziej

funkcjonalna, nowoczesna a przy tym estetyczna?
Odpowiadamy: zmodernizowaç!
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a Dla te go pre zen tu je my przy kła dy kon cep cji mo der ni za cji al tan. Przy kła dy
te nie sà go to wy mi pro jek ta mi, majà za za da nie za in spi ro waç do wpro wa dza -
nia zmian we wła snych al ta nach. Pa mí taj my, ̋ e mo der ni za cja mu si byç wy -
ko na na zgod nie z Re gu la mi nem ROD oraz prze pi sa mi pra wa.

To wa˝ne
Mo der ni za cja al ta ny wy ma ga od po wied nie go pla no wa nia, roz wa˝e -

nia wszyst kich za i prze ciw, osza co wa nia kosz tów:

1. Pierw szym py ta niem, któ ry po win niÊmy so bie za daç jest: Czy war to
mo der ni zo waç? Cza sem ju˝ na pierw szy rzut oka mo˝ na stwier dziç, w ja -
kim al ta na jest sta nie. Naj wa˝ niej sze sà ele men ty kon struk cyj ne – je˝e li one
nie wy ma gajà ˝ad nych do dat ko wych prac, zwy kły re mont (np. otyn ko wa -
nie lub prze ma lo wa nie Êcian, wy mia na po kry cia da cho we go) wy star czy by
zwi´k szyç es te ty k´ al ta ny. War to jed nak przed pod j´ciem ja kiej kol wiek de -
cy zji za si´gnàç opi nii kon struk to ra lub ar chi tek ta.

2. Sy tu acja bar dziej si´ kom pli ku je,
gdy pra ce mo der ni za cyj ne mu szà ob -
jàç tak ̋ e ele men ty kon struk cyj ne, bo
sà one w złym sta nie al bo chce my in -
ge ro waç w kon struk cj´ po wi´k sza jàc
al ta n´. Wte dy kon sul ta cja z kon struk -
to rem lub ar chi tek tem jest ju˝ ko niecz -
na. Mó wiàc o in ge ren cji w kon struk cj´,
ma my na my Êli m.in. zmia n´ kształ tu 
i kon struk cji da chu, wy bi ja nie no wych
otwo rów okien nych i drzwio wych, 
po wi´k sza nie ist nie jàcych, wy bi ja nie
otwo rów w stro pach (np. przy bu do -
wie scho dów na pod da sze) lub ada -
pta cj´ pod da sza na u˝yt ko we, co
zwi´k sza ob cià˝e nie stro pu. Fa cho -
wiec oce ni ogól ny stan tech nicz ny al -
ta ny i stwier dzi, czy na da je si´ ona do
roz bu do wy i dal szej eks plo ata cji. Przy -
go tu je te˝ kosz to rys po trzeb nych

Shutterstock.com

Zmian´ kszta∏tu i konstrukcji dachu trzeba
skonsultowaç z architektem lub konstruktorem
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prac, a to je den z klu czo wych ele men tów, któ re na le ̋ y braç pod uwa g´,
oce nia jàc opła cal noÊç in we sty cji. Po za po zna niu si´ z kosz to ry sem mo ̋ e
si´ bo wiem oka zaç, ̋ e ta niej (i szyb ciej) jest ro ze braç ist nie jàcà al ta n´ i ku -
piç (lub wy ko naç) no wà.

3. Je˝eli decydujemy si´ na modernizacj´ zwiàzanà z rozbudowà,
konstruktor lub architekt nie tylko sprawdzà stan altany, ale te˝ wykonajà
wszelkie obliczenia, które okreÊlà, jakie zmiany w konstrukcji mo˝na
wprowadziç zachowujàc jej bezpieczeƒstwo. OkreÊlà przykładowo, czy
nale˝y wykonaç wzmocnienie konstrukcji, do jakiej wielkoÊci mo˝na
powiększyç otwory okienne i gdzie mo˝na przesunàç otwór drzwiowy, etc.
OkreÊlà rozwiàzania konstrukcyjne i materiały budowlane do zastosowania.

Warto pami´taç!
Każ dy pro jekt al ta ny (no wej lub roz bu do wa nej) w for mie ry sun ku opi su -

jàce go jej do kład ne wy mia ry i usy tu owa nie w gra ni cach dział ki mu si byç
przed sta wio ny w za rzą dzie ROD.

3

Shutterstock.com

Estetyczna altana w otoczeniu kwiatów jest wa˝nym elementem dekoracyjnym działki
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Punk tem wyj Êcia dla tej mo der ni za cji by ła sto sun ko wo za dba na al ta -
na. Oka za ło si´ jed nak, ˝e jej wiel koÊç nie jest wy star cza jàca. Dział kow -
cy (mał ̋ eƒ stwo 50+) gosz czàcy cz´sto wnu ki chcie li po wi´k szyç jej
po wierzch ni´ u˝yt ko wà. Nie chcie li zmie niaç po wierzch ni al ta ny w rzu -
cie, dla te go zde cy do wa li si´ na za adap to wa nie pod da sza na u˝yt ko we.
Wiàza ło si´ to ze zmia nà kon struk cji da chu. Osta tecz nie uzy ska no do -
dat ko wà po wierzch ni´, co po zwo li ło na lep szà aran ̋ a cj´ stref funk cjo -
nal nych al ta ny. Aby uroz ma iciç wy glàd ele wa cji, zde cy do wa no si´ na
po łàcze nie dwóch ma te ria łów – tyn ku i drew na. Gór na cz´Êç ele wa cji zo -
sta ła ob ło ̋ o na okła dzi nà drew nia nà.

PRO JEKT 1

G. Majkowski

4

M. Litwiniak
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W tym przy kła dzie al ta na ma bar dzo cha rak te ry -
stycz ny dwu spa do wy, ni sko osa dzo ny dach. Dział -
kow cy (mał ̋ eƒstwo 20+) przej mu jàc dział k´ po
ro dzi cach zde cy do wa li, ˝e nie b´dà roz bu do wy -
waç al ta ny, któ ra jest za sad ni czo w do brym sta nie,

a do dat ko wà po wierzch ni´ uzy ska jà w ra mach jej ist nie jà ce go ob ry su.
Dla te go w da chu osa dzo no du˝à lu kar n´. Przy oka zji in ge ren cji w kon -
struk cj´ da chu, zde cy do wa no si´ na wy mia n´ po kry cia da cho we go, któ -
re ko lo ry stycz nie pa su je do po zo sta łych za pro po no wa nych zmian. Wy-
mie nio no drzwi wej Êcio we na drzwi z prze szkle niem (im wi´cej Êwia tła
we wn´ trzu, tym bar dziej prze strzen ne si´ ono wy da je). Wy mie nio no
okła dzi n´ drew nia nà, a sto lar k´ okien nà i drzwio wà prze ma lo wa no. Do -
dat ko wà stre f´ wy po czyn ku na Êwie ̋ ym po wie trzu uzy ska no dzi´ ki drew -
nia ne mu ta ra so wi. Dla za pew nie nia cie nia war to usta wiç tu es te tycz ny
pa ra sol lub roz wie siç mod ne płót no ˝a glo we.

PRO JEKT 2

5

D. Taraska

M. Litwiniak
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Kon cep cja mo der ni za cji al ta ny zo sta ła przy go to wa na dla mał ̋ eƒ stwa
w wie ku 35 lat z 10-let nim syn kiem. Pier wot na al ta na by ła nie wiel ka 
(18,5 m²), z ma ły mi okna mi, któ re nie do star cza ły od po wied nio du ̋ ej ilo -
Êci Êwia tła i nie po zwa la ły na kon takt wzro ko wy z ota czajàcà al ta n´ dział -
kà. Po sta no wio no, ˝e pier wot ny cha rak ter al ta ny zo sta nie za cho wa ny 
– bry ła i dach sà pro ste i no wo cze sne w wy glàdzie. Po sze rzo no al ta n´
zwi´k sza jàc jej po wierzch ni´ do 35 m². Dach zaÊ wy dłu ̋ o no w ta ki spo -
sób, aby osła niał za pro jek to wa ny przed al ta nà no wy, drewniany ta ras 
o po wierzch ni 12 m².

PRO JEKT 3

M. Litwiniak

M. Klessa
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W tym przy kła dzie mo der ni za cja al ta ny zo sta ła przy go to wa na dla star -
sze go mał ̋ eƒ stwa (60+), któ re przede wszyst kim chcia ło po pra wiç funk -
cjo nal noÊç i es te ty k´ stre fy wej Êcia do al ta ny. Sa ma al ta na zo sta je je dy nie
od no wio na (na pra wa i po ma lo wa nie ele wa cji drew nia nej na ja sny ko lor,
wy mia na po kry cia da cho we go na gont bi tu micz ny), bez in ge ren cji w jej
struk tu r´. W stre fie wej Êcia za pro po no wa no nie wiel ki drew nia ny ta ras do
od po czyn ku (o po wierzch ni 9 m²), z za da sze niem b´dà cym prze dłu ̋ e -
niem da chu al ta ny. Ele men ty kon struk cji za da sze nia po ma lo wa no na bia -
ło, uzy sku jàc kla sycz ny wy glàd ca ło Êci.

PRO JEKT 4

M. Litwiniak

D. Taraska
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W ko lej nym przy kła dzie pier wot na al ta na by ła zbyt ma ła dla swo ich
u˝yt kow ni ków – mał ̋ eƒ stwa (30+) z dwoj giem ma łych dzieci. Mia ła tyl -
ko 19,5 m². Cał ko wi cie zmie nio no kon struk cj´ da chu – wy ko na no no wy
dwu spa do wy, drew nia ny dach. Roz bu do wa no al ta n´ o do dat ko wà po -
wierzch ni´ uzy sku jàc 35 m². Du ̋ e okna w no wo do bu do wa nym po -
mieszcze niu spra wia jà, ̋ e zie leƒ dział ki wni ka do wn´ trza al ta ny. Ele wa cj´
no wej cz´Êci, dla pod kre Êle nia bry ły i od ró˝ nie nia od pier wot nej al ta ny,
ob ło ̋ o no okła dzi nà drew nia nà. Prze strzeƒ re lak su dla ca łej ro dzi ny po -
wi´k szo no o drew nia ny ta ras o po wierzch ni 12 m². Mo˝ na ocie niç go na
przy kład be ̋ o wym lub bia łym płót nem ˝a glo wym.

PRO JEKT 5

M. Litwiniak

M. Klessa
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W tej kon cep cji mo der ni za cji al ta ny, wy ko na nej dla ma∏˝eƒstwa (40+)
z dzieçmi w wie ku szkol nym, sku pio no si´ przede wszyst kim na po pra -
wie funk cjo nal noÊci po przez za pro jek to wa nie za da szo ne go ta ra su.
WczeÊniej w miej scu wy bu do wa ne go ta ra su był tyl ko ma ły ga nek. Po -
wierzch nia al ta ny (30 m²) speł nia ich po trze by. Dla te go zmo dy fi ko wa no
tyl ko dach al ta ny w cz´Êci nad sta rym gan kiem. Po kry cie da chu i tak wy -
ma ga ło remontu, po nie wa˝ na le˝ało wy mie niç eter nit. No wy, du˝y, drew -
nia ny ta ras o po wierzch ni 12 m² połàczył działk´ z wn´ trzem al ta ny. Wy-
mie nio no te˝ drzwi i okna od stro ny ta ra su. W po zo sta łych oknach do da -
no je dy nie szpro sy. Ele wacj´ prze ma lo wa no, łàczàc ja sno nie bie ski i bia -
ły. Na to miast okna po ma lo wa no na ko lor gra na to wy.

PRO JEKT 6

M. Litwiniak

R. Drzewiczak
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Koncepcja mo der ni za cji al ta ny zo sta ła stwo rzo na z myÊlà o mał -
˝eƒstwie (30 +) z dzieçmi w wie ku szkol nym. Nie in ge ro wa no w kon struk -
cj´ sa mej al ta ny. Jej mu ro wa na kon struk cja by ła w do brym sta nie, 
a wiel koÊç (30 m²) i roz kład były od po wied nie dla u˝yt kow ni ków. Mo der -
ni za cja al ta ny po le ga ła wi´c na zmia nie ele wa cji – mu ro wa ne Êcia ny zo -
sta ły wy ło ̋ o ne płyt ka mi ce ra micz ny mi, wy mie nio no drzwi i od ma lo wa no
ra my okien. Z my Êlà  o miej scu wy po czyn ku dla ca łej ro dzi ny, na po zio -
mie wej Êcia wy ko na no drew nia ny ta ras. Ze wzgl´dów bez pie czeƒstwa,
zo stał wy po sa ̋ o ny w ba lu stra d´. Ochro n´ przed słoƒcem za pew nia za -
mo co wa na do Êcia ny mar ki za.

PRO JEKT 7

M. Litwiniak

D. Taraska
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Na tym przy kła dzie pre zen tu je my kon cep cj´ mo der ni za cji al ta ny prze -
zna czo nej dla mał˝eƒ stwa 40+ z trójkà dzie ci. Pier wot na al ta na by ła cie -
ka wym połàcze niem kon struk cji drew nia nej i mu ro wa nej. Mia ła jed nak zbyt
małà po wierzch ni´ (oko ło 20 m²), dla te go cz´Êç mu ro wa na zo sta ła po -
wi´kszo na w ta ki spo sób, by ca łoÊç mia ła 35 m² po wierzch ni li czo nej po
ob ry sie zewn´trznym Êcian. Dzi´ ki te mu mo˝ li wa by ła re or ga ni za cja stref
funk cjo nal nych wewnàtrz al ta ny, do sto so wujà ca je do po trzeb u˝yt kow ni -
ków. W no wej mu ro wa nej cz´Êci usy tu owa no wejÊcie, a jej ele wacj´ wy -
koƒczo no tyn kiem w ko lo rze zła ma nej bie li. Ele wacj´ na star szej, drew-
nia nej cz´Êci al ta ny wy mie nio no na nowà, tak˝e drew nianà. Przed
wejÊciem wy ko na no drew nia ny ta ras z za da sze niem o po wierzch ni 12 m².

PRO JEKT 8

M. Litwiniak

D. Taraska
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Broszurka bezp∏atna przeznaczona dla dzia∏kowców w PZD

Chcesz wie dzieç wi´ cej? 
Czy taj mie si´czni ki „dzia∏ ko wiec” i „Mój Ogró dek!”, w któ rych za war ta jest rze -

tel na i ak tu al na wie dza na te mat za go spo da ro wa nia i piel´gna cji dzia∏ek. 
Uwa ga, za ma wiajàc te raz pa kiet pre nu me rat oby dwu cza so pism, zy sku jesz 

6 mie si´cy pre nu me ra ty „Mój Ogró dek” gra tis, plus ra ba ty w sklepie wysyłkowym
na www.dzial ko wiec sklep.pl tel. 22 101 34 34! 

Wy daw ca: Wy daw nic two „dzia∏ ko wiec” Sp. z o. o. 
ul. Bo bro wiec ka 1, 00–728 War sza wa, tel. 22 101 34 00, 
www.dzial ko wiec.com.pl, www.fa ce bo ok.com/per fek cyj ny ogrod

Wy da no na zle ce nie KR PZD z sie dzi bà w War sza wie.
Na k∏ad: 150 tys. egz.
ISBN 978-83-63544-40-9

Gdy samodzielnie... 
Je˝ e li po prze sta je my na mo der ni za cji, któ ra nie wià˝e si´ w ̋ a den spo -

sób z in ge ren cjà w kon struk cj´ (np. wy ko nu je my ta ras na grun cie, któ re -
go kon struk cja jest zu peł nie nie za le˝ na od al ta ny, wy mie nia my okna, drzwi
na no we, ale nie zmie nia my ich wiel ko Êci), nie mu si my kon sul to waç si´ 
z ar chi tek tem czy kon struk to rem. War to jed nak z kimÊ do Êwiad czo nym
prze dys ku to waç kwe stie ró˝ nych roz wiàzaƒ tech nicz nych i wy bra nia od po -
wied nich ma te ria łów lub pro duk tów, je ̋ e li ma my co do te go wàt pli woÊ ci.

Mo der ni za cj´ al ta ny naj le piej za czàç od ry sun ków tech nicz nych. Dzi´ki
nim ła twiej nam za pla no waç pra c´ i wy li czyç po trzeb nà iloÊç ma te ria łów.
Dru ga kwe stia to zna le zie nie do Êwiad czo nej eki py bu dow la nej – jest ona
nie zb´d na, gdy mo der ni za cja wià˝e si´ ze skom pli ko wa ny mi pra ca mi. Ta -
ka eki pa ma nie tyl ko wie dz´ i do Êwiad cze nie, ale dys po nu je te˝ od po -
wied nim sprz´ tem bu dow la nym. Oczy wi Êcie je ̋ eli sa mi ma my do Êwiad-
cze nie bu do wal ne wszyst ko w na szych r´kach… Trud no okre Êliç jed na -
ko wà, uni wer sal nà ko lej noÊç prac bu dow la nych dla wszyst kich al tan, bo
mo gà wy st´ po waç tu taj ró˝ni ce w za le˝no Êci od za kre su mo der ni za cji 
i kon struk cji al ta ny. Za sad ni czo, wszel kie pra ce in sta la cyj ne wy ko nu je si´
po za koƒcze niu eta pu su ro we go za mkni´ te go, ale jesz cze przed kła dze -
niem tyn ków. Naj pierw tyn ku je my su fi ty, a po tem Êcia ny. Do pie ro po tem
wy kaƒcza my pod ło gi. Na st´p nie kła dzie my po sadz ki i ukła da my płyt ki ce -
ra micz ne. Na koƒ cu mon tu je my drzwi we wn´trz ne i urzàdze nia sa ni tar ne.


