
 
NOWA FORMUŁA ŻYCIA 

 

1 
 

Zasady utrzymania terenu zieleni 

W każdym okresie rośliny wymagają zapewnienia odpowiedniej ilości wody. 

1. Prace w okresie zimowym (orientacyjnie: grudzień, styczeń, luty): 

 Odśnieżamy trawnik w przypadku nadmiernych opadów śniegu i rozbijamy zmarznięte 

skorupy, (aby zapobiegać chorobom i duszeniu się traw). Jeśli śniegu jest mało to 

pozostawiamy go na trawniku, 

 Jeśli nie zrobiliśmy tego późną jesienią to przed wystąpieniem dużych mrozów okrywamy 

rośliny tego wymagające np. budleja, róże, trawy ozdobne, laurowiśnia, hortensja ogrodowa. 

W zależności od gatunku albo związuje się je sznurkiem (trawy ozdobne, wąskie jałowce), 

kopczykuje (róże, hortensje, budleje), okrywa włókniną (magnolie, laurowiśnie, 

różaneczniki, rośliny egzotyczne), 

 Sprawdzamy na bieżąco stan okrycia roślin wymagających ochrony przed mrozami, 

 Uzupełniamy braki w okryciu, a jeżeli istnieje ryzyko dużych mrozów (np. -20’C), 

zwiększamy warstwę okrywającą, 

 W okresach bezmroźnych manualnie podlewamy rośliny zimozielone tego wymagające, 

 Otrząsamy śnieg z wrażliwych na rozłamywanie roślin iglastych i liściastych, 

 Sprawdzamy stan zabezpieczenia pni i konarów drzew przed tworzeniem się ran 

zgorzelinowych, 

 Przycinamy gatunki, które można ciąć tylko zimą np. brzozy, surmie, 

 Obrywamy z drzew owocowych tzw. „mumie”, 

 Napowietrzamy zbiorniki wodne poprzez budowę przerębli i przepustów, 

 

2. Prace w okresie wiosennym (orientacyjnie: marzec, kwiecień, maj): 

 Pod koniec marca przeprowadzamy wertykulację trawnika, 

 Dosiewamy trawę w miejscach, w których murawa jest uszkodzona przez ptaki, choroby lub 

zużycie, 

 Regularnie kosimy trawnik przynajmniej raz w tygodniu. Wczesną wiosną, kiedy trawnik 

rośnie wolniej – ilość zabiegów może być mniejsza, 

 Od około początku maja powinniśmy wygrabiać regularnie mech z trawnika, 

 Zasilamy wszystkie drzewa, krzewy i trawnik nawozami wieloskładnikowymi (np. 

Azofoska) co miesiąc aż do końca lipca (a minimum w marcu, maju, lipcu) lub granulatem o 
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spowolnionym działaniu (np. Osmocote) - tylko raz w roku. Najlepiej nawozić przed 

deszczem - nigdy nie po deszczu gdyż granulki lepią się do liści. 

 Oczyszczamy trawnik i rabaty z suchych liści, połamanych gałęzi itp., 

 Na początku wiosny usuwamy stopniowo okrycie z roślin, które zostało położone na 

początku zimy (stopniowo, aby rośliny mogły przyzwyczaić się do nowych warunków). 

Mogą jeszcze wystąpić przymrozki, ale na pewno nie tak surowe jak zimą. W razie 

zapowiedzi powrotu bardzo srogich mrozów można rośliny ponownie okryć i zdjąć okrywę 

po ich ustąpieniu. Najlepiej zdejmować okrywę w dni pochmurne, 

 W marcu tniemy krzewy kwitnące na pędach tegorocznych, np. tawuła japońska, pięciornik 

krzewiasty, lawenda wąskolistna, wrzos pospolity, dereń biały, róża, powojnik, 

 Przycinamy wszystkie przemarznięte i uschnięte pędy pozostałych roślin, 

 Ścinamy suche części bylin w tym przede wszystkim suche trawy ozdobne przed 

wyrośnięciem nowych liści, 

 Po kwitnieniu ścinamy krzewy kwitnące na pędach zeszłorocznych np. forsycja, tawuły 

kwitnące na biało, migdałek trójklapowy, 

 Rozpoczynamy cięcie gatunków żywopłotowych np. cis, bukszpan, żywotnik. Tniemy od 

początku maja. Dla zachowania gęstości najlepiej ciąć trzy razy w sezonie (ostatni raz na 

początku sierpnia), 

 Usuwamy (po przekwitnięciu roślin) zaschnięte kwiatostany bylin. W przypadku roślin 

cebulowych jeśli chcemy, aby zakwitły w kolejnych latach ścinamy tylko kwiat a liście 

pozostawiamy do wyschnięcia i dopiero wtedy je ścinamy, 

 Regularnie usuwamy chwasty z ogrodu - szczególnie w pobliżu roślin, gdyż nie tylko 

wyglądają nieestetycznie, ale gdy urosną mogą konkurować o wodę i składniki pokarmowe z 

roślinami ozdobnymi. Wtedy będzie ciężej je usunąć. Chwasty najlepiej usuwać ręcznie,  

 Stosujemy selektywny środek chwastobójczy na trawniku, 

 Sprawdzamy stan urządzeń do nawadniania i uruchamiamy system, 

 Zwalczamy pojawiające się mszyce i ślimaki, 

 Wykonujemy opryski drzew i krzewów przeciwko patogenom, 

 Przywiązujemy do palików rośliny rabatowe o wysokich i łamliwych pędach, 

 Wiosną możemy wykonać odmłodzenie bylin kwitnących późnym latem i jesienią, które po 

kilku latach mogą wyglądać mało atrakcyjnie np. macierzanka, rudbekia, jeżówka, aster, 

funkia. Odmładzamy tylko w razie potrzeby, kiedy rośliny zaczynają wyglądać mało 

atrakcyjnie, 

 Ze zbiorników wodnych usuwamy śmieci, martwe ryby i czyścimy brzegi z obumarłych 

roślin, a od połowy wiosny wyławiamy glony, 

 Uruchamiamy pompę, aby wymieszać warstwy wody i natlenić ją, 

 Sprawdzamy brzegi folii i w razie uszkodzeń naprawiamy je, 
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 W kwietniu wpuszczamy rybki (temperatura minimalna 12st), 

 Tniemy odpowiednio gatunki owocowe. 

 

3. Prace w okresie letnim (orientacyjnie: czerwiec, lipiec, sierpień): 

 

 Przeprowadzamy aerację trawnika, 

 Dosiewamy trawę w miejscach tego wymagających, 

 Regularnie kosimy trawnik przynajmniej raz w tygodniu, 

 Wygrabiamy regularnie mech z trawnika, 

 Zasilamy wszystkie drzewa, krzewy i trawnik nawozami wieloskładnikowymi (np. 

Azofoska) co miesiąc aż do końca lipca (a minimum w marcu, maju, lipcu) lub granulatem o 

spowolnionym działaniu (np. Osmocote) - tylko raz w roku. Najlepiej nawozić przed 

deszczem - nigdy nie po deszczu gdyż granulki lepią się do liści. 

 Tniemy gatunki żywopłotowe np. cis, bukszpan, żywotnik. Tniemy od początku maja 

najpóźniej do początku sierpnia, 

 W razie potrzeby tniemy inne rośliny, 

 Regularnie usuwamy chwasty z ogrodu - szczególnie w pobliżu roślin, gdyż nie tylko 

wyglądają nieestetycznie, ale gdy urosną mogą konkurować o wodę i składniki pokarmowe z 

roślinami ozdobnymi. Wtedy będzie ciężej je usunąć. Chwasty najlepiej usuwać ręcznie,  

 Stosujemy selektywny środek chwastobójczy na trawniku, 

 Zwalczamy mszyce i ślimaki, 

 Wykonujemy opryski drzew i krzewów przeciwko patogenom, 

 Usuwamy (po przekwitnięciu roślin) zaschnięte kwiatostany, 

 Możemy wykopać i podzielić rośliny cebulowe, 

 Dolewamy czystą wodę do zbiorników wodnych, 

 Usuwamy glony i martwe części roślin ze zbiorników wodnych, 

 Czyścimy filtry, 

 Dokarmiamy ryby. 
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4. Prace w okresie jesiennym (orientacyjnie: wrzesień, październik, listopad): 

 

 Regularnie kosimy trawnik przynajmniej raz w tygodniu. Pod koniec jesieni, kiedy trawa 

rośnie wolniej kosimy rzadziej i ustawiamy ostrza wyżej. Przed zimą należy ściąć trawnik, 

aby nie pozostał zbyt długi na trudny okres zimowy, 

 Możemy wykonać jeszcze jedną w tym roku wertykulację trawnika. Najlepiej we wrześniu, 

 Usuwamy spadające z drzew liście, które potem można kompostować (jeśli zauważono na 

liściach oznaki chorób należy je spalić), 

 Możemy zasilić jeszcze we wrześniu wszystkie drzewa, krzewy i trawnik nawozami typowo 

jesiennymi o bardzo małej ilości azotu. Najlepiej nawozić przed deszczem - nigdy nie po 

deszczu gdyż granulki lepią się do liści. 

 Regularnie usuwamy chwasty z ogrodu - szczególnie w pobliżu roślin, gdyż nie tylko 

wyglądają nieestetycznie, ale gdy urosną mogą konkurować o wodę i składniki pokarmowe z 

roślinami ozdobnymi. Wtedy będzie ciężej je usunąć. Chwasty najlepiej usuwać ręcznie,  

 Zwalczamy mszyce i ślimaki, 

 Wykonujemy opryski drzew i krzewów przeciwko patogenom, 

 Usuwamy (po przekwitnięciu roślin) zaschnięte kwiatostany, 

 Ścinamy zaschnięte części bylin, 

 Jesienią możemy wykonać odmłodzenie bylin kwitnących wiosną i wczesnym latem, które 

po kilku latach mogą wyglądać mało atrakcyjnie np. irys, płomyk, pierwiosnek. 

Odmładzamy tylko w razie potrzeby, kiedy rośliny zaczynają wyglądać mało atrakcyjnie, 

 Możemy dosadzić nowe rośliny cebulowe, 

 Jesienią, jeśli nie ma suszy ograniczamy ilość wody dostarczaną do roślin a w listopadzie 

usuwamy wodę z systemów nawadniania. Należy jednak pamiętać, aby gatunki zimozielone 

np. różaneczniki i iglaki obficie podlać przed zimą, 

 Dolewamy czystą wodę do zbiorników wodnych, 

 Usuwamy glony i martwe części roślin ze zbiorników wodnych, 

 Dobrze jest wyczyścić dno zbiorników z mułu, 

 Wyjmujemy pompy fontannowe, oczyszczamy je i robimy przegląd.  Chowamy je na zimę, 

 Dokarmiamy ryby do temperatury mniej więcej 12st. Później już nie ponieważ zapadają one 

w zimowy letarg, 

 Bielimy pnie drzew, które są narażone na rany zgorzelinowe. 


