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Ogrodniczki i Ogrodnicy,

Ogród w lipcu prezentuje się fantastycznie. 
Ciężko pracowałeś całą wiosnę, aby teraz 
cieszyć się jego urodą. Mamy nadzieję, że 
nasz kalendarz ogrodnika na lipiec pomoże 
Ci zorganizować prace pielęgnacyjne, aby 
były samą przyjemnością!

https://www.vidaron.pl/?utm_source=ebook&utm_medium=email&utm_campaign=kalendarz-lipiec
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Wysokie byliny i krzewy owocowe także trzeba podeprzeć, 
zwłaszcza kiedy są w okresie kwitnienia.  

05/

Sprawdzaj regularnie, czy Twoich roślin w ogrodzie nie atakują 
mszyce i inne szkodniki oraz czy nie pojawiają się choroby na 
warzywach. W razie potrzeby – od razu rozpocznij oprysk.  

06/

W sadzie podpieraj drzewa, na których jest dużo owoców, aby nie 
złamały się pod swoim ciężarem. 

04/

Lipiec to dobry czas na formowanie żywopłotów i przycinanie 
krzewów ozdobnych.  

03/

Zasilaj rośliny w gruncie oraz kwiaty doniczkowe, aby pięknie  
i długo kwitły.

02/

Podlewaj regularnie warzywa w ogrodzie warzywnym, krzewy 
ozdobne i rabaty – rośliny w gruncie lepiej podlewać raz na kilka 
dni. Kwiaty ednoroczne w donicach – codziennie.

01/

Kalendarz ogrodnika –
lipiec w pigułce

Pokaż efekty swoich prac na Instagramie! 

Oznacz na zdjęciu lub poście @vidaron lub użyj 
#VIDARON i inspiruj innych!
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Lipiec w ogrodzie to prawdziwa burza 
kolorów, zapachów i zieleni. Twój ogród 
jest teraz w pełnym rozkwicie. Choć nie 
ma przy nim tak dużo pracy jak wiosnę, 
są zadania, których nie wolno pominąć. 
Najważniejszym jest na pewno regularne 
podlewanie, bo lato w Polsce bywa 
dotkliwie suche. Co jeszcze trzeba zrobić? 
Zajrzyj do kalendarza ogrodnika na lipiec.

Podpowiemy, jakie prace są niezbędne 
w ogrodzie warzywnym i w sadzie 
owocowym. Doradzimy, jak dbać o iglaki, 
drzewa liściaste i krzewy ozdobne. 
Pomożemy pielęgnować byliny i kwiaty 
jednoroczne. Pokażemy wreszcie, jak 
w codziennym dbaniu o lipcowy ogród 
pomogą środki do ochrony i malowania 
drewna Vidaron.

Kalendarz ogrodnika – 
lipiec w ogrodzie

Ogród w lipcu zachwyca 
zielenią i kwiatami 

bylin, krzewów 
zdobnych i roślin 
jednorocznych. 

Ogród w lipcu pokazuje się w swojej pełnej krasie. Kwitną letnie byliny, krzewy 
ozdobne i kwiaty jednoroczne. Zieleni się trawnik. Dojrzewają warzywa i owoce. 
Jak dbać o ogród w lipcu? Przygotowaliśmy praktyczny kalendarz ogrodnika na 
lipiec. 
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Lipiec to miesiąc pełni lata. Wiele warzyw 
właśnie teraz jest gotowych do zbioru. 
Inne muszą czekać jeszcze na swoją kolej. 
Jedne i drugie musisz regularnie podlewać 
– to najważniejsze zadanie ogrodnika 
w warzywniku w lipcu. 

Wody szczególnie potrzebują warzywa 
kapustne, korzeniowe, dyniowe, fasola 
oraz ogórki i pomidory. Pamiętaj, że 
warzyw lepiej nie polewać po liściach 
(stwarza to większe ryzyko chorób, np. 
szarej pleśni). Podlewaj, dozując wodę 
w korzenie. Pomyśl też o automatycznym 
systemie kroplującym – to prosty do 

zrobienia (nawet samodzielnie), wydajny 
i oszczędzający Twój czas sposób na 
podlewanie. 

W lipcu, zwłaszcza gdy sporo jest 
opadów, warzywa w ogrodzie może 
niestety dopaść wiele różnych chorób. 
Jedną z najgroźniejszych jest zaraza 
ziemniaczana, która atakuje zwłaszcza 
ziemniaki i pomidory. Inna to mączniak 
rzekomy, który upodobał sobie ogórki 
i dyniowate. Gdy pojawiają się pierwsze 
objawy choroby, konieczny jest 
natychmiastowy oprysk. Inaczej stracisz 
cały plon. 

Lipiec w ogrodzie 
warzywnym i owocowym
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W lipcu obserwuj też, czy Twoje warzywa nie cierpią 
z powodu brak składników odżywczych. Dotyczy to przede 
wszystkim pomidorów, którym trzeba dostarczać azot 
i potas. 

Lipiec w ogrodzie warzywnym to idealny miesiąc na 
zbieranie ziół. Pamiętaj, aby zrywać je rano i suszyć 
w pęczkach lub w piekarniku o czym pisaliśmy 
w poprzednim numerze "Kalendarza ogrodnika". 

W tym miesiącu można też jeszcze wysiewać warzywa 
na jesień. Sałata, rzodkiewka, koper ogrodowy, fasolka 
szparagowa to tylko niektóre z nich!

Lipiec to czas, kiedy 
zaczynają dojrzewać 
pomidory w gruncie. 

Jeśli uprawiasz je 
w podwyższonych 
donicach, drewno 

trzeba zaimpregnować 
i pomalować jednym ze 

środków Vidaron. 
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Jakie prace są niezbędne w sadzie? W lipcu wiele drzew 
owocowych ma swój czas owocowania. Należą do nich wczesne 
jabłka (np. papierówki), niektóre śliwy czy wiśnie. Te, które 
obrodziły wyjątkowo obficie, trzeba podeprzeć i zabezpieczyć 
przed łamaniem gałęzi. Jak to zrobić? Będziesz potrzebować 
drewnianych podpór. Jeśli chcesz, aby służyły Ci także na drugi 
rok, zaimpregnuj je produktami marki Vidaron. Dobry pomysł 
to np. Impregnat Ochronno-Dekoracyjny Ogrodowy, który 
impregnuje, chroni i dekoruje drewno.

W lipcu podcinamy winorośle i niektóre drzewka po 
owocowaniu, np. wiśnie czy czereśnie. Przerzedza się 
również zawiązki jabłoni owocujących jesienią. Pamiętaj też 
o usuwaniu wilków i dzikich pędów odbijających z podkładek 
szczepionych drzewek owocowych. 

Wejdz i KUP na www.dekoratorium.pl
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Jakie prace w lipcu będą niezbędne przy 
iglakach? Ich cięcie jest już pewnie za 
Tobą – idealny czas na to był w czerwcu. 
Jeśli nie – możesz to zrobić jeszcze teraz. 

W lipcu trzeba też przyglądać się, czy 
drzewa iglaste (przede wszystkim 
tuje) nie żółkną. Jeśli tak się dzieje, 
prawdopodobnie opanował je szkodnik – 
przędziorek. Mogą też cierpieć od chorób 
grzybowych. Jeśli nie to jest przyczyną 
żółknięcia, sprawdź, czy iglaki mają 
wystarczająco kwaśną ziemię. Jeśli nie, 
trzeba je zasilić nawozem do iglaków, 
który zawiera substancje zakwaszające. 
Możesz też zastosować pod iglaki oraz 
krzewy kwaśnolubne, takie jak azalie, 

hortensje czy różaneczniki korę z drzew 
iglastych. 

W przypadku drzew i krzewów liściastych 
pielęgnacja w lipcu polega przede 
wszystkim na regularnym usuwaniu 
kwiatostanów z tych roślin, które już 
skończyły swoje kwitnienie. Krzewy 
ozdobne możesz ściółkować. Ogranicza 
to konieczność ich podlewania i rozwój 
chwastów. Lipiec to jeszcze dobry 
moment na formowanie żywopłotów 
oraz cięcie formujące drzew i krzewów 
ozdobnych. Zadbaj również o rośliny 
pnące. Te o intensywnym wzroście, jak np. 
winobluszcz czy glicynia, trzeba skracać. 

Ogród w lipcu - drzewa 
iglaste i liściaste

Lipiec to dobry czas 
na formowanie 

żywopłotów.

9   •   KALENDARZ OGRODNIKA

LI
PI

EC



Lipiec to przede wszystkim miesiąc 
pięknych kwiatów. Warto poświęcić 
więcej czasu na pielęgnację rabat, aby nie 
zarosły i cieszyły Cię swoją urodą. 

Ważne zadanie to podlewanie rabat 
ozdobnych. Zwróć uwagę, że lepiej jest 
podlewać je porządnie raz na kilka dni 
niż codziennie, ale małą ilością wody. 
Idealna pora na podlewanie to wczesny 
ranek lub późny wieczór. Nie wolno robić 
tego w środku dnia i przy pełnym słońcu. 
Kwiaty i rośliny rosnące w donicach 

i skrzynkach trzeba podlewać codziennie, 
a w razie upałów nawet dwa razy 
dziennie. 

Jeśli nie wykopałeś jeszcze cebul 
tulipanów, hiacyntów, narcyzów, lipiec 
jest ostatnią porą, by to zrobić. Trzeba je 
przechować w suchym i ciemnym miejscu, 
a do gruntu wsadzić ponownie pod koniec 
września. Jeśli posiałeś w czerwcu rośliny 
dwuletnie, teraz jest dobra pora, by je 
przerzedzić lub przepikować. 

Lipiec w ogrodzie 
ozdobnym

W czerwcu można 
formować żywopłoty 
i tworzyć ogrodowe 

dekoracje np. 
z bukszpanów. 
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W lipcu pięknie kwitną byliny i rośliny kłączowe jak hortensje, 
piwonie, dalie czy mieczyki. Imponujące są kłosy ostróżek. 
Cieszą kwiatowe łąki z dzielżanów, rudbekii i jeżówek. 
Wysokie rośliny warto w tym czasie podeprzeć, aby nie łamały 
się w trakcie wiatru lub pod swoim własnym ciężarem.

Do podparcia wysokich bylin może Ci służyć podpora kupiona 
w sklepie. Inny dobry pomysł to samodzielne wykonanie trwałej 
podpory z drewna. Przydadzą się małe listewki, z których 
zbijesz prostą konstrukcję. Kolejny krok to zabezpieczenie 
drewna Impregnatem Ochronnym do Drewna Gruntującym 
Vidaron, a następnie np. Impregnatem Ochronno-
Dekoracyjnym Ogrodowym Vidaron. Wtedy masz pewność, 
że Twoja drewniana podpora na piwonię czy hortensję służyć 
Ci będzie więcej niż jeden sezon. 

Wejdz i KUP na www.dekoratorium.pl
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Lipcowy ogród ozdobny jest także królestwem 
róż. Musisz je teraz pilnie obserwować, bo ciepłe 
lato to idealny czas na pojawienie się mszyc. Po 
wystąpieniu pierwszych objawów żerowania 
szkodników rośliny trzeba koniecznie opryskać 
środkami ochrony. 

Kwiaty balkonowe i te w donicach jak petunie 
ogrodowe, pelargonie czy tysiąc dzwonków 
regularnie pozbawiaj przekwitłych kwiatostanów 
i nawoź, aby długo i obficie kwitły. Podlewaj je 
najlepiej wczesnym rankiem, unikając zamoczenia 
liści. 

Przez cały sezon możesz też sadzić krzewy i drzewa 
ozdobne z pojemników. W sklepach jest też sporo 
bylin – jeśli kupiłeś je w pojemniku, każda pora 
jest odpowiednia, aby je posadzić. Unikaj tylko 
przesadzania rośliny w trakcie dużego upału. 
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Kwiaty kwitnące w lipcu to prawdziwe 
ozdoby wakacyjnego ogrodu. Mają 
piękne kolory, fantastyczne zapachy, 
wabią pszczoły, równie dobrze wyglądają 
na rabatach, w skrzynkach, jak i na stole 
w wazonie. Latem spędzamy w ogrodzie 
szczególnie dużo czasu, dlatego lipcowe 
kwiaty wyjątkowo cieszą oczy. 

W artykule znajdziesz przegląd najpopu-
larniejszych gatunków kwiatów jedno-
rocznych, dwuletnich i bylin kwitnących 
latem. Podpowiemy, które z nich są 
szczególnie łatwe w uprawie oraz jakich 
błędów nie popełnić przy ich pielęgnacji. 

Byliny i kwiaty kwitnące 
w lipcu − przegląd

gatunków i odmian

Lipiec to pierwszy miesiąc wakacji i czas pełni lata. Kwitną teraz wyjątkowo 
piękne kwiaty jednoroczne, dwuletnie i byliny. Na które gatunki i odmiany warto 
zwrócić uwagę? Które są najprostsze w uprawie i jak o nie dbać? Doradza Joanna 
Snopko ogrodniczka i właścicielka kwiaciarni Mercedes w Białymstoku.

Jeżówki purpurowe 
to wieloletnie byliny, 
które kwitną w lipcu. 
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Lipiec jest przede wszystkim czasem, 
w którym kwitną efektowne byliny, 
czyli rośliny wieloletnie. Należą do nich 
chociażby lilie ogrodowe, popularne 
i łatwe w uprawie liliowce, piękne 
i eleganckie róże, krwawnik pospolity, 
jeżówki i rudbekie, dzwonki czy 
spektakularna juka karolińska. 

Pełnię lata kochamy też za to, że nasze 
kwiaty balkonowe i rośliny jednoroczne 
wyglądają teraz tak pięknie, jak jeszcze 

nigdy. Girlandy petunii i pelargonii, 
olśniewające surfinie, lobelie, nemezje 
i lwie paszcze zachwycają każdego dnia. 

Z krzewów ozdobnych warto wyróżnić 
hortensje – spośród wielu jej gatunków 
i odmian lipiec należy przede wszystkim 
do efektownych hortensji ogrodowych 
i bukietowych, w tym przebarwiających 
się na różowo z efektem ombre hortensji 
bukietowych odmiany Vanille Fraise. 

Jakie kwiaty kwitną
w lipcu?

Hortensja bukietowa 
Vanille Fraise – odmiana 
hortensji, która zaczyna 

kwitnienie latem
i stopniowo przebarwia 

się aż do koloru 
truskawkowych lodów. 
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Kwiaty w lipcu - 
najpiękniejsze wiosenne 

gatunki

Aksamitka rozpierzchła – silna, rozkrzewiająca się i wyjątkowo odporna 
roślina jednoroczna, częsty gość w wiejskich ogrodach, sadzona z uwagi na 
swoje właściwości także przy warzywnikach. Dużo odmian, w tym niskie oraz 
wysokie. Kolory żółte lub pomarańczowe.  Kwitnie długo, od lipca do późnej 
jesieni.  

Aster chiński – dekoracyjny kwiat jednoroczny, idealny na rustykalne czy 
naturalne rabaty. Dostępny w różnych odmianach, od karłowej do wysokiej. 
Kwitnie w różnych kolorach, od bieli po czerwień.  

01/

02/

Które gatunki i odmiany kwiatów kwitnących w lipcu warto mieć w swoim ogrodzie? 
Poniżej znajdziesz zestawienie z podziałem na kwiaty jednoroczne i dwuletnie oraz 
byliny. Przygotowała je Joanna Snopko ogrodniczka i właścicielka kwiaciarni Mercedes 
w Białymstoku.

Kwiaty kwitnące w lipcu – TOP 10 kwiatów 
jednorocznych i dwuletnich

Lipcowa rabata 
z malwami.
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Cynia wytworna – piękny kwiat jednoroczny, który dorasta nawet do 
1 m, wytwarza duże kwiaty w kolorach od bieli po czerwień i żółty, 
bardzo lubią ją motyle i pszczoły. 

Kosmos podwójnie pierzasty (inna nazwa onętek) – śliczna roślina 
jednoroczna,  absolutnie bez żadnych wymagań, dorasta nawet do 
120 cm, krzewiasta, kwitnie obficie, a kwiaty mają kolor biały lub 
różowy.  

Dziwaczek Jalapa – dorasta do 70-80 cm, ma duże, dzwonkowate, 
efektowne kwiaty zebrane  w grona. Mogą być dwubarwne. 

Lobelia przylądkowa – niska, dekoracyjna, roślina jednoroczna kwit-
nąca na niebiesko i to tak obficie, że nieraz nie widać pod kwiatami 
liści. Bardzo lubią ją pszczoły. 

Malwa – dekoracyjna dwuletnia bylina, która tworzy piękne kwiatos-
tany na długich  łodygach, czasem nawet sięgające 2 metrów 
wysokości. Mało wymagająca, bardzo dobrze znosi suszę.  

Naparstnica purpurowa – dwuletnia bylina, bardzo wysoka, bo 
osiągająca nawet 1,2 m wzrostu, ma piękne purpurowe kwiaty w ksz-
tałcie dzwonków.  

Nemezja powabna – idealna na rabaty, ale także jako kwiat bal-
konowy, ma bardzo kolorowe kwiaty, zachwyca połączeniem kolorów, 
bardzo łatwa w uprawie. 

03/

05/

04/

06/

07/

08/

09/
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Dalie, zwane też 
georginiami, to 

efektowne kwiaty, 
które zakwitają w lipcu. 

Dalia ogrodowa – znana pod nazwą georginia, gatunek o bulwiastych 
korzeniach, są odmiany karłowe, ale i takie, które osiągają wzrost człowieka. 
Duże kwiatostany w różnych kolorach mogą być pełne lub półpełne. Bardzo 
dekoracyjny kwiat, kiedyś powszechnie spotykany, dziś już tylko w wiejskich 
i naturalistycznych ogrodach.  

Firletka – ładna roślina dwuletnia lub kilkuletnia, dorasta do 60-90 cm, tworzy 
pędy pokryte srebrzystym meszkiem i podobne do goździków kwiaty na 
długich szypułkach. 

Floks wiechowaty – znany pod nazwą płomyk wiechowaty, wysoka roślina 
o zwartym pokroju, ładne wiechowate kwiatostany w kolorach białym, 
różowym i fioletowym.  

Funkia – inna nazwa hosta, dekoracyjna roślina wieloletnia, idealna do miejsc 
zacienionych, ładnie rośnie nawet pod drzewami, niektóre gatunki i odmiany 
kwitną – kwiaty przypominają dzwonki. 

01/

02/

03/

04/

Kwiaty kwitnące w lipcu – TOP 10 
najpiękniejszych bylin i roślin bulwiastych
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Jeżówka purpurowa – znana pod inną nazwą echinacea, ładna bylina, która 
dorasta do 1 m, wyjątkowo lubiana przez pszczoły, ma ładne kwiatostany 
w kolorze różowym lub fioletowym i efektowny wzniesiony pokrój.  

Kocimiętka Fassena – nazywana czasem lawendą dla leniwych, mało 
wymagająca bylina kwitnąca na niebieskofioletowo, jak sama nazwa wskazuje, 
jej zapach przyciąga koty.  

Liliowce – rodzina, do której należy wiele gatunków i odmian, proste 
w uprawie, efektowne, mało wymagające, kwitnące w wielu różnych kolorach 
byliny.  

Mieczyk – inna nazwa gladiola, roślina bulwiasta z rodziny kosaćcowatych, 
o wysokości nawet 120 cm, kłosowate, bardzo efektowne kwiatostany 
w wielu różnych kolorach – białe, czerwone, fioletowe, żółte, różowe, nawet 
dwukolorowe.  

Paciorecznik – inna nazwa kanna, wysoka bylina dorastająca do 150 cm, 
tworzy pędy z dużymi liśćmi, a na końcach pędów rozwijają się spektakularne 
kwiaty w różnych kolorach, czasem nawet czarne.  

Rudbekia błyskotliwa – roślina wieloletnia, z ładnymi kwiatostanami typu 
koszyczek, najczęściej w kolorze żółtym lub żółto-brązowym, mało wymagająca 
i odporna na suszę. 

05/

06/

07/

08/

09/

10/
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Jak pielęgnować rośliny jednoroczne, 
byliny i krzewy ozdobne w lipcu? 
Najważniejsza sprawa to podlewanie. 
Jeśli roślina jest posadzona w gruncie, nie 
ma potrzeby codziennego jej podlewania. 
Wystarczy nawadniać ją raz na kilka dni, 
za to obficie, dużą ilością wody, najlepiej 
deszczówki. Wyjątkiem są upały – wtedy 
podlewamy kwitnące rośliny codziennie.

Inaczej rzecz wygląda w przypadku 
kwiatów, które rosną w donicach 
i skrzynkach. W lipcu trzeba je podlewać 
codziennie, a w gorące dni nawet dwa 

razy dzienne. Dzieje się tak dlatego, że 
ziemia w pojemnikach wysycha znacznie 
szybciej niż na rabatach.

Czy w lipcu można sadzić jeszcze 
rośliny kwitnące? Jeśli przesadzasz je 
z pojemników kupionych np. w szkółce 
ogrodniczej, jak najbardziej. Ważne tylko, 
aby posadzić je w dobrej ziemi, najlepiej 
w kompoście, a po przesadzeniu mocno 
podlać. Nie przesadzamy roślin w bardzo 
słoneczny dzień i w trakcie upałów, bo 
mogą się nie przyjąć! 

Kwiaty kwitnące w lipcu - 
błędy w ich uprawie

Nie zapomnij
 o podlewaniu roślin. 
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Skąd wziąć dobrą ziemię? Najlepszy patent 
to drewniany kompostownik. Dzięki temu 
sprytnemu rozwiązaniu wyeliminujesz 
praktycznie konieczność kupowania ziemi 
ogrodniczej w sklepach. Kompostownik 
to także miejsce na wyrzucanie skoszonej 
trawy!

Jak zrobić kompostownik w ogrodzie? 
Pisaliśmy o tym w naszym artykule: Jak 
zrobić drewniany kompostownik? 

Zobacz: "Jak zrobić drewniany kom-
postownik? Budowa krok po kroku"

Przypomnijmy tylko, że drewniany kom-
postownik koniecznie musisz zabezpiec-
zyć przed warunkami atmosferycznymi, 
wilgocią i uszkodzeniami. Inaczej będzie 
Ci służyć tylko sezon lub dwa. 
Jak i czym zabezpieczyć kompostownik? 
Pierwszy krok to preparat gruntujący – np. 
Impregnat Ochronny do Drewna Grun-
tujący Vidaron, którzy ochroni drewno 
przed sinizną, grzybami i owadami. Dru-

gi krok to nadanie drewnu powłoki, która 
dodatkowo zabezpieczy je przed szkodli-
wym działaniem wilgoci czy słońca. Nasza 
propozycja to np. Lakierobejca Ochron-
no-Dekoracyjna Vidaron – środek, który 
nada elastyczną i trwałą powłokę, a do-
datkowo pięknie pokoloruje drewno na 
wybrany przez Ciebie kolor. 

Pamietaj, aby kompostownik wewnątrz 
wyłożyć folią - zabezpieczy to drewno 
przezd bezpośrednim kontaktem z wogą 
oraz pozwoli utrzymać wytwarzane 
wewnątrz ciepło – a dzięki temu nawóz 
będzie gotowy w krótszym czasie.

Wiesz już, które kwiaty warto mieć 
w wakacyjnym, lipcowym ogrodzie. To 
najlepszy czas, aby cieszyć się pięknymi 
roślinami ozdobnymi i podziwiać letnie 
rabaty w pełnej krasie. Życzymy Ci 
słonecznego lata i zapraszamy do 
zapoznania się z ofertą środków do 
ochrony drewna Vidaron!

Wejdz i KUP na www.dekoratorium.pl
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Piwnica w ogrodzie to bardzo praktyczne 
rozwiązanie. Służy przede wszystkim 
jako znakomita spiżarnia pozwalająca 
korzystać z warzyw i owoców przez cały 
rok. Jabłka, ziemniaki, marchew, buraki, 
pietruszka, kapusta przechowywane 
w niskiej i stabilnej temperaturze 
są bardzo długo świeże i smaczne. 
W ziemiance możesz też trzymać nalewki, 
domowe wina i przetwory. 

Jak zrobić samodzielnie ogrodową 
piwnicę z drewnianymi drzwiami? Czy 
potrzebne jest zezwolenie? Jak krok po 
kroku wygląda wykonanie konstrukcji 
i budowa piwnicy? Jak zabezpieczyć 
drewno przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi? W artykule znajdziesz 
odpowiedzi na te pytania. 

Jak zrobić piwnicę 
z drewnianymi drzwiami? 
Instrukcja krok po kroku

Piwniczka ogrodowa najczęściej ma formę częściowo zagłębionej w gruncie 
ziemianki. Czy warto zrobić taką konstrukcję w ogrodzie? Oczywiście! To najlepszy 
sposób na przechowywanie warzyw, przetworów czy wina. Jak wykonać piwnicę 
z drewnianymi drzwiami? Przygotowaliśmy instrukcję krok po kroku. 

Piwniczka w ogrodzie 
to popularne i znane od 
setek lat rozwiązanie.
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Piwniczka ogrodowa, czasem nazywana 
też ziemianką, to rozwiązanie, które 
kojarzy Ci się z dawnymi czasami sprzed 
epoki lodówek? To błąd! Wbrew pozorom 
to praktyczne rozwiązanie sprawdzi się 
nawet wtedy, kiedy masz do dyspozycji 
i lodówkę, i spiżarnię w domu.

Dlaczego? W ziemiance panuje przez 
cały rok stała temperatura od 5 do 
8°C i mikroklimat, który sprawia, że 
warzywa i owoce (zwłaszcza korzeniowe) 
konserwują się znakomicie. Podobnie 
rzecz wygląda z domowymi wędlinami 
i mięsami (np. z wędzarni), własnoręcznie 
wykonanymi serami, nalewkami, winami. 
Możesz je tu przechowywać bez obaw 

o zepsucie przez cały rok. Dzięki piwniczce 
zgromadzisz większe ilości zapasów!

Piwniczka może też służyć do 
przechowywania narzędzi czy sprzętów, 
a nawet jako schron np. w trakcie 
huraganu czy innych gwałtownych 
zjawisk pogodowych. Jeśli posadzisz na jej 
dachu trawę lub rośliny ozdobne, będzie 
też piękną dekoracją ogrodu, zwłaszcza 
w stylu rustykalnym czy naturalistycznym. 

Piwniczkę możesz stworzyć od podstaw 
samodzielnie. Inna opcja to zakup 
gotowego „wkładu” do ziemianki 
wykonanego z betonu lub pianki 
epoksydowej. 

Piwniczka w ogrodzie - 
dlaczego warto zrobić ją 

samodzielnie?

Ogrodowa piwnica  
z drewnianymi 

drzwiami. 
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Czy aby postawić na własnej działce 
piwnicę ogrodową potrzebujesz 
pozwolenia? Prawo budowlane nie 
definiuje precyzyjnie, do której grupy 
obiektów budowlanych zalicza się 
ziemiankę. Najczęściej traktuje się ją jako 
budowlę lub małą architekturę, które nie 
wymagają pozwolenia na budowę, tylko 
zgłoszenia do urzędu. 

Zanim zabierzesz się do pracy, musisz 
podjąć decyzję, w którym miejscu na 
działce będzie stała Twoja ziemianka. 
Powinien to być zacieniony i suchy teren 
– piwniczka będzie wgłębiona w grunt, 
dlatego nie może stać w glebie, która 
okresowa zamaka. Piwniczka nie może 

też znajdować się blisko drzew, aby ich 
rozrastające się korzenie nie uszkodziły 
Twojej konstrukcji. Najlepsza strona na 
wejście to ściana północna, która najmniej 
się nagrzewa. 

Wygląd i wielkość ziemianki są uzależnione 
od powierzchni działki i Twoich oczekiwań 
oraz stylu, w jakim zaprojektowałeś 
swój ogród. Najpopularniejszy materiał 
do wykonania piwniczki to beton lub 
bloczki fundamentowe. Czasem stosuje 
się też zaizolowane przeciwwilgociowo 
szamba, kręgi kanalizacyjno-deszczowe 
lub gotowe prefabrykowane konstrukcje. 
Tradycyjne piwniczki kiedyś murowało się 
po prostu z cegieł.

Jak zrobić piwnicę 
z drewnianymi drzwiami? 

Przydatne wskazówki

W piwnicy  panuje 
przez cały rok stała 

temperatura 
od 5°C do 8°C
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Budowa piwnicy 
w ogrodzie krok po kroku

Jak samodzielnie zrobić piwnicę w ogrodzie? Przygotowaliśmy poradnik krok po 
kroku.

Pierwszym krokiem do stworzenia wymarzonej ziemianki w ogrodzie jest zrobienie 
odpowiedniej wielkości wykopu. Jaką powinien mieć głębokość? Minimum to 2 
metry. Musi być większy niż planowana wielkość piwniczki i pod uwagę musisz 
wziąć też szerokość ław fundamentowychv. Pamiętaj, aby ściany wykopu koniecznie 
zabezpieczyć deskami przed osypaniem się ziemi. kroku.

Kolejny etap to wylanie na dno wykopu chudziaka, czyli tzw. chudego betonu. To 
mieszanina cementu z piaskiem i wodą, która powinna mieć grubość ok. 10 cm. 

Teraz musisz zrobić izolacją przeciwwilgociową podłogi. Wykonuje się ją z folii 
hydroizolacyjnej lub papy, którą układa się na 5-centymetrową zakładkę i klei na 
gorąco lepikiem asfaltowym. Umieszcza się ją bezpośrednio na chudziaku, a na 
podłogę daje wylewkę z betonu klasy C12/15. Na tym etapie należy jeszcze ustawić 
deskowanie ścian, aby następnie wylać beton. 

Krok 1. Wykop pod piwniczkę

Krok 2. Wylanie chudziaka oraz izolacja 
przeciwwilgociowa podłogi
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Sposobów na ściany i strop piwniczki może być kilka. Na potrzeby tej instrukcji 
zakładamy, że będziesz wylewać beton. Pierwszym etapem tych prac będzie więc 
wykonanie deskowania i zbrojenie ścian piwnicznych. Beton wlewa się w przygotowany 
szalunek lub murowanie z bloczków fundamentowych. Trzeba zostawić miejsce na 
otwory wentylacyjne i końcówki prętów zbrojeniowych, które będą potem potrzebne, 
aby połączyć zbrojenie ścian i zbrojenie stropu. 

Całość zostawia się na ok. 4 tygodnie, aby beton związał. Po tym czasie szalunek trzeba 
zdjąć. Ostatni etap prac ściennych i podłogowych to wykonanie schodów i ułożenie 
posadzki, np. w postaci kostek brukowych. 

Gdy ściany już stoją, przyszedł czas na wykonanie stropu. Pierwszy etap prac przy stropie 
to ustawienie rusztowania, które podtrzyma strop. Należy je ustawić na posadzce. 
Przed zalaniem betonem stropu ważne zadanie to połączenie prętów zbrojeniowych ze 
ścian z tymi ze stropu. Następnie zalewamy strop betonem i czekamy kolejnych kilka 
tygodni. 

Kiedy ścian i strop są już związane, przychodzi czas 
na zabezpieczenie ziemianki przed wilgocią i niską 
temperaturą. Warstwą przeciwwilgociową ścian 
będzie folia budowlana lub papa izolacyjna. Izolacją 
termiczną – styropian lub wełna mineralna. 

W przypadku izolacji stropu należy położyć: folię 
paroizolacyjną, termoizolację (styropian), folię lub 
papę od wilgoci, geowłókninę, folię kubełkową, 
na to drenaż w postaci piasku czy keramzytu oraz 
agrowłókninę. To wszystko przykrywamy warstwą 
ziemi, na której można posiać trawę lub posadzić 
dowolne rośliny ogrodowe. Sprawdzi się np. 
rozchodnik, barwinek, winobluszcz czy zioła. 

Przedsionek ziemianki zadasza się i zaizolowuje. 
Trzeba też wyprowadzić na zewnątrz rury wentylacyjne 
i przykryć je następnie daszkiem. 

Krok 3. Zrobienie ścian piwniczki ogrodowej

Krok 4. Wykonanie stropu piwniczki

Krok 5. Izolacja ścian i stropu
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Ostatni etap prac to wstawienie do ziemianki odpowiednich drzwi i zabezpieczenie ich 
przed mrozem, zimnem, wilgocią, słońcem i szkodnikami. Piwniczki są tradycyjnym 
elementem i jako takie najlepiej wyglądają z drzwiami wykonanymi z drewna. Czym je 
pomalować i zabezpieczyć?

Pierwszy etap to zagruntowanie drzwi preparatem gruntującym. Zastosuj do tego 
np. Impregnat Ochronny do Drewna Gruntujący Vidaron – środek, który głęboko 
penetruje drewno i zabezpiecza je przed sinizną, grzybami czy owadami. Impregnat 
będzie warstwą gruntującą pod środek powłokotwórczy – np. Impregnat Ochronno-
Dekoracyjny Powłokotwórczy Vidaron, Lakier Zewnętrzny Vidaron czy Lakierobejca 
Ochronno-Dekoracyjna Vidaron. 

Jaki środek powłokotwórczy wybrać? Zależy to przede wszystkim od efektu, jaki chcesz 
osiągnąć na drzwiach. Jeśli zależy Ci na kolorowych drewnianych drzwiach niczym z filmu 
o hobbitach, wybierz jeden z barwnych odcieni Impregnatu Ochronno-Dekoracyjnego 
Powłokotwórczego Vidaron. Impregnuje, chroni i dekoruje on drewno, zabezpiecza 
malowaną powierzchnię i nadaje jej piękny kolor. Produkt  dostępny jest np. w odcieniu 
limonkowym, turkusowym czy szarym.

Zobacz: "jak wykonać samodzielnie piwnicę z drewnianymi drzwiami"

Wejdź i KUP na www.dekoratorium.pl

Krok 6. Drewniane drzwi ziemianki
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Magazynowanie deszczówki jej na swojej 
działce ma wiele zalet. Przede wszystkim 
dzięki wykorzystywaniu wody opadowej 
można znacznie obniżyć koszty zużycia 
wody wodociągowej. Woda opadowa do-

skonale nadaje się do nawadniania ogro-
du i okolicznych gruntów. Jej rozsączanie 
w ogrodzie odwzorowuje naturalny obieg 
wody w przyrodzie.

Beczka na deszczówkę – 
pomysły na drewniany 

zbiornik na wodę 
w ogrodzie 

Ogród w lipcu pokazuje się w swojej pełnej krasie. Kwitną letnie byliny, krzewy 
ozdobne i kwiaty jednoroczne. Zieleni się trawnik. Dojrzewają warzywa i owoce. 
Nie zapominaj o podlewaniu. Najlepiej deszczówką. Wodę deszczową warto 
gromadzić i wykorzystywać do podlewania, kiedy nie pada. Przyda się do tego 
zbiornik na deszczówkę. Zamontuj estetyczną beczkę na deszczówkę.
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Jak gromadzić wodę 
opadową? Najprostszy 

sposób – beczka na 
deszczówkę

Najłatwiejszym sposobem gromadzenia 
wody opadowej jest korzystanie 
z naziemnych zbiorników umieszczanych 
bezpośrednio pod rynnami. Możesz 
postawić na zbiornik z PCW lub estetyczną, 
drewnianą beczkę na deszczówkę. 
Korzystanie z beczki ma kilka istotnych 
zalet. Przede wszystkim beczki są 

eleganckie i można dopasować je do 
aranżacji ogrodu czy domu. Poza tym 
jest to materiał naturalny, a co za tym 
idzie – beczka jest rozwiązaniem bardziej 
ekologicznym niż zbiornik w PWC. 
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Beczki wykonywane są z impregnowanego drewna, 
a od środka zabezpieczane folią, która chroni je przed 
działaniem wody. Dużą zaletą drewnianych beczek na 
deszczówkę jest to, że możesz pomalować je Impregnatem 
Ochronno-Dekoracyjnym Ogrodowym VIDARON i w łatwy 
sposób zamienić zwykły zbiornik w ozdobną beczkę 
w wybranym kolorze. Impregnat ten zapewnia trwały kolor, 
długotrwałe zabezpiecza malową powierzchnię, impregnuje 
i chroni drewno. Przed pomalowaniem Impregnatem 
Ogrodowym, jako warstwę gruntującą zastosuj Impregnat 
Ochronny do Drewna Gruntujący Vidaron. Wniknie on głęboko 
w drewno i zabezpieczy drewno przed grzybami, sinizną 
i owadami.

Wejdz i KUP na www.dekoratorium.pl
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Do gromadzenia deszczówki nie 
korzystaj ze zbiorników przezroczy-
stych, ponieważ nie zabezpieczają one 
wody przed nagrzewaniem się i świ-
atłem, które sprzyjają powstawaniu 
glonów. Zrezygnuj też z pojemników 
metalowych, ponieważ związki metali 
mogą przedostawać się do wody.

Drewniane beczki na deszczówkę mogą 
być otwarte lub mieć pokrywy. Beczki 
otwarte są zabezpieczane siatkami, które 
chronią wodę przed dostawaniem się do 
środka liści, owadów czy większych za-
nieczyszczeń. Beczki z pokrywą podłącza 
się do rynien przewodami. Zbiorniki te 
mogą mieć różne pojemności – zwykle 
oscylują wokół przedziału 200-1000 l.

Wskazówka! Z jakich 
zbiorników nie 
korzystać?
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w łatwy sposób nalejesz wodę do konewki, miski czy innego pojemnika,

bezpośrednio do beczki z deszczówką podłączysz wąż kroplujący czy pistolet 
zraszający,

bezpośrednio do beczki z deszczówką podłączysz wąż kroplujący czy pistolet 
zraszający,

01/

02/

03/

Jak korzystać z wody 
zgromadzonej w beczce 

na deszczówkę? 
Wskazówki

W drewnianej beczce na deszczówkę zamontuj pompę. Dzięki niej:

Przyda Ci się też filtr montowany w rurze 
spustowej, który zatrzymuje liście oraz inne 
zanieczyszczenia. Filtry są wyposażane 
w zabezpieczenia przelewowe oraz 
spusty zapadkowe, które zabezpieczają 
zbiorniki przed przepełnieniem oraz 
przekierowują wodę np. do gruntu, 
zbiorników retencyjno-rozsączających 
bądź kanalizacji deszczowej.

Beczkę na deszczówkę ustaw na 
podwyższeniu. Możesz do tego 
wykorzystać np. podkłady kolejowe. 
Dzięki temu na samym dole beczki 
możesz zamontować kranik, który powoli 
wykorzystać całą wodę, a korzystanie 
z niego będzie wygodne. Beczkę podłącz 

do rynny w jej górnej części – jak najwyżej. 
Dzięki temu zbiornik wypełni się po 
brzegi, a w przypadku intensywnego 
deszczu, woda będzie odprowadzana na 
zewnątrz. Pod rynną przy beczce zaaranżuj 
niewielki zbiornik wodny, wyposażony 
w otwory. Jeśli wody w zbiorniku będzie 
za dużo, zacznie się delikatnie rozsączać. 
W okolicy zbiornika posadź rośliny, które 
lubią błotne stanowisko.

Niewielka ilość wody na dnie beczki 
sprawi, że zbiornik będzie stabilniejszy. 
Pamiętaj jednak o tym, by beczkę 
opróżnić całkowicie przed zimą i zakręcić 
zawór doprowadzający wodę z rynny.
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Drewniany płot to ozdoba każdej posesji. 
Naturalny materiał pięknie komponuje się 
z zielenią ogrodu oraz stolarką okienną 
i dachową. Warto jednak zastanowić się, 
z czego wykonać ogrodzenie, by długo 

prezentowało się estetycznie i zachowało 
wysoką trwałość. Jakie drewno jest naj-
lepsze na płot? Jak zabezpieczyć je przed 
czynnikami atmosferycznymi?

Drewniany płot  
w ogrodzie – z jakiego 

drewna najlepiej go 
wykonać?

Ciepła i słoneczna lipcowa pogoda sprawia, że jesteśmy naładowani radosną 
energią, która zachęca do aktywnego spędzania czasu w naszych ogrodach. 
Warto wykorzystać ten pozytywny entuzjazm na przykład do samodzielnego 
wykonania drewnianego ogrodzenia.
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Drewniany płot ogrodowy warto wykonać z materiału, który przez wiele lat 
będzie wyglądał estetycznie i zachowa odpowiednią trwałość. Do wyboru 
mamy następujące gatunki:

Jesion, olcha i osika – drewno średniej trwałości, podobnie jak 
sosna i świerk, jednak nieco mniej popularne w Polsce. 

03/

Sosna i świerk – to najpopularniejsze u najłatwiej dostępne 
drewno na płot. Trzeba pamiętać, że te chętnie wybierane gatunki 
wyróżniają się średnią odpornością na warunki zewnętrzne.

02/

Dąb, robinia, wiąz i modrzew – wyjątkowo trwałe drewno na 
płot, które wykazuje wysoką odporność na warunki atmosferyczne. 
Pozwala na tworzenie ogrodzeń, które latami wyglądają dobrze 
i nie ulegają uszkodzeniom. Deski dębowe są jednak stosunkowo 
drogie, dlatego rzadko stosuje się je w roli materiału na płoty.

01/

Jakie drewno na płot 
wybrać?
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Budujemy drewniany 
płot – jakie powinno być 

drewno?

Dobór gatunku drewna to nie wszystko. 
Istnieje szereg czynników, które są równie 
istotne dla wytrzymałości materiału, 
a także jego zachowania podczas obróbki 
i konserwacji. Przede wszystkim należy 
wybierać drewno zdrowe, niedotknięte 
sinizną, działaniem szkodników 
i chorobami drewna. Materiał powinien 
wyróżniać się gęstym, regularnym 
rysunkiem słojów. Należy wybierać deski 
bez sęków, dziurek, pęknięć czy pęcherzy 
żywiczych.

Dobór zdrowego drewna to połowa 
sukcesu. Istotne jest także poddanie 
świeżo ściętego drewna procesowi 
sezonowania, a więc pozostawienie go 
do wyschnięcia, by zredukować poziom 
wilgotności. Deski powinny leżeć na 
świeżym powietrzu, w przewiewnym, 
słonecznym miejscu. Jeśli sezonowanie 
odbywa się na podwórku lub w ogrodzie, 
warto zadbać o izolację drewna od 
podłoża i zabezpieczenie plandeką przed 
deszczem. Wysezonowany materiał można 
wykorzystać do wykonania drewnianego 
płotu – przyciąć sztachety i skręcić je 
zgodnie z przygotowanym wcześniej 
projektem.
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Drewno jest materiałem solidnym, wyróżniającym się wysoką 
trwałością – pod warunkiem, że zadbamy o zabezpieczenie 
go przed czynnikami zewnętrznymi. Deszcz, śnieg, wysoka 
wilgotność, słońce, szkodniki i grzyby pleśniowe: to czynniki, 
które wpływają destrukcyjnie na strukturę drewnianych desek 
i prowadzą do ich szybkiego niszczenia. Aby temu zapobiec, 
należy odpowiednio ochronić drewniany płot. Jaki preparat 
wybrać?

Najskuteczniejsza jest ochrona dwuetapowa. Pierwszy 
krok to wzmocnienie podłoża i zapewnienie mu ochrony 
biologicznej za pomocą Impregnatu Ochronnego do Drewna 
Gruntującego VIDARON. Po upływie 24 godzin można 
przystąpić do pomalowania drewnianego płotu Lakierobejcą 
Ochronno-Dekoracyjną VIDARON, która tworzy warstwę 
chroniącą deski przed wnikaniem wody, niszczącym działaniem 
promieni słonecznych czy uszkodzeniami powodowanymi 
przez szkodniki. Barwi drewno na wybrany odcień, nie 
przykrywając naturalnego rysunku słojów. Wykończenie 
z subtelnym połyskiem poprawia walory estetyczne 
drewnianego ogrodzenia.

Wejdz i KUP na www.dekoratorium.pl
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Jeżeli przez naszą nieuwagę, nieos-
trożną zabawę dzieci lub inne czynniki 
zewnętrzne, przed którymi nie zabez-
pieczyliśmy mebli czy innych elementów 
drewnianych, doszło do ich uszkodzenia, 

nie musimy się martwić. Wystarczy zao-
patrzyć się w odpowiedni produkt, dzię-
ki któremu naprawimy powstałe ubytki 
i przywrócimy estetyczny wygląd każde-
mu przedmiotowi.

Zadbaj o drewno latem – 
ubytki w drewnie to nie 

problem!

Długie letnie dni zachęcają do spędzania czasu na zewnątrz. Możemy ten chwile 
wykorzystać do corocznego przeglądu elementów drewnianych w naszych ogro-
dach czy na tarasach. Meble i elementy wyposażenia wykonane z drewna, jak 
każda intensywnie użytkowana rzecz może zostać uszkodzona. Uderzenia me-
chaniczne mogą doprowadzić do powstawania nieestetycznych rys i wyszczer-
bień. Jak i czym naprawić powstałe w drewnie ubytki? 
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Czym wypełniać ubytki 
w drewnie?

Jednym z produktów dedykowanym 
naprawie ubytków i nierówności 
w drewnie jest Szpachla do drewna 
VIDARON. Jest to akrylowa masa 
naprawcza, która została wyprodukowana 
z dodatkiem terpentyny – zapewniającej 
dobrą przyczepność masy do drewna oraz 
mączki kwarcowej – która odpowiada 
za odpowiednią twardość i możliwość 
obróbki masy po wyschnięciu. Szpachla 
nie pęka, nie kruszy się, jest elastyczna, 
a ponadto można ją szlifować i polerować.

Szpachla VIDARON to produkt gotowy 
do użycia, przed aplikacją należy ją 

tylko wymieszać. Można nią uzupełniać 
zarówno duże ubytki w drewnie, 
jak i małe. Jest dostępna w kolorze 
białym oraz 11 kolorach imitujących 
naturalne drewno, np. buk, sosnę czy 
mahoń, co pozwala łatwo dopasować 
produkt do większości stosowanych 
w meblarstwie i architekturze gatunków 
drewna. Dostępność masy w kilkunastu 
kolorach pozwala dodatkowo szybko 
zamaskować ubytki w sytuacji, kiedy 
nie mamy możliwości przeprowadzenia 
natychmiastowej renowacji uszkodzonego 
elementu.
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W jaki sposób naprawiamy ubytki przy 
pomocy szpachli marki VIDARON? Musimy 
najpierw oczyścić drewno z brudu i kurzu. 
Jeżeli na powierzchni pojawiły się tłuste 
i żywiczne plamy – przecieramy element 
benzyną ekstrakcyjną lub rozpuszczal-
nikiem. Pozostawiamy do całkowitego 
wyschnięcia. Następnie szlifujemy pow-
ierzchnię przy pomocy papieru ścierne-
go (gradacja 100-220 – w zależności od 
gatunku drewna i stanu powłoki malar-
skiej). Po odpyleniu możemy przystąpić 
do wypełniania ubytków.

Metalową szpachelką nakładamy warst-
wę masy o grubości do 4 mm i pozost-
awiamy do wyschnięcia na 2-3 godziny. 
Jeżeli mamy do czynienia z dużym ubyt-
kiem po wyschnięciu pierwszej warst-
wy, nakładamy warstwę drugą również 

o grubości do 4 mm i pozostawiamy do 
wyschnięcia, a w razie potrzeby – kolejną 
warstwę, postępując tak samo, jak przy 
poprzednich. Po całkowitym wyschnięciu 
szlifujemy powierzchnię papierem ścier-
nym i odkurzamy. Powierzchnia jest got-
owa do dalszych prac konserwatorskich.

Na Szpachlę VIDARON można aplikować 
dowolny impregnat i środek dekoracyjny 
– lakier, lakierobejcę, bejcę, itd. Produkt 
można stosować zarówno na drewno lite 
(miękkie i twarde), jak i materiały drewn-
opochodne użytkowane wewnątrz i na 
zewnątrz.

Zobacz: "Wypelnianie ubytków 
w drewnianych powierzchniach"

Wejdz i KUP na www.dekoratorium.pl
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