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Ogrodniczki i Ogrodnicy,

Maj to najpiękniejszy wiosenny 
miesiąc, ale jednocześnie bardzo 
pracowity dla miłośników ogrodów

Przed Wami pierwsza publikacja, 
w której podpowiadamy jakie prace 
należy wykonać w maju, a także 
jak samodzielnie wykonać proste 
czynności w ogrodzie, na tarasie 
czy balkonie. Jak się okazuje, nie 
wszystko wymaga kosztownych 
profesjonalnych narzędzi, ciężkich 
materiałów, niełatwej techniki czy 
skomplikowanych instrukcji.

Jeśli więc zaczynasz przygodę 
z majsterkowaniem, zacznij od 
najmniej skomplikowanych projektów, 
a przekonasz się, że to po prostu 
uzależnia. A jak zrobisz już wszystko? 
Skorzystaj z naszych pomysłów 
i inspiracji i działaj dalej.
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Jeśli chcesz, możesz teraz sadzić drzewka liściaste, iglaste, ozdobne 
i owocowe w donicach.

05/

Maj to pora na formowanie żywopłotów. 06/

W maju przycina się drzewka ozdobne kwitnące wczesną wiosną, 
np. forsycję czy migdałek.

04/

Gdy nadejdą majowe przymrozki (12-15 maja to tzw. zimni 
ogrodnicy), warzywa i rośliny ozdobne oraz młode drzewka trzeba 
okrywać włókniną. 

03/

Na stałe miejsca do gruntu, po 15 maja, sadzi się warzywa 
wrażliwe na niskie temperatury – ogórki, bakłażany, dynie, paprykę 
i pomidory.

02/

W ogrodzie warzywnym zbierasz pierwsze plony sałaty, rzodkiewek, 
szpinaku, roszponki, rukoli i innych nowalijek.

01/

Po 15 maja sadzi się do gruntu sadzonki kwiatów jednorocznych 
kwitnących latem. Maj to najlepszy czas na posadzenie do skrzynek 
balkonowych pelargonii, fuksji, begonii czy petunii.

07/

Kalendarz ogrodnika –
maj w pigułce 

Prace w ogrodzie w maju to czysta przyjemność. Kolory i zapachy kwiatów 
jednorocznych, bylin i pięknie kwitnących drzew ozdobnych oraz wielka 
obfitość warzyw z ogrodu to najlepsza nagroda za trud, jaki włożyłeś 
w tym roku w swój ogród. Chcesz nam pokazać, jak pięknie wygląda Twoje 
wymarzone miejsce w maju? Czekamy na Twoje zdjęcia!

Pokaż efekty swoich prac na Instagramie! Oznacz na 
zdjęciu lub poście #VIDARON i inspiruj innych!
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W maju w ogrodzie cały czas jest coś 
do zrobienia. Pielęgnujemy rabaty, 
podziwiamy kwitnące tulipany, konwalie, 

bratki i wiosenne drzewa ozdobne. 
Pracujemy w ogrodzie warzywnym 
i doglądamy ukwieconego sadu.

Kalendarz ogrodnika – 
maj w ogrodzie

Majowy ogród 
z tulipanami.

Maj w ogrodzie to najpiękniejszy i najbarwniejszy miesiąc. Wszystko kwitnie 
i rozwija się wyjątkowo intensywnie, ogrodników czeka więc bardzo dużo zadań. 
Jakie prace ogrodowe w maju są niezbędne? Oto praktyczny kalendarz ogrodnika. 
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Jeśli kochasz nowalijki z własnych grządek 
warzywnych, maj jest tym miesiącem, 
w którym Ci ich nie zabraknie. Rosną już 
pierwsze rzodkiewki, wczesna sałata, 
roszponka i inne warzywa, które posiałeś 
w marcu i kwietniu. Dojrzewają też 
szparagi, koper, szpinak i inne smaczne 
jarzyny. 

Maj to także doskonały czas, by 
posadzić rozsady warzyw wrażliwych na 
przymrozki. Należą do nich np. bakłażany 
czy papryka. 

W maju do gruntu sadzi się ogórki – możesz 
je uprawiać klasycznie na grządkach, 
w tunelu, ale coraz popularniejsza jest 
hodowla ogórków w podwyższanych 
skrzyniach. To dobry sposób, by 
oszczędzić nieco miejsca. Ogórki są 
ekspansywne i najlepiej prowadzić je 
pionowo, rozpinając ich pędy na siatce lub 
podporach.

Maj w ogrodzie 
warzywnym 

Majowy ogród 
warzywny wygląda już 
dosyć okazale i możesz 
korzystać z pierwszych 

plonów. 

6   •   KALENDARZ OGRODNIKA

M
AJ



Pamiętaj, że drewniane skrzynie do uprawy ogórków musisz 
koniecznie zaimpregnować przed sezonem. Ogórki potrzebują 
latem codziennego podlewania – aby Twoje skrzynki starczyły 
na dłużej niż na jeden sezon, warto zadbać, by były odporne 
na wilgoć.

Polecamy dwa środki Vidaron, które trzeba zastosować 
jeden po drugim. W pierwszej kolejności użyj Impregnatu 
Ochronnego do Drewna – Gruntującego Vidaron. Wnika on 
głęboko w drewno i zabezpiecza je przed sinizną, grzybami 
i szkodnikami. Następny krok to pomalowanie skrzynek 
na ogórki lub inne warzywa Impregnatem Ochronno-
Dekoracyjnym Ogrodowym Vidaron, który impregnuje, 
chroni i dekoruje drewno, nadając mu trwały kolor. Do 
dyspozycji masz kilkanaście ładnych odcieni – od dębu 
bielonego, poprzez naturalne kolory jak mahoń, teak, złoty 
dąb, po nowoczesną szarość, antracyt, kolor limonkowy czy 
lazurowy.

Wejdz i KUP na www.dekoratorium.pl

7   •   KALENDARZ OGRODNIKA

M
AJ

https://www.dekoratorium.pl/pl/c/Produkty/Produkty-do-drewna/Impregnat?utm_source=ebook&utm_medium=email&utm_campaign=kalendarz-maj


Pamiętaj, aby zaizolować dodatkowo 
skrzynię. Grządki będą regularnie podle-
wane, a ziemia w środku prawie cały czas 
wilgotna. Nie są to szczególnie komfortowe 
warunki dla drewna. Dodatkowa warstwa 
folii pozwoli zminimalizować kontakt 
z wodą.
Izolację foliową można wykonać 
zanim jeszcze złoży się ściany grządki 
w całość albo już na gotowej i wcześniej 
pomalowanej skrzyni. Folia powinna 
pokryć całą powierzchnię ścian od środka. 
Najwygodniej przybić ją takerem. Można 
też wykorzystać małe gwoździe lub 
wkręty. 

I tutaj mała podpowiedź – dobrze jest 
wykorzystać na tyle szerokie kawałki folii, 
aby od dołu ściany dało się z niej zrobić 
tzw. zakładkę. Po co? Grządkę stawia 
się zazwyczaj bezpośrednio na ziemi. 
Później dookoła może rosnąć trawa, 
co spowoduje, że dolna część skrzyni 
będzie narażona na podsiąkanie wilgoci 
od spodu. Podwinięcie folii zabezpieczy 
przed tym niepożądanym zjawiskiem.
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W kalendarzu ogrodnika na maj przychodzi także wyczekiwana 
przez wszystkich domowych hodowców pomidorów chwila. 
Młode sadzonki wysadza się na stałe miejsce w gruncie, 
tunelu lub w skrzyniach. Pamiętaj, aby młode pomidory sadzić 
w odpowiedniej odległości od siebie (najwyżej trzy na jeden metr), 
podpierać palikami i podwiązywać. Konieczne jest też intensywne 
podlewanie co kilka dni. Odpowiedni termin na sadzenie pomidorów 
z rozsady jest po 15 maja. 

Jeśli w maju zdarzą się przymrozki (a prawdopodobnie stanie się 
tak, gdy nadejdą tzw. zimni ogrodnicy i zimna Zośka, czyli dni od 
12 do 15 maja), Twoje uprawy warzywne trzeba zabezpieczyć przed 
niską temperaturą – okrywaj je co wieczór włókniną. 

Obok warzyw na grządkach warto w maju posiać lub posadzić 
kwiaty ozdobne, które działają odstraszająco na szkodniki. Będą 
to np. nagietki i aksamitki. Grządki z warzywami trzeba regularnie 
pielić, ponieważ intensywnie rosną w tym miesiącu także chwasty. 
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W maju kwitnie wiele drzew owocowych. 
Szczególnie jabłonie i grusze dają 
zachwycający spektakl. Warto na bieżąco 
sprawdzać, czy na drzewkach nie pojawiają 
się szkodniki (mszyce i inne) oraz choroby 
grzybowe. Jeśli tak jest, można je pryskać 
odpowiednimi środkami ochrony roślin. 
Musisz jednak uważać, ponieważ w maju 
intensywnie pracują też pszczoły. Jedyna 
możliwa pora na opryski to długo po 
zachodzie słońca, kiedy pszczoły wracają 
do uli.

Jeśli w sadzie masz posadzone młode 
drzewka owocowe, możesz je zacząć 
teraz formować, wieszając na gałązkach 
ciężarki. Usuwa się też odrosty pojawiające 
się poniżej miejsca szczepienia. 

W maju sadzi się drzewka owocowe, 
iglaste, liściaste i ozdobne w donicach. To 
prosty i popularny sposób, aby wprowadzić 
do ogrodu nowe, atrakcyjne elementy. 
Kupuj sadzonki wyłącznie w dobrych 
sklepach ogrodniczych, sprawdzaj jakość 
drzewek, dobieraj je do stanowiska, 
rodzaju gleby i nasłonecznienia. Nie sadź 
drzewek za gęsto – każdy doświadczony 
ogrodnik wie, że rośliny w ogrodzie 
rosną, wbrew pozorom, szybciej niż 
się wydaje, i z nadmiarem sadzonek 
działka szybko stanie się zaciemniona 
i mało atrakcyjna. Młode drzewka trzeba 
też regularnie podlewać (wczesnym 
rankiem, aby ograniczyć parowanie wody 
z gruntu). Jeśli przewidywane są majowe 
przymrozki musisz okrywać drzewka 
włókniną na noc.

Prace ogrodowe  
w maju - drzewa iglaste, 

liściaste i owocowe 

Grusze, jabłonie, 
wiśnie, czereśnie i śliwy 

kwitną z nastaniem 
ciepłych dni w maju.
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Wśród prac w ogrodzie w maju nie 
można zapomnieć także o formowaniu 
żywopłotów – teraz jest na to najlepszy 
czas. Przycinany żywopłot zagęści się, 
będzie wyglądał schludniej i ładniej. 
Używaj do przycinania odpowiedniego 
i dobrze naostrzonego sprzętu. 

Drzewka ozdobne, które kwitły w marcu 
i kwietniu, w maju się przycina. Trzeba 
tak zrobić z forsycją, migdałkiem czy 
wczesnymi tawułami. 
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Jeśli nie masz własnej rozsady, w każdym sklepie ogrodowym kupisz 
teraz piękne, dorodne sadzonki kwiatów jednorocznych kwitnących latem 
i wczesną jesienią. Aksamitki, portulaka, mak, nemezja powabna, groszek 
pachnący, łubin, godecja – to tylko niektóre z nich.

05/

Na rabatach są już doskonale widoczne wschodzące byliny letnie i jesienne. 
Warto je pielić i nawozić, aby w lipcu, sierpniu i wrześniu pokazały całe 
swoje piękno. Wyjątkowo ładnie wyglądają w ogrodach liliowce, irysy, 
floksy wiechowate, dzielżany, jeżówki, rudbekie, ostróżki ogrodowe, 
malwy czy kłosowce. Jeśli nie masz ich w swoim ogrodzie, w maju kupisz 
bez problemu ich sadzonki.

06/

Po 15 maja można na stałe miejsce sadzić kwiaty jednoroczne wrażliwe na 
niskie temperatury. Jeśli samodzielnie przygotowałeś rozsady – teraz jest 
najlepszy moment na ich posadzenie na rabaty.  

04/

Jeśli chcesz rozmnożyć przez podział karpy byliny kwitnące latem i jesienią, 
w maju możesz to jeszcze przeprowadzić. Robi się tak z floksami, 
rozchodnikami, a przede wszystkim z funkiami (hostami).  

03/

Na stałe miejsce musisz też wysadzić cebule i bulwy kwiatów kwitnących 
latem, takich jak lilie, mieczyki (gladiole) czy dalie.  

09/

Maj to odpowiedni czas na przycięcie uschniętych kwiatostanów drzewek 
i innych roślin kwitnących wczesną wiosną.  

02/

W maju tradycyjnie przygotowuje się na balkony i tarasy doniczki i skrzynki 
z kwiatami jednorocznymi, które będą z nami do końca sezonu – należą 
do nich np. pelargonie, begonie, petunie, fuksje, milion dzwonków i wiele 
innych pięknych gatunków i odmian.

08/

Przekwitłe główki kwiatów cebulowych (np. tulipanów) trzeba na bieżąco 
usuwać poprzez wyłamywanie. Najlepiej nie usuwać ich sekatorem, aby 
nie zakazić roślin chorobami wirusowymi, które są dosyć częste.

01/

Pamiętaj, że przed posadzeniem na stałe miejsce rozsady kwiatów trzeba 
zahartować, trzymając je np. po kilka godzin na świeżym powietrzu.

07/

Maj w ogrodzie 
ozdobnym 

12   •   KALENDARZ OGRODNIKA

M
AJ



Maj jest czasem wyjątkowo kochanym 
przez wszystkich miłośników ogrodów. 
Nie ma się czemu dziwić – to właśnie 

teraz możemy się cieszyć prawdziwą 
feerią wiosennych kwiatów. Co kwitnie 
w maju? 

Maj to najpiękniejszy wiosenny miesiąc, pachnący bzem, konwaliami, zachwy-
cający widokiem kwitnących tulipanów, tawuł, migdałków. Przedstawiamy listę 
roślin kwitnących w maju, które zdecydowanie warto mieć w ogrodzie! 

Co kwitnie w maju? 
Przegląd gatunków 

drzewek, bylin i krzewów

Tulipany w majowym 
ogrodzie.
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Co kwitnie w maju? To 
warto wiedzieć! 

Hiacynt – roślina 
cebulowa, która kwitnie 

w maju. 

Tulipany – najbardziej znane rośliny cebulowe na świecie, występujące aż 
w 120 gatunkach i kilkunastu tysiącach odmian. Majowe rabaty w polskich 
ogrodach są ich pełne! Uprawia się je także w pojemnikach i donicach.

Narcyzy – najłatwiejsze w uprawie wiosenne rośliny cebulowe, mrozoodporne 
i mało wymagające, dostępne w Polsce w wielu odmianach, w tym popularne 
narcyzy trąbkowe.

Hiacynty – popularne rośliny cebulowe, zachwyca jące kolorowymi, pięknie 
pachnącymi kwiatami.

01/

02/

03/

Szachownice cesarskie – duża roślina cebulowa, osiąga nawet metr wysokości, 
czerwone kwiaty wzniesione są na sztywnej łodydze.

04/

Narcyzy – najłatwiejsze w uprawie wiosenne rośliny cebulowe, mrozoodporne 
i mało wymagające, dostępne w Polsce w wielu odmianach, w tym popularne 
narcyzy trąbkowe.

05/
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Rośliny kwitnące w maju – jednoroczne
i dwuletnie

Niecierpki – tworzą kwietne łąki na rabatach, pięknie ozdabiają także skrzynki 
na balkonach i tarasach.

Werbena ogrodowa – bylina, ale ze względu na mrozoodporność uprawiana 
u nas jako jednoroczna roślina, pod koniec maja tworzy duże, pachnące grona.

Bratki  ogrodowe – zwane też fiołkami ogrodowymi, piękne, obficie  
kwitnące na rabatach, w pojemnikach i skrzynkach.

Niezapominajki – jeden z symboli wiosny, śliczne niebieskie kwiatki 
szczególnie lubiące wilgotną glebę i półcień.

01/

02/

03/

04/

Majowa rabata 
z tulipanami  

i niezapominajkami. 

Rośliny cebulowe, bulwiaste lub kwiaty jednoroczne kwitnące w maju najczęściej 
uprawia się w gruncie. Równie dobrze wyglądają jednak w dużych skrzynkach, 
pojemnikach i donicach. Jeśli wybierasz modne pojemniki drewniane, pamiętaj, że 
przed sezonem koniecznie trzeba je zaimpregnować. Polecamy skuteczne impregnaty 
Vidaron. 
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Do drewnianych donic i skrzynek najlepiej użyć dwóch preparatów. Najpierw zabezpiecz 
drewno przy pomocy Impregnatu Ochronnego do Drewna Gruntującego Vidaron, 
który głęboko wnika w struktury drewna i chroni je przed wilgocią, sinizną i pleśnią. 
Następnie użyj Impregnatu Ochronno-Dekoracyjnego Ogrodowego Vidaron. To 
produkt 3w1, który impregnuje, chroni i dekoruje drewno. Malowaną powierzchnię 
zabezpiecza na długi czas oraz daje trwały kolor (szeroka gama odcieni, od jasnych, po 
naturalne kolory drewna, aż po szary, lazurowy czy limonkowy).

Uwaga! pamietaj o zaizolowaniu donic i skrzynek od wewnątrz folią.

Wejdz i KUP na www.dekoratorium.pl

Byliny kwitnące w maju 

Barwinek pospolity – roślina okrywowa ceniona za zimozielone, skórzaste 
liście i drobne, ładne kwiaty z pięcioma płatkami (niebieskie lub fioletowe). 
Kwitnie nieprzerwanie od maja do sierpnia. 

01/

Maj to także miesiąc, w którym pełnię swojej urody pokazuje sporo bylin, czyli roślin 
wieloletnich. Idealnie sprawdzają się w roli ozdoby wiosennych rabat, miejsc przy 
ścieżkach, można je też uprawiać w donicach i dużych pojemnikach. Co kwitnie w maju? 
Oto lista 10 najpopularniejszych majowych bylin. 
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Kocimiętka Fassena – intensywnie pachnąca, bardzo dekoracyjna bylina, 
z niebieskofioletowymi kwiatami, idealna na rabaty i do ogródków skalnych, 
bardzo odporna na suszę.

Bergenia sercolistna – zimozielona bylina z efektownymi, skórzastymi liśćmi. 
Uwagę zwracają jej kwiaty, zebrane w wiechę na końcu pędów, w ładnym 
bladoróżowym kolorze. Idealna nawet dla początkujących ogrodników.  

Goździk pierzasty – niewielka, bardzo uniwersalna bylina do obsadzania 
rabat, ogródków skalnych, murków, skarp, polecana także na balkony i tarasy 
(do pojemników). Uwagę zwracają sinozielone liście w kształcie małych igiełek 
i drobne, bardzo liczne, postrzępione (stąd nazwa) kwiatki.  

Konwalia majowa – popularna bylina ozdobna, często występuje też w lasach 
i parkach. Lubi zacienione miejsca pod drzewami. Niewielkie kwiaty o kształcie 
dzwonków pachną tak pięknie, że idąc lasem, można wyczuć zapach konwalii 
z daleka. 

Kokorycz – cieniolubna roślina z pierzastymi liśćmi i niewielkimi, ładnymi 
kwiatami. Dwa najpopularniejsze gatunki w Polsce to kokorycz pełna i kokorycz 
pusta. Roślina ta występuje też naturalnie w polskich lasach.  

Floks szydlasty – ozdobna bylina, często uprawiana na ogródkach skalnych. 
Mało wymagająca i bardzo łatwa w uprawie. Świetnie się nadaje do zadarniania 
skarp, lubi piaszczystą glebę i słońce.  

02/

03/

04/

05/

06/

07/

Żółta smagliczka skalna 
na majowej rabacie. 
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Drzewa kwitnące w maju 

Zawilec wielkokwiatowy – bylina okrywowa, kuzynka kwitnącego również 
w maju w polskich lasach zawilca gajowego. Okazałe śnieżnobiałe kwiaty 
z żółtym środkiem ładnie wyglądają na rabatach, zwłaszcza w większych 
grupach.  

Serduszka okazała – piękna bylina popularna w polskich ogrodach. Dorasta 
nawet do metra wysokości. Od maja jej największą ozdobą są oryginalne różowe 
kwiaty w kształcie serduszek z charakterystyczną „łezką” na końcu.  

Smagliczka skalna – mrozoodporna bylina, która od maja zdobi skalniaki 
i niskie rabaty. Rośnie też w szczelinach murów i między kamieniami. Kwiaty 
w żywym żółtym lub białym kolorze to często widok w majowych ogrodach. 
lubiące wilgotną glebę i półcień.

10/

08/

09/

W wiosennym ogrodzie nie brakuje także kwitnących drzewek. Które drzewa kwitnące 
w maju warto polecić? Na pewno czeremchę pospolitą. To spore drzewo, które zakwita 
także w polskich lasach, a białe kwiaty wyróżniają się intensywnym zapachem. 
Symbolem maja i polskich matur są także popularne, zakwitające na biało kasztany. 
W maju kwitnie też robinia akacjowa, pigwa pospolita, głóg czy śliwa tarnina. 

Krzewy kwitnące w maju, byliny, kwiaty jednoroczne i cebulowe to piękna ozdoba 
każdego wiosennego ogrodu. Jeśli chcesz, aby Twoja działka była atrakcyjna o tej porze 
roku, nie może ich u Ciebie zabraknąć!

Kwitnąca robinia 
akacjowa
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Marzy Ci się własna hodowla pomidorów 
w ogrodzie? To świetny pomysł! Wbrew 
przekonaniu, że pomidory to warzywa 
trudne w uprawie, w rzeczywistości 
poradzi z nią sobie początkujący ogrodnik. 
Trzeba tylko poznać zasady ich pielęgnacji.

W artykule podpowiemy, jak prowadzić 
pomidory, by przyniosły pyszne i zdrowe 
owoce. Przedstawimy najważniejsze 
zasady uprawy pomidorów oraz 
najczęstsze błędy, które popełniają 
ogrodnicy. Jeśli chcesz wiedzieć, jak 
hodować i pielęgnować pomidory, 
zapraszamy do lektury!

Pomidory są jednymi z najpopularniejszych warzyw na całym świecie. W polskim 
klimacie uprawa pomidorów jest możliwa w tunelu lub szklarni, w donicach, 
a także w gruncie. Jak uprawiać pomidory? Swoimi radami dzielą się Nina 
i Grzegorz Sacharczukowie z Bielska Podlaskiego, od 40 lat prowadzący własną 
hodowlę pomidorów.

Jak uprawiać pomidory? 
Poradnik dla początkujących 

ogrodników

Domowa uprawa 
pomidorów nie jest 

trudna.
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Dlaczego warto uprawiać pomidory 
samodzielnie? Pierwsza zaleta uprawy 
pomidorów w ogrodzie to możliwość 
pozyskania warzyw wolnych od chemii. 
Przemysłowa hodowla pomidorów 
wiąże się z intensywnym nawożeniem 
i opryskami wiele razy w ciągu sezonu, 
aby warzywa rosły większe i nie cierpiały 
na choroby.

W domowych warunkach możesz 
prowadzić ekologiczną uprawę pomidorów 
w ogrodzie, używając naturalnych środków 
bakteriobójczych i nawożąc warzywa 
w ekologiczny sposób, np. przy pomocy 
gnojówki z pokrzywy. Dzięki temu masz 
pewność, że warzywa, które trafiają na 
twój stół, są w 100% bezpieczne i wolne 
od szkodliwych substancji, czego nie 
można powiedzieć o wielu pomidorach 
z wielkich plantacji, dostępnych w dużych 
sieciach handlowych.

Czy uprawa pomidorów 
w ogrodzie to dobry 

pomysł?
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Domowa uprawa pomidorów to także bardzo tani sposób na 
zyskanie pysznych warzyw. Spożywa się je na surowo, ale 
są doskonałe przede wszystkim jako składniki przetworów 
– sałatek, przecierów, sosów, soków oraz koncentratów.

Pomidory są świetnym źródłem wielu cennych witamin 
i mikroelementów – zawierają m.in. duże ilości potasu, 
sodu, cynku, fosforu, magnezu, wapnia, witaminy C, 
B1, B2, B3, B6 oraz kwasu foliowego. W składzie mają 
likopen, który działa przeciwzapalnie, przeciwgrzybicznie, 
przeciwbakteryjnie oraz ogranicza ilość wolnych rodników.
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Jak uprawiać pomidory? 
Najważniejsze zasady

Pomidory lubią ciepło, a ich okres 
wegetacji jest bardzo długi. Nie da się 
więc w polskich warunkach hodować ich 
z siewu prosto do gruntu. Jedyną opcją 
jest uprawa z rozsady.

Do dyspozycji masz dwie możliwości. 
Jeśli jesteś początkującym ogrodnikiem, 
najlepszym pomysłem będzie 
zakup gotowych sadzonek z rozsady 
i przesadzenie ich do gruntu, tunelu, 
szklarni lub donic.

W szkółkach ogrodniczych znajdziesz 
wiele ciekawych gatunków i odmian 
pomidorów z rozsady – niektóre z nich 
przeznaczone są do uprawy w gruncie, 
inne do hodowli szklarniowej. Sadzonki 
wysadza się do gruntu po 15 maja. 
W szklarni lub tunelu – nawet trzy-cztery 
tygodnie wcześniej. Idealna rozsada ma 
ok. 20-30 cm wysokości i 6-7 liści – mówią 
hodowcy pomidorów, Nina i Grzegorz 
Sacharczukowie. 

Inna opcja, by zacząć przygodę z uprawą 
pomidorów w ogrodzie, to wysianie 
rozsady samodzielnie. Idealny termin 
na siew pomidorów to luty. Nasionka 
sieje się do ziemi w wielodoniczkach 
lub innych pojemnikach na rozsady 
i trzyma na parapecie w domu. Kolejny 

etap to pikowanie do samodzielnych 
pojemniczków. Na stałe miejsce 
wysadzamy sadzonki dopiero po 15 maja 
(w przypadku pomidorów do gruntu) lub 
odpowiednio wcześniej, jeśli dysponujesz 
szklarnią lub tunelem.

Jakie odmiany pomidorów są najlepsze do 
domowej hodowli początkującego ogrodnika?

Pomidory do uprawy szklarniowej: Sandoline, Pelikan, Bekas, Tukan, Brooklyn. 

Pomidory karłowe (czyli samokończące) nadające się do uprawy w gruncie: 
Beta, Betalux, Koralik, Kmicic, Hubal, Talon, Ułan, Malinowy Maliniak oraz różne 
odmiany pomidorów  koktajlowych.

Pomidory wysokie, w zależności od odmiany rosnące nawet do 2 i więcej metrów  
w  górę: San Marzano, Płomień, Malinowy  Olbrzym, Malinowy Bawole Serce, 
Malinowy Warszawski.

01/

02/

03/
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Jakie stanowisko i ziemia dla pomidorów?

Marcowe bratki 
doskonale wyglądają 

w donicach.

Tak wygląda rozsada 
pomidorów.

Pomidory lubią ziemię piaszczysto-
gliniastą i przepuszczalną, o pH od 5,5 do 
6,5. Najlepiej wymieszać ją z kompostem 
lub specjalnym podłożem do uprawy 
warzyw.

Pamiętaj też, że jeśli zasilałeś ziemię 
obornikiem, musisz poczekać z uprawą 
pomidorów jeden sezon.

Jeśli nie masz tunelu, musisz przewidzieć 
dla sadzonek pomidorów w ogrodzie 
miejsce słoneczne i osłonięte od wiatru. 
Są roślinami ciepłolubnymi – nie tolerują 
najmniejszych przymrozków, wiatru, 
a narażone na deszcz, będą chorowały. 
Aby mogły dobrze rosnąć i owocować, 
potrzebują stabilnej temperatury od 22 
do 27°C. Dlatego często uprawia się je 
w osłoniętych tunelach, które gwarantują 
odpowiednią ciepłotę powietrza.

Pod każdą sadzonkę pomidora warto też 
dać pokrzywę (łodyga wraz z liśćmi), 
przysypać delikatnie ziemią i dopiero 
sadzonka – dzięki temu będą lepiej rosły. 
Tak robimy w naszej hodowli od 40 lat – 
dodają Nina i Grzegorz Sacharczukowie. 

Fot. archiwum Niny i Grzegorza Sacharczuków.
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Jak sadzić pomidory do gruntu?

Jak uprawiać pomidory? Jeśli masz już 
rozsadę, kolejny etap do wysadzenie 
jej na stałe miejsce. Na 1 m2 ziemi nie 
powinny przypadać więcej niż 3 sadzonki. 
Rośliny nie mogą rosną zbyt blisko siebie, 
bo w razie porażenia zarazą ziemniaczaną 
j ednego egzemplarza, w krótkim czasie 
stracisz całą hodowlę.

Pamiętaj, że sadzonki muszą się znaleźć 
w ziemi głębiej niż rosły w doniczce – tak, 
by dolne liście były na poziomie gruntu. 
Jak prowadzić pomidory? Każda sadzonka 

musi dostać swój palik, do którego 
przewiążesz lub przymocujesz główny 
pęd. Niektóre odmiany pomidorów 
rosną nawet do 2 metrów wysokości 
(potrafią i więcej), dlatego palikowanie 
i podwiązywanie pędów to konieczność. 
Ziemię wokół sadzonek można 
wyściółkować, by ograniczyć parowanie 
wody, choć jak mówią Nina i Grzegorz 
Sacharczukowie, gdy gleba jest wilgotna, 
lepiej jej nie ściółkować. 

W polskim klimacie 
pomidory można śmiało 

uprawiać w gruncie, 
np. w podwyższonych 

grządkach.

24   •   KALENDARZ OGRODNIKA

M
AJ



Coraz popularniejszą opcją jest też uprawa pomidorów 
w podwyższonych grządkach lub dużych drewnianych 
donicach. Dzięki temu łatwiej je pielęgnować 
i nawozić. Pamiętaj, aby przed sezonem drewniane 
drewno zaimpregnować i pomalować, by wilgoć, 
glony i pleśń nie uszkodziły Twoich donic. Polecamy 
zastosowanie dwóch środków: pierwszy etap to 
konserwacja drewna Impregnatem do Drewna 
Gruntującym Vidaron. Następnie trzeba użyć 
Impregnatu Ochronno-Dekoracyjnego Ogrodowego 
lub Impregnatu Ochronno-Dekoracyjnego 
Powłokotwórczego Vidaron.

Który z nich wybrać? Jeśli zależy Ci na naturalniejszym 
efekcie dekoracyjnym, wybierz Impregnat 
Powłokotwórczy – impregnuje on, chroni i wzmacnia 
drewno, a dodatkowo nadaje mu kolor, który podkreśla 
piękne usłojenie. Jeśli zależy Ci na produkcie 3w1, 
który impregnuje, chroni i dekoruje drewno, postaw 
na Impregnat Ogrodowy wyróżniający się szeroką 
gamą intensywnych odcieni od dębu bielonego po 
szarości, limonkę czy kolor lazurowy.

Sprawdź na: "Jak zrobić podwyższone grządki"

Wejdź i KUP na www.dekoratorium.pl
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Jak sadzić pomidory do gruntu?
Oto, co radzą do świadczeni ogrodnicy, Nina i Grzegorz Sacharczukowie, początkującym 
hodowcom pomidorów:

Pomidory podlewaj raz w tygodniu, ale bardzo obficie.

Jeśli prowadzisz uprawę w tunelu, zadbaj, aby był dobrze wietrzony  
(konieczny jest przeciąg). 

Jak pielęgnować pomidory? Klucz to odpowiednie nawożenie. Pomidory 
potrzebują w trakcie wegetacji wielu składników odżywczych, przede 
wszystkim potasu, azotu, fosforu i magnezu. Musisz im je dostarczyć – 
najlepiej stosując naturalny nawóz, np. domową gnojówkę z pokrzywy czy 
Biohummus. W sklepach znajdziesz też szeroki wybór nawozów mineralnych 
– granulowanych i w płynie.

Jak pielęgnować pomidory? Klucz to odpowiednie nawożenie. Pomidory 
potrzebują w trakcie wegetacji wielu składników odżywczych, przede 
wszystkim potasu, azotu, fosforu i magnezu. Musisz im je dostarczyć – 
najlepiej stosując naturalny nawóz, np. domową gnojówkę z pokrzywy czy 
Biohummus. W sklepach znajdziesz też szeroki wybór nawozów mineralnych 
– granulowanych i w płynie.

01/

02/

03/

04/

Pomidory uprawia się
 z rozsady.
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Pod koniec sierpnia pomidory wysokie „ogławia się”, czyli usuwa wierzchołek, 
aby przyspieszyć dojrzewanie.

Gdy pomidory zaczynają owocować, usuwa się dolne gałęzie poniżej 
owocującego grona. Jeśli nie jesteś pewien jak „prześwietlać” pomidory, bez 
problemu znajdziesz w internecie mnóstwo przydanych tutoriali.

Większość pomidorów wysokich wymaga prowadzenia na jeden lub 
maksymalnie dwa pędy i regularnego usuwania wilków (czyli wyrastających 
z kątów liści pędów bocznych). Usuwanie wilków powinno stać się codziennym 
rytuałem każdego początkującego hodowcy. Nie usuwa się wilków z pomidorów 
samokończących oraz koktajlowych, które zwykle rosną po prostu w formie 
„krzaczka”. Nie wolno też odrywać wilków w pochmurny i deszczowy 
dzień.  

07/

06/

05/

Jak pielęgnować pomidory? Częste błędy
Jeśli nie masz tunelu, musisz przewidzieć dla 
sadzonek pomidorów w ogrodzie miejsce 
słoneczne i osłonięte od wiatru. Są roślinami 
ciepłolubnymi – nie tolerują najmniejszych 
przymrozków, wiatru, a narażone na deszcz, 
będą chorowały. Aby mogły dobrze rosnąć 
i owocować, potrzebują stabilnej temperatury 
od 22 do 27°C. Dlatego często uprawia się je 
w osłoniętych tunelach, które gwarantują 
odpowiednią ciepłotę powietrza.

Pod każdą sadzonkę pomidora warto też dać 
pokrzywę (łodyga wraz z liśćmi), przysypać 
delikatnie ziemią i dopiero sadzonka – dzięki 
temu będą lepiej rosły. Tak robimy w naszej 
hodowli od 40 lat – dodają Nina i Grzegorz 
Sacharczukowie. 

Domowa hodowla pomidorów w ogrodzie 
to świetna rozrywka dla całej rodziny, 
a jednocześnie sposób na pyszne przetwory 
i spędzanie czasu na świeżym powietrzu. 
Mamy nadzieję, że nasze rady jak uprawiać 
pomidory zachęciły Cię do rozpoczęcia 
własnej przygody z tymi fantastycznymi 
warzywami. To możliwe nawet na balkonie 
w bloku!

Fot. archiwum Niny i Grzegorza Sacharczuków.

Uprawa pomidorów
w szklani. 

27   •   KALENDARZ OGRODNIKA

M
AJ



Wiosenny ogród tonie w kwiatach – 
to właśnie o tej porze roku kwitnie 
większość krzewów ozdobnych. Jakie 
gatunki są najłatwiejsze w uprawie?

Jak je pielęgnować i przycinać, aby Twój 
ogród stał się wiosennym królestwem? 

Krzewy kwitnące 
wczesną wiosną 

– polecane gatunki  
i zasady ich pielęgnacji

Wiosna to pora, na którą czeka każdy miłośnik ogrodów. Jako pierwsze 
zaczynają swój spektakl kwiaty cebulowe i wiosenne krzewy ozdobne. Które 
krzewy kwitnące wczesną wiosną warto mieć w ogrodzie? Radzi ogrodniczka 
i właścicielka kwiaciarni Mercedes w Białymstoku Joanna Snopko.
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Krzewy wiosenne, które uprawia się 
w polskich ogrodach, to ogromna ilość 
gatunków, z których każdy ma najczęściej 
dziesiątki, jak nie setki odmian. Są wśród 
nich wiosenne krzewy kwitnące na biało 
i różowo. Coś dla siebie znajdziesz też, 
jeśli szukasz krzewu kwitnącego na żółto 
wczesną wiosną. Niektóre rośliny lubią 
słoneczne stanowiska, inne wolą cień 
lub półcień. Są gatunki preferujące glebę 
kwaśną lub zasadową. 

Mnogość wyboru pozwala dopasować 
wiosenne krzewy ozdobne dokładnie 
do wymagań w Twoim ogrodzie. Nie 
sadź gatunków o innym stanowisku 
i preferencjach, ponieważ nie będą 
niestety dobrze kwitły. Ważne jest też, 
by zadbać o ich właściwą pielęgnację. 
Mówi o tym ogrodniczka i właścicielka 
kwiaciarni Mercedes w Białymstoku 
Joanna Snopko.

Jak dbać o krzewy 
wiosenne? 

Marcowe bratki 
doskonale wyglądają 

w donicach.

Lilaki – jedne 
z najpiękniejszych 

krzewów kwitnących 
wiosną. 
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Zanim  pójdziesz do sklepu ogrodniczego, ustal, co 
Cię interesuje i  dokładnie zaplanuj, które gatunki 
i odmiany krzewów wiosennych  kupisz. Ich wybór jest 
ogromny i łatwo będzie się w tej  obfitości pogubić, 
dlatego przed zakupem zawsze warto poradzić się 
specjalisty lub nawet zamówić usługę ogrodnika, 
który  doradzi, jakie krzewy sprawdza się w Twoim 
ogrodzie – dodaje  Joanna Snopko.

KW
IE

CI
EŃ

30   •   KALENDARZ OGRODNIKA

M
AJ



Krzewy kwitnące
wczesną wiosną - 

najpiękniejsze 
wiosenne gatunki

7 najpiękniejszych 
gatunków krzewów 

kwitnących wiosną wg 
Joanny Snopko.
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Przepięknie kwitnące wczesnowiosenne 
krzewy. Niektóre gatunki i odmiany tego 
rodzaju kwitną już od marca i kwietnia! 
Dzielimy je na różaneczniki (czasem nazywane 
rododendronami) i azalie. Obie grupy różnią 
się nieco od siebie. Różaneczniki to duże 
krzewy, które dorastają do 1,5 wysokości 
i mają zimozielone, skórzaste liście. Azalie 
rosną niższe, do pół metra wysokości i zrzucają 
liście na zimę. 

Wiosną najbardziej zachwycają ich kwiaty – 
różowe, białe, czerwone, pomarańczowe czy 
fioletowe. Wymagają kwaśnej gleby, przy czym 
różaneczniki lubią półcień, zaś azalie – słońce. 
Wczesną wiosną są przepiękną dekoracją 
ogrodu. 

Jak o nie dbać? Najważniejsze – nie przycinaj 
ich, obrywaj kwiatostany by nie dopuścić 
do zawiązania owocu i posadź w miejscu 
zacisznym i osłoniętym od wiatru. Odwdzięczą 
Ci się jednym z najpiękniejszych widoków, jaki 
możesz zastać w wiosennym ogrodzie. 

Symbol świąt wielkanocnych. Ten krzew 
kwitnący na żółto wczesną wiosną jest 
spektakularną dekoracją ogrodów, parków 
i skwerów miejskich. Od marca, jeszcze 
przed rozwojem liści, krzew obsypuje się 
burzą drobnych żółtych kwiatków. W Polsce 
najpopularniejsze gatunki to forsycja pośrednia 
i forsycja zwisająca.

Ten pochodzący z Azji krzew lubi słoneczne 
stanowiska. Najlepsza dla niego gleba będzie 
wilgotna, ale przepuszczalna. Forsycja ma 
płytki system korzeniowy, dlatego należy 
ją regularnie podlewać w czasie kwitnienia. 
Ważnym elementem pielęgnacji jest regularne 
przycinanie forsycji – trzeba to zrobić wczesną 
wiosną, od razu po kwitnieniu. Jeśli przytniesz 
ją później, w przyszłym roku może nie 
zakwitnąć (kwitnie na zeszłorocznych pędach). 

Gałązki forsycji są piękną dekoracją 
wielkanocnego stołu. Ciekawostką jest fakt, 
że jeśli wstawisz do wazonu nierozwinięte 
gałązki, po tygodniu lub 10 dniach forsycja 
rozkwitnie. 

Różaneczniki 
(rododendrony) i azalie

Forsycja

01/ 02/
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Krzewuszka cudowna jest przepięknie 
kwitnącym, bardzo dekoracyjnym krzewem 
pochodzącym z Dalekiego Wschodu. Rośnie 
nawet do 3 metrów. W maju wytwarza 
efektowne dzwonkowate kwiaty, niektóre 
odmiany kwitną dosłownie burzą drobniutkich, 
ślicznych kwiatków. Krzew ma również 
dekoracyjne liście z kolorowymi blaszkami. 

Krzewuszka cudowna to krzew odpowiedni 
nawet dla początkujących ogrodników. Nie ma 
dużych wymagań co do stanowiska i ziemi. 
Lubi żyzną, wilgotną i przepuszczalną glebę 
oraz słońce, choć będzie też rosła w półcieniu. 
Po przekwitnięciu warto ją przyciąć, ale 
nie musisz powtarzać tego zabiegu co rok. 
Wystarczy prześwietlić krzew raz na kilka lat.

Jedne z najpiękniejszych wiosennych krzewów. 
Najpopularniejsze odmiany w Polsce to tawuła 
japońska, tawuła szara (norweska) czy tawuła 
wczesna. Najczęściej wytwarzają malutkie 
białe kwiaty, których jest tak dużo, że roślina 
wygląda jak obsypana śniegiem. W kwietniu 
i maju to przepiękny widok w wielu polskich 
ogrodach. 

Tawuła ma wyjątkowo małe wymagania. Jej 
gatunki są w pełni mrozoodporne, wytrzymują 
bez podlewania i kwitną właściwie nawet bez 
ingerencji człowieka. Lubią słońce, ale tolerują 
też półcień. Większość odmian przycina się 
delikatnie po zakończeniu kwitnienia – nie 
potrzebują intensywnego cięcia. 

Krzewuszka
cudowna

Tawuły

03/ 04/
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Prawdziwe królowe wiosennych ogrodów. Choć 
nie w każdym ogrodzie i nie w każdym regionie 
Polski się udają, ich spektakularne, pojawiające 
się już w kwietniu kwiaty trudno zapomnieć. 
W dużych parkach spotyka się zwykle magnolie 
wysokie, w postaci drzew. W ogrodach – 
magnolie niskie (najpopularniejszy gatunek 
to magnolia pośrednia, dostępna w Polsce 
w wielu ciekawych odmianach).

Magnolie są trudnym w uprawie krzewem 
ozdobnym. Potrzebują ciepłego, słonecznego 
stanowiska, lekko kwaśnej ziemi, żyznej 
i próchniczej. Bardzo szybko wysychają im 
korzenie, dlatego trzeba je obficie i regularnie 
podlewać. Magnolia pobiera też mnóstwo 
składników mineralnych z gleby, dlatego 
konieczny warunek to intensywne nawożenie. 

Kaliny są pięknymi wiosennymi krzewami. 
W Polsce uprawia się wiele ich gatunków, 
ale najpopularniejsze z nich to kalina wonna, 
kalina koralowa, kalina hordowina i kalina 
japońska. Zachwycają pięknymi kwiatami – 
zwłaszcza kalina koralowa ma duże, okrągłe, 
białe kwiatostany, które pojawiają się na 
gałęziach w maju.

Kaliny zwykle nie wymagają specjalnych 
zabiegów pielęgnacyjnych. Najlepiej rosną 
w słońcu, ale udadzą się też w półcieniu. Są 
odporne na susze, ale podatne na ataki mszyc. 
Lubią okolice oczek wodnych i inne wilgotne 
miejsca. Kaliny tnie się bezpośrednio po 
kwitnieniu. 

Magnolie Kaliny

05/ 06/
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Popularnie zwane bzami – krzewy powszechnie 
kojarzone z majem, fantastycznie pachnące 
i równie pięknie kwitnące. W Polsce uprawia się 
kilkadziesiąt różnych gatunków lilaków, w tym 
najpopularniejszy lilak pospolity, ale też lilak biały, 
lilak koreański czy lilak węgierski.

Lilaki to krzewy bardzo mało wymagające, odporne 
na suszę i łatwe w uprawie. Kwitną w maju bardzo 
obficie, a ich zapach jest wyjątkowo intensywny. 

Lilaki

07/

35   •   KALENDARZ OGRODNIKA

M
AJ



Wiosenne krzewy 
kwitnące - błędy w ich 

pielęgnacji

4 najczęstsze błędy 
w uprawie krzewów.

Złe dobranie krzewu do stanowiska, wilgotności, rodzaju gleby i nasłonecznienia. 

Nieodpowiednie dla danego gatunki i odmiany przycinanie – zbyt mocne, zbyt 
słabe  lub o niewłaściwej porze roku.

01/

02/

Jakie błędy najczęściej popełnia się w uprawie krzewów kwitnących wczesną 
wiosną?
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Zbyt  małe podlewanie w trakcie kwitnienia – trzeba dokładnie sprawdzić 
zapotrzebowanie konkretnego krzewu na wodę!

Przydadzą się środki Vidaron, np.  Impregnat do Drewna Gruntujący 
Vidaron w zestawie z Impregnatem Ochronno-Dekoracyjnym Ogrodo-
wym lub Impregnatem Ochronno-Dekoracyjnym Powłokotwórczym 
Vidaron. Inna opcja to zastosowanie Pokostu Lnianego Vidaron lubi 
Lakieru Zewnętrznego Vidaron. Środki Vidaron zabezpieczą drewno 
przed wilgocią, i czynnikami atmosferycznymi, a dodatkowo podkreślą 
naturalny, drewniany kolor palisady.

Jak zrobić palisadę? Sprawdź w artykule "3 pomysły na drewnianą 
palisadę w ogrodzie"

Brak odpowiedniego zabezpieczenia przed chwastami i trawą. Wiele gatunków 
krzewów ozdobnych nie lubi rosnąć w trawie. Trzeba pamiętać, aby ziemia 
wokół krzewu była jej pozbawiona. Możesz to zrobić, montując wokół krzewów 
drewniane palisady, które oddzielą murawę od ziemi i zabezpieczą przed 
zarastaniem miejsc wokół drzewka.

03/

04/

Wejdz i KUP na www.dekoratorium.pl
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Taras w skandynawskim stylu zachwyca 
harmonią, spokojem i przytulnym 
charakterem. Taka aranżacja sprawdzi się 
doskonale zwłaszcza przy drewnianym 
budownictwie, ale możesz urządzić 
w ten sposób swój salon pod chmurką 
także wtedy, jeśli dysponujesz domem 
murowanym.

Chcesz wiedzieć, kiedy warto postawić na 
urządzenie tarasu w stylu skandynawskim 
oraz o czym pamiętać, aranżując tę 
przestrzeń? W naszym artykule znajdziesz 
odpowiedzi na te pytania. Podpowiemy 
też, jak krok po kroku stworzyć taras 
skandynawski, jak i czym pomalować 
deski i inne drewniane elementy. 
Pokażemy także 5 dobrych pomysłów na 
taras w stylu skandynawskim. 

Taras w stylu 
skandynawskim − jak go 

urządzić

Zastanawiasz się, jak urządzić taras inspirowany skandynawskim stylem 
aranżacji? Lubisz być blisko natury i cenisz piękno prawdziwego drewna? Zobacz 
nasze pomysły na skandynawski taras i przeczytaj, jak o niego zadbać, aby 
zawsze prezentował się nienagannie!

Na tarasie w stylu 
skandynawskim 

głównym materiałem 
jest drewno. 
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Aranżacje scandi zachwycają 
zamiłowaniem do naturalnych materiałów. 
W centrum uwagi jest przede wszystkim 
drewno, zwłaszcza w jasnej odsłonie 
z widocznym usłojeniem. Oprócz drewna 
na tarasie w stylu skandynawskim 
pojawia się szary kamień, a także cegła 
i plecionki. Naturalne materiały idealnie 

pasują do zieleni – dlatego aranżacja 
tarasu z ich udziałem to doskonały wybór. 
Taras skandynawski jest ciepły, przytulny, 
pełen spokoju i harmonii. Dobrze się na 
nim wypoczywa, a styl skandynawski 
idealnie pasuje zarówno do drewnianego 
budownictwa, jak i parterowego czy 
piętrowego domu murowanego. 

Dlaczego warto 
urządzić taras w stylu 

skandynawskim?

Marcowe bratki 
doskonale wyglądają 

w donicach.

Piękny taras w stylu 
skandynawskim. 

39   •   KALENDARZ OGRODNIKA

M
AJ



Taras w stylu 
skandynawskim - czym 

się wyróżnia?
Najważniejszy element tarasu skandynawskiego to drewniana podłoga. Druga 
opcja to naturalny kamień, ale najpopularniejszym rozwiązaniem jest jednak 
drewno. Kolor podłogi powinien być jasny – najlepszy odcień to bielone drewno 
lub naturalny dąb. Pamiętaj, że drewnianą podłogę tarasu trzeba corocznie 
odnawiać – możesz do tego użyć Oleju do Drewna marki Vidaron. 

Meble  ogrodowe w stylu skandynawskim są 
drewniane, o stylistyce zaczerpniętej z natury. 
Materiał mebli to także rattan, wiklina, bawełna, 
len, bambus. 

Styl scandi dobrze łączy się z klimatem vintage 
– na tarasie skandynawskim śmiało możesz 
postawić postarzane metalowe meble czy 
dodatki (np. postarzane metalowe donice na 
kwiaty).

Nie zapomnij o hamaku ogrodowym albo 
huśtawce. Te w stylu skandynawskim są proste, 
w kolorach bliskich naturze – brązowe, szare, 
beżowe czy białe.  

01/

02/

03/

04/

Wejdz i KUP na www.dekoratorium.pl

Jak dbać o drewniany taras? Sprawdź w naszym artykule "Jak dbać 
o drewniany taras - pielęgnacja desek tarasowych"
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Jak urządzić taras 
skandynawski? 

5 inspiracji

Taras w stylu skandynawskim to miejsce, w którym możesz cieszyć się 
pięknem Twojego ogrodu, ciszą i spokojem. Jak urządzić taką przestrzeń? Oto 
5 dobrych pomysłów. Do pomalowania i impregnacji drewnianych elementów 
wykorzystaliśmy produkty marki Vidaron. 

Pomysł 1. Minimalistyczny taras w stylu 
skandynawskim

Minimalistyczny 
taras w stylu 

skandynawskim. Do 
konserwacji drewna 
można użyć Oleju do 

drewna Vidaron. 

Wejdz i KUP na 
www.dekoratorium.pl
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Pomysł 2. Biały taras inspirowany 
skandynawskim stylem

Styl scandi słynie z prostoty i zamiłowania 
do naturalnych materiałów, takich jak 
drewno, wiklina czy różnego rodzaju 
plecionki. W aranżacji tarasu na zdjęciu 
podstawą jest jasna, neutralna kolorystyka 
desek tarasowych i mebli ogrodowych. 
Uwagę zwraca kunsztowna forma mebli, 
eleganckie tapicerowane siedziska oraz 
plecione oparcia inspirowane stylem 
boho. 

Jak zadbać, aby tak jasny taras prezentował 
się zawsze nienagannie? Pierwsze zadanie 
po zimie to porządne umycie tarasu 
oraz konserwacja desek przy pomocy 
odpowiednich produktów. Polecamy 
zwłaszcza Olej do Drewna Vidaron. 
Zawiera on wosk Carnauba, dzięki czemu 
głęboko wnika, odżywia i wzmacnia 
strukturę drewna oraz uwydatnia jego 
naturalne piękno. Olej tworzy też odporną 
na grzyby pleśniowe i glony powłokę. 

Z jakim kolorem kojarzy się styl 
skandynawski? Oczywiście z bielą! 
Oprócz naturalnego drewna to główny 
wyróżnik wnętrz w tym klimacie. Dotyczy 
to również tarasów skandynawskich. 
Charakterystyczne są dla nich drewniane 
elementy pomalowane na biało, bielone 
deski i kolorowe akcenty. 

W aranżacji na zdjęciu drewniana podłoga 
jest wykończona olejem do drewna 
w kolorze szarym – dobry pomysł to np. 
Oleju do drewna Vidaron w odcieniu D05 
Szary Antracyt. W kontraście do chłodnej 
szarej podłogi inne drewniane elementy, 
takie jak balustrady, pomalowane są na 
biało. Pięknym akcentem, który wyróżnia 
się na tle bieli, są granatowe drewniane 
drzwi i okiennice. 

Biało-szary 
taras w stylu 

skandynawskim. 
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Pomysł 3. Luksusowy taras w bieli i szarości
Ekskluzywny taras często staje się 
przedłużeniem salonu, który tętni życiem 
od wiosny do jesieni. To tu przenosi się 
wiele domowych aktywności, w tym 
także popołudniowy odpoczynek czy 
spotkania z przyjaciółmi. Właśnie takie 
zadanie ma luksusowy taras z kominkiem, 
w którym architekci postawili na modny 
styl skandynawski. 

Styl scandi kocha żywy ogień. Zgodnie 
z duńską ideą urządzania wnętrz określaną 
jako hygge, w mieszkaniu (a także na 
tarasie) nie może zabraknąć przytulnej 
atmosfery i ciepła. A oprócz miękkich 
tkanin, wygodnych mebli i przyjemnych 

dla oka dodatków na wystrój wnętrza ma 
wpływ także kojąca obecność żywego 
ognia. 

W aranżacji na zdjęciu kominek 
wykończono typową dla stylu 
skandynawskiego białą cegłą. Udany 
zestaw tworzą tu plecione szaro-
antracytowe meble ogrodowe 
przypominające bardziej meble 
wypoczynkowe do salonu. Deski tarasowe 
zaolejowano, aby uzyskać maksymalnie 
naturalny wygląd – możesz użyć np. oleju 
do drewna Vidaron w kolorze D06 Dąb 
Bielony. 

Luksusowy taras
 w stylu skandynawskim. 

Wejdz i KUP na 
www.dekoratorium.pl

43   •   KALENDARZ OGRODNIKA

M
AJ

https://www.dekoratorium.pl/pl/Produkty/Produkty-do-drewna/Oleje-i-lakiery-do-drewna/VIDARON-Olej-Do-Drewna/p/000000000091020105?utm_source=ebook&utm_medium=email&utm_campaign=kalendarz-maj


Współczesne trendy każą traktować taras jako przedłużenie 
części dziennej domu. Patio staje się więc Twoim salonem 
pod chmurką i nie powinno wyglądem odbiegać od wnętrz 
domu. Jak więc urządzić taki taras? Styl skandynawski pomoże 
tu kolejny raz! 

Podłoga tarasu powinna być wykończona drewnianymi 
deskami tarasowymi o kolorystyce zbliżonej do podłóg 
w salonie. Na tarasie warto postawić tapicerowaną sofę, 
fotel i stolik kawowy tak, aby stworzyć kącik wypoczynkowy 
podobny do tego w pokoju dziennym. Nie może też zabraknąć 
dekoracji, przede wszystkim w postaci żywych roślin. 
W aranżacji na zdjęciu deski na podłodze zaimpregnowano 
bezbarwnym (D01) Olejem do Drewna Vidaron. 

Pomysł 4. Taras jak salon. 
Elegancka przestrzeń 
w szarościach
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Pomysł 5. Taras urządzony w stylu scandi boho

Styl skandynawski doskonale pasuje do 
innego modnego trendu, jakim jest boho. 
Podoba Ci się takie połączenie? Scandi 
boho to pomysł, w jakim urządzono taras 
na zdjęciu. Mamy tu drewnianą podłogę 
w nieco szarym odcieniu drewna. Jest 

również piękny pleciony fotel ogrodowy 
typu kokon, tarasowy dywan w klimacie 
boho i sporo stylowych dodatków. Taras 
przypomina nieco salon i idealnie łączy 
się z zielenią ogrodu. 

Taras w stylu skandynawskim to pomysł 
na aranżację, który Ci się spodoba! Lubisz 
naturalne materiały, kolory ziemi, prostotę 
i przytulne dodatki? Z naszymi poradami 

i szeroką gamą produktów Vidaron 
urządzenie tarasu skandynawskiego 
będzie proste!

Taras w stylu scandi 
boho. 

Wejdz i KUP na 
www.dekoratorium.pl
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Samodzielna budowa altany ogrodowej 
nie jest łatwym przedsięwzięciem, ale 
jeśli masz smykałkę do majsterkowania, 
odpowiednie narzędzia, a przede 
wszystkim dobrą instrukcję, na pewno 

Ci się uda. Satysfakcja z możliwości 
spędzania wolnego czasu, odpoczywania 
i grillowania we własnoręcznie 
zbudowanej altance jest ogromna!

Budowa altany 
ogrodowej − instrukcja 

krok po kroku

Początek wiosny to idealny moment na budowę altanki ogrodowej. Nie chcesz 
wydawać pieniędzy na gotową konstrukcję ze sklepu? Dowiedz się, jak zrobić 
altanę ogrodową krok po kroku oraz jak ją zabezpieczyć, by służyła Ci jak 
najdłużej. Radzi ekspert budowlany Piotr Skowroński właściciel firmy Ansap 
meble i artykuły ogrodowe z Białegostoku. 

Budowę altanki 
ogrodowej można 

przeprowadzić 
samodzielnie lub 

zamówić już gotową 
konstrukcję u fachowca. 

Fot. archiwum Niny i Grzegorza Sacharczuków.
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Po co Ci w ogóle altana ogrodowa? To doskonałe miejsce 
na relaks w gronie przyjaciół, a także świetny punkt 
obserwacyjny do podziwiania pięknego ogrodu. Altana 
spełnia też funkcje praktyczne – osłania przed intensywnym 
słońcem, daje pożądany cień i chroni przed deszczem. 
Może także być ładnym elementem dekoracyjnym. 
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Budowa altany ogrodowej - 
o czym warto pamiętać? 

Zastanawiasz się, jak zbudować altanę 
samodzielnie? Pierwsza ważna sprawa 
to obowiązujące przepisy budowlane. 
Od pewnego czasu prawo budowlane 
zmieniło się na korzyść osób, które 
planują budowę niewielkich budynków 
i konstrukcji w ogrodzie. Budowa altan 
oraz innych wolnostojących parterowych 
budynków o powierzchni do 35 metrów 
kwadratowych nie wymaga już żadnego 
pozwolenia. Wystarczy tylko zgłosić 
w starostwie zamiar postawienia na 
działce takiego budynku. 

Nowe przepisy pozwalają więc na budowę 
bez zezwolenia (tylko na zgłoszenie) 
takich konstrukcji jak altana, wiata, garaż, 
ogród zimowy czy każdy inny budynek 
gospodarczy pod warunkiem że ma mniej 
niż 35 metrów kwadratowych, a na działce 
o powierzchni 500 metrów znajdują się 
tylko dwa takie obiekty. 

Druga ważna kwestia to decyzja, jaką 

altanę chcesz postawić. Do wyboru 

masz wiele różnych opcji. Są altany 
przypominające małe domki lub zupełnie 
ażurowe, na planie kwadratu, prostokąta 
czy koła oraz np. na planie pięciokąta czy 
sześciokąta. 

Jaką altanę wybrać? Jej rozmiar dopasuj 
do wymiarów działki – zbyt duża altana 
na malutkiej działce będzie źle wyglądać 
wizualnie i zabierze Ci zbyt wiele cennej 
przestrzeni. Z drugiej strony – rozmiar 
altany zależy też od funkcji, jaką ma 
pełnić. Jeśli chcesz tu ustawić grilla, 
przydomową wędzarnię czy duży stół 
ogrodowy, będziesz potrzebował większej 
konstrukcji. 

Jaki kształt będzie najlepszy? Altany 
na planie koła czy np. sześciokątne są 
efektowne, ale ich samodzielne wykonanie 
wymaga sporo pracy i umiejętności. 
Lepiej postawić na prosty np. czworokątny 
kształt – budowa altany ogrodowej 
będzie wtedy łatwiejsza, a samo wnętrze 
ustawniejsze i praktyczniejsze. 
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Altana jest efektowną 
dekoracją ogrodu
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Jak zbudować altanę 
ogrodową? Przydatne 
produkty i narzędzia 

Do budowy altany ogrodowej potrzebować 
będziesz wielu sporej ilości materiałów 
i produktów:

drewniane słupy np. kantówki;

belki do usztywnienia konstrukcji, szkieletu dachu czy podstawy 
podłogi;

deski (lub inne materiały) na ścianki i podłogę;

gwoździe i wkręty do drewna;

beton;

metalowe kotwy;

materiał na pokrycie dachowe;

preparaty impregnacyjne i środki do zabezpieczenia powierzchni 
przed wilgocią oraz nadania drewnu właściwego koloru. Polecamy 
np. Impregnat do Drewna Gruntujący Vidaron, a następnie 
Lakierobejcę Ochronno-Dekoracyjną Vidaron lub inny preparat 
powłokotwórczy. 

01/

02/

03/

04/

05/

06/

07/

07/
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Wejdz i KUP na www.dekoratorium.pl

Niezależnie od rozmiaru 
 i rodzaju altany, 

wszystkie drewniane 
elementy trzeba 
zaimpregnować 

i zabezpieczyć przed 
wilgocią, sinizną 
i szkodnikami. 
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Budowa altany 
ogrodowej krok po 

kroku
Jak zbudować altanę? Przedstawiamy prostą instrukcję – budowa altany 
ogrodowej krok po kroku. Jak zrobić konstrukcję, radzi ekspert budowlany Piotr 
Skowroński właściciel firmy Ansap meble i artykuły ogrodowe z Białegostoku.

Przed budową altanki 
warto uwzględnić co 
będzie w altance oraz 

zaplanować miejsce na 
komunikację wewnątrz.

Fot. archiwum Piotra Skowrońskiego.
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Krok 1. Wybór miejsca, wielkość altany oraz jej 
kształt

Krok 2. Wykonanie podstawy altany

Warto zastanowić się co będzie w altance, 
np. jakiej długości i szerokości meble 
planujemy. Bardzo częstym błędem jest 
nieuwzględnienie tych rzeczy, co później 
skutkuje ograniczeniami w ustawieniu 
mebli lub innego wyposażenia altany. 

Komplet mebli składający się z stołu 
o długości 200x80-90 cm, dwóch ław 
i dwóch krzeseł zajmuje około 350x250 
cm. Dodatkowo trzeba też zaplanować 
miejsce na komunikację wewnątrz altanki.

Kolejną ważną decyzją jest wybór rodzaju 
podłogi - drewnianej czy betonowej. 
Drewniana dodatkowo wzmocni naszą 
altanę i odizoluje meble od podłoża. 

Z kolei betonowa znacząco zmniejszy 
nasze koszty.

Na tym etapie warto zastanowić się nad 
dachem (czy będzie jedno-, dwu- czy 
wielospadowy) oraz czym pokryjemy 
dach. Polecam drewno, dachówkę 
ceramiczną czy gont bitumiczny 
(najczęściej stosowany). Dość ważną 
rzeczą jest nachylenie naszego dachu. Ma 
to szczególne znaczenie, gdy zamierzamy 
pokryć gontem bitumicznym. Wskazówki 
znaleźć można na opakowaniach gontu.

Nie polecam krycia altany blachodachówką, 
ponieważ nawet podczas niewielkiego 
deszczu będzie w niej dość głośno.

Altanę możemy zrobić na trzy 
sposoby. Pierwszy z nich (prostszy) to 
posadowienie altany na samych bloczkach 
fundamentowych w ten sposób, że 
poziomujemy wszystkie bloczki, układając 
je w kluczowych miejscach spoczynku 
słupów czy legarów podłogi. Pamiętajmy 
o wymianie pod bloczkami podłoża (20-
30 cm) na żwirowe. Właśnie ten sposób 
zalecam do niewielkich altan z podłogą. 

Druga metoda budowy to posadowienie 
altany na punktowych stopach 
fundamentowych. Słupki osadza 
się w ziemi na głębokości 70-80 cm 
i muruje na zaprawie cementowej. Stopy 
powinny być zdecydowanie większe niż 
powierzchnia słupka konstrukcyjnego 
altany. Mocuje się w nich metalowe 

kotwy lub kształtowniki, a na nich osadza 
drewnianą konstrukcję altany w taki 
sposób, by drewno nie stykało się z ziemią 
i z betonem.

Trzeci sposób to wylewka betonowych 
fundamentów. Tę metodę stawiania altany 
zalecam do dużych i krytych dachówką 
ceramiczną altan. Taki sposób budowy 
jest dość pracochłonny i czasochłonny. 
Wymaga też od nas pewnej wiedzy 
- musimy wykonać wykop, zbrojenie 
i wylewkę ław, czeka nas też zrobienie 
ścianek fundamentowych i wylanie 
podłogi, która zapewni odpowiednią 
izolację i hydroizolację.

52   •   KALENDARZ OGRODNIKA

M
AJ



Krok 1. Wybór miejsca, wielkość altany oraz jej 
kształt

Teraz przyszedł czas na zamontowanie 
drewnianych słupów – służą do tego 
specjalne kotwy lub stopki. Ich nóżki 
przytwierdza się do betonu, a drewniane 
słupki wsuwa do kotew i przymocowuje 
śrubami. Szkielet altany najczęściej 
tworzą cztery słupki narożne i słupki 
boczne w zależności od wielkości altanki.

Po zamontowaniu słupów zalecam 
montaż więźby dachowej pod nasz 
dach. Najprostszym dachem jest 
dach jednospadowy, ale najczęściej 
wybieranym i chyba najładniejszym 
dachem jest dach kopertowy. 

Do zamontowanych słupów montujemy 
oczepy, a do nich krokwie tworzące 
nasz dach. Możemy wzmocnić więźbę 
jętkami (pomysł do większych altanek). 
Na krokwie montujemy, w zależności od 
naszego pokrycia dachowego, łaty lub 
deski. Jeśli wybór materiału na dach padł 

na gont, zalecam pokrycie krokwi deską 
szalówką. To deska na wpust-pióro – 
rozwiązanie to zapobiega wypaczaniu się 
desek i daje ładny wygląd od wewnątrz.

Gdy stoją już słupy nośne i więźba, altanę 
zabudowuje się ściankami. Do wyboru 
mamy wiele możliwości – ażurowe panele, 
deski, ozdobne kratownice z miejscem na 
pnącza, a nawet gotowe panele z drewna. 
Niektóre altany mają też okna lub inne 
dekoracyjne elementy.

Następnym etapem prac jest położenie 
podłogi – mogą to być np. drewniane 
deski, ale też inne materiały jak płytki 
chodnikowe, kostka betonowa czy 
granitowa.

Pamiętajmy, aby zachować odpowiednią 
grubość naszych drewnianych elementów 
(słupków, oczep, krokwi) - trzeba 
dostosować je do wielkości naszej altanki. 
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Impregnacja  
i zabezpieczenie altany 

ogrodowej 

Drewniana altana
w ogrodzie.

Malowanie altany zacznij od doboru 
właściwego produktu, który dobrze 
zabezpieczy drewno i estetycznie wyko-
ńczy drewnianą powierzchnię. Pierwszy 
krok to zabezpieczenie altany przy użyciu 
bezbarwnego Impregnatu Ochronnego 
do Drewna Gruntującego Vidaron. To 
czterofunkcyjny preparat, który gruntuje, 

impregnuje, wzmacnia i chroni drewno. 
Wnika on głęboko w drewno, chroni 
je przed sinicą, grzybami i owadami. 
Drewniane powierzchnie altany maluje 
się impregnatem gruntującym, a po 
24 godzinach drewno trzeba przetrzeć 
papierem ściernym i odpylić. 

Wszystkie drewniane elementy altany ogrodowej muszą być zabezpieczone 
przed działaniem wilgoci i innych czynników atmosferycznych. Altanę ogrodową 
trzeba więc zaimpregnować, aby ochronić ją przed zniszczeniem oraz nadać jej 
odpowiedni kolor. 

Fot. archiwum Niny i Grzegorza Sacharczuków.
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Kolejny etap to zabezpieczenie 
drewnianych powierzchni Impregnatem 
Ochronno-Dekoracyjnym Powłokotwó-
rczym Vidaron w lub innym produktem 
powłokotwórczym, np. Lakierobejcą 
Ochronno-Dekoracyjną Vidaron. Lakiero
-bejca tworzy na drewnie elastyczną 
i trwałą powłokę, która jest odporna 
na ścieranie. Doskonale zabezpiecza 
też drewno przed trudnymi warunkami 
atmosferycznymi jak słońce, wody, 
śnieguczy mróz. Jednocześnie zachowuje 
rysunek słojów drewna, dzięki czemu 
altana prezentuje się naturalnie. Vidaron 
oferuje Lakierobejcę Ochronno-
Dekoracyjną Vidaron w kilkunastu 
różnych odcieniach, od sosny złocistej 
poprzez dąb winchester, złoty dąb czy 
orzech włoski aż po ciemne odcienie jak 
teak, palisander czy wenge. 

Wiesz już, jak zrobić altanę ogrodową krok 
po kroku. Choć nie jest to najłatwiejsze 
przedsięwzięcie, samodzielnie jej 
wykonanie na pewno da Ci sporo 
satysfakcji. Jeśli nie masz ochoty ani 
umiejętności, możesz też zlecić wykonanie 
konstrukcji specjaliście. W jednym 
i drugim przypadku drewnianą altanę 
trzeba odpowiednio zaimpregnować 
środkami Vidaron – tylko regularnie 
konserwowana altana będzie Ci służyła 
całe lata.

Wejdz i KUP na www.dekoratorium.pl
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Budowa placu zabaw dla dzieci to najlepszy 
pomysł zwłaszcza dla rodzin kilkulatków, 
choć z odpowiednio dobranych atrakcji 
na domowym placu zabaw w ogrodzie 
chętnie korzystają także starsze dzieci, 
a nawet nastolatki. 

W naszym artykule dowiesz się, jak 
zrobić plac zabaw dla dzieci. Podpowiemy 
także, które elementy jego wyposażenia 
są absolutnie niezbędne. Doradzimy 
również, w jaki sposób dbać o drewniany 
plac zabaw i jak go zabezpieczyć przed 
wilgocią i złymi warunkami pogodowymi. 

Jak zrobić plac zabaw 
dla dzieci w ogrodzie? 

Podpowiadamy!

Domowy plac zabaw w ogrodzie to najlepszy sposób, by najmłodszych odciągnąć 
od wszechobecnych ekranów i sprawić, by więcej czasu spędzali na świeżym 
powietrzu. Jak zbudować plac zabaw? Oto poradnik krok po kroku!

Jak zbudować plac 
zabaw? Najlepsza 

opcja to estetyczny 
i naturalny plac 

zabaw z drewnianymi 
elementami. 
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Aby dzieci były zdrowe, potrzebują ruchu. Jeśli masz 
dom z własnym ogrodem, najprostsze wyjście to 
montaż własnego placu zabaw dla najmłodszych. 
Dlaczego warto? Po pierwsze, uszczęśliwisz swoje 
dzieci, dasz im niepowtarzalne miejsce do kreatywnej 
zabawy i spotkań z przyjaciółmi oraz zadbasz o ich 
wszechstronny rozwój, odporność i tężyznę fizyczną. 

O czym warto wiedzieć, zanim zabierzesz się za 
budowę placu zabaw dla dzieci? Najważniejsza 
sprawa to odpowiedni projekt. Nie kupuj „w ciemno” 
i bez przygotowania różnych elementów placu zabaw 
takich jak piaskownica, huśtawka czy zjeżdżalnia. 
Zanim podejmiesz jakąkolwiek decyzję, zrób plan 
placu zabaw.

Co powinien zawierać plan? Podstawowa kwestia to 
metraż. Zdecyduj, jak wiele miejsca możesz poświęcić 
na przestrzeń do zabawy w ogrodzie. 

Pamiętaj, że plac zabaw trzeba umieścić z daleka od 
ruchliwej ulicy i miejsc, o które szczególnie dbasz 
w ogrodzie. Stawianie placu zabaw tuż przy Twojej 
ukochanej rabacie pełnej troskliwie pielęgnowanych 
kwiatów może wywołać całkiem niepotrzebne 
konflikty w Twojej rodzinie. Zamiast tego zaplanuj 
plac zabaw tam, gdzie przypadkowo rzucona piłka 
lub nadmierna kreatywność Twoich pociech nie 
przyniesie dużych szkód. 
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Po drugie, musisz zdecydować, co znajdzie 
się na domowym placu zabaw w ogrodzie. 
Przyjrzyj się codziennej aktywności 
Twoich dzieci i obserwuj, jak najbardziej 
lubią spędzać czas na świeżym powietrzu. 

Podpytaj je, jakie zabawki na miejskich 
placach zabaw lubią najbardziej. Do 
wyboru masz sporo różnych możliwości, 
a wśród nich:

piaskownicę  – najlepszy wybór to piaskownica zbita z desek i taka, na której  
można wygodnie usiąść,

huśtawkę lub kilka huśtawek – możesz zrobić ją samodzielnie (np. z deski 
i sznurków) albo kupić gotową. Do wyboru masz wiele różnych huśtawek – 
zwykła, z oparciem, podwójna czy huśtawka typu bocianie gniazdo. Popularna 
opcja to także huśtawka-hamak lub huśtawka-opona, przymocowana np. do 
konaru drzewa,

zjeżdżalnia – podstawowy element wyposażenia każdego placu zabaw, 
najczęściej występuje w wersji plastikowej (lepszy wybór niż zjeżdżalnia 
metalowa, która w gorące dni bardzo się nagrzewa),

domek do zabawy – na podeście lub stojący bezpośrednio na ziemi, często 
połączony w jedną konstrukcję z drabinkami do wspinaczki i zjeżdżalnią, 
czasem także z huśtawkami,

inne elementy placu zabaw, które warto wziąć pod uwagę to: tor przeszkód, 
drewniane samochodziki, na których można siedzieć (lub takich, do których 
można wsiąść), ławeczki i stolik, ściana wspinaczkowa, „pajęczyna” z linek do 
wspinaczki, karuzela czy trampolina. 

01/

02/

03/

04/

05/

Drewniany plac 
zabaw może być dużą 
konstrukcją z wieloma 

różnymi funkcjami. 
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Jak zrobić plac zabaw dla dzieci? Twoje 
pierwsze zadanie to przygotowanie 
miejsca pod poszczególne sprzęty. Jaka 
nawierzchnia będzie najlepsza? Plac 
zabaw trzeba ustawić na stabilnym, 
równym podłożu, bez wystających 
elementów i ostrych krawędzi. 

Najprostsze wyjście to ustawienie 
poszczególnych sprzętów do zabawy 
na zwykłej trawie. Rozwiązanie to ma 
wiele zalet. Trwa jest na tyle sprężysta, 
że ewentualny upadek nie będzie zbyt 
groźny. Dziecko będzie też miało na co 
dzień kontakt z naturą i miłą w dotyku 
trawą. Wada? Trawa zniszczy Ci się niestety 
już po pierwszym sezonie, zwłaszcza pod 

huśtawkami i zjeżdżalnią. Trawiasty plac 
zabaw trzeba też stale kosić, co wymaga 
przesuwania sprzętów. 

Inna opcja na podłoże pod plac zabaw to 
piasek lub drobny żwirek. To naturalne 
materiały, które pozwalają dziecku 
korzystać z placu zabaw boso – to najlepsza 
z możliwych okazja, by ćwiczyć sensorykę 
i prawidłowy rozwój stóp. Piasek jest 
bardzo przyjemny w dotyku dla małych 
stópek, a dzieci uwielbiają jego obecność. 
Dobrze amortyzuje upadki, choć gdy na 
placu zabaw są sprzęty, z których można 
spaść z wysokości większej niż 100 
cm, może okazać się niewystarczający. 
Dlatego najbardziej zapobiegliwi rodzice 

Jak zbudować plac 
zabaw z drewna? 
Przygotowanie 

Drewniane elementy 
placu zabaw trzeba raz 
w roku zaimpregnować. 

Najlepszy wybór to 
impregnaty marki 

Vidaron. 
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czasem decydują się na ułożenie pod 
placem zabaw specjalnych płytek 
zabezpieczających np. z poliuretanu 
lub wylanie powierzchni z gumowego 
granulatu.

Jakich narzędzi potrzebujesz, by 
zmontować samodzielnie plac zabaw? 
Potrzebny będzie podstawowy zestaw 
stolarza-majsterkowicza: młotek, miara, 
wkrętaki, wiertarko-wkrętarka, piła do 
drewna. 

Będziesz też potrzebował produktów do 
impregnacji i dekoracji drewna. Co się 
sprawdzi? W pierwszej kolejności każdy 
drewniany element placu zabaw musisz 
zaimpregnować przy pomocy Impregnatu 
Ochronnego do Drewna Gruntującego 
Vidaron. To głęboko penetrujący środek, 
który daje ochronę biologiczną drewna, 
a więc zabezpiecza przed sinizną, 
grzybami, wilgocią i owadami. 

Kolejny etap to nadanie drewnianym 
elementom warstwy powłokotwórczej. 

Do wyboru masz kilka różnych 
możliwości. Jedną z nich jest kolorowy 
Impregnat Ochronno-Dekoracyjny 
Powłokotwórczy Vidaron, czyli produkt, 
który impregnuje drewno, wzmacnia 
je, a dodatkowo tworzy kolorową 
warstwę bez „usuwania” naturalnego 
usłojenia. Inna opcja to Lakierobejca 
Dekoracyjno-Ochronna Vidaron, która 
tworzy na drewnie trwałą, elastyczną 
powłokę, podkreślając naturalny rysunek 
drewna . Impregnat wybierz, jeśli zależy 
Ci na gładkiej, matowej powierzchni, 
Lakierobejcę - jeśli podoba Ci się efekt 
połysku.

Jeśli z kolei chcesz zachować oryginalny 
kolor drewna, możesz użyć bezbarwnego 
Lakieru Zewnętrznego, który daje trwałą, 
elastyczną i wodoodporną powłokę. 
Wolisz plac zabaw w wersji kolorowej? 
Przyda się Impregnat Ochronno-
Dekoracyjny Ogrodowy Vidaron, 
dostępny w gamie wesołych kolorów, 
w tym takich jak lazurowy czy limonkowy. 

Wejdz i KUP na www.dekoratorium.pl
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Jak zrobić plac zabaw 
dla dzieci krok po 

kroku? 
Jak zbudować plac zabaw dla dzieci? Oto kilka przydatnych podpowiedzi!

Podstawowy element placu zabaw to drewniana piaskownica. Powinna mieć  
głębokość ok. 30-50 cm, najlepsze wymiary to kwadrat 180x180 cm lub 200x200 
cm. Potrzebujesz więc ok. 20 worków z piaskiem (każdy ważący ok. 20 kg). Co 
roku piasek musisz wymienić na nowy. 

Drewnianą obudowę na piaskownicę możesz kupić w sklepie lub wykonać 
samodzielnie. Będziesz potrzebować kilku desek z drewna sosnowego, które 
trzeba zbić w prostokątną lub kwadratową skrzynię. Pamiętaj, że deski musisz 
bardzo dokładnie zaimpregnować impregnatem Vidaron (Impregnat Ochronny 
do Drewna Gruntujący, a następnie preparat powłokotwórczy). Przed zbiciem 
wygładź deski papierem ściernym, a wkręty nie mogą wystawać, aby nie 
skaleczyć dziecka.  

01/

02/

Jak zbudować plac 
zabaw? Drewniana 

piaskownica to 
podstawa. Pamiętaj, że 
ramę trzeba regularnie 
konserwować środkami 
do impregnacji Vidaron. 
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Kolejny niezbędny element placu zabaw to drewniana huśtawka. Do 
dyspozycji masz wiele różnych rodzajów huśtawek dostępnych w sklepach 
ogólnobudowlanych lub ogrodniczych. Możesz też zrobić huśtawkę samodzielnie. 
Jak? Pisaliśmy o tym – zobacz nasz artykuł: "Drewniana huśtawka w ogrodzie 
- zrób to sam"

Jak zbudować drewniany domek? Drewniany domek to opcja dla posiadaczy 
nieco  większego metrażu. Do wyboru masz domki stojące na ziemi lub domki 
na podeście lub specjalnej platformie. Jak zrobić i zamontować taki domek? 
Instrukcję znajdziesz w tym artykule: "Drewniany domek z dziecięcych 
marzeń"

03/

04/

Wiesz już, jak zrobić plac zabaw dla dzieci oraz jak zakonserwować i zaimpregnować 
jego drewniane elementy. Mamy nadzieję, że nasze porady i wskazówki pomogą Ci 
w jego montażu, a Twoim dzieciom dadzą mnóstwo radości!
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https://www.vidaron.pl/poradnik/drewniana-hustawka-w-ogrodzie-zrob-to-sam?utm_source=ebook&utm_medium=email&utm_campaign=kalendarz-maj
https://www.vidaron.pl/poradnik/drewniana-hustawka-w-ogrodzie-zrob-to-sam?utm_source=ebook&utm_medium=email&utm_campaign=kalendarz-maj
https://www.vidaron.pl/poradnik/drewniany-domek-z-dzieciecych-marzen?utm_source=ebook&utm_medium=email&utm_campaign=kalendarz-maj
https://www.vidaron.pl/poradnik/drewniany-domek-z-dzieciecych-marzen?utm_source=ebook&utm_medium=email&utm_campaign=kalendarz-maj
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