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Ogrodniczki i Ogrodnicy,

Ogród w czerwcu zachwyca kolorami, 
zapachami i cieszy pierwszymi zbiorami 
owoców i warzyw. Ten ciepły i mokry 
miesiąc sprzyja intensywnemu wzrostowi 
roślin. Pracy w ogrodzie nie zabraknie, 
ale satysfakcja z pięknie kwitnącego 
i owocującego ogrodu to najlepsza 
motywacja do jeszcze lepszej pielęgnacji 
roślin. 

Mamy nadzieję, że nasz kalendarz 
ogrodnika na czerwiec pomoże Ci lepiej 
zorganizować Twoją pracę, a produkty 
Vidaron ułatwią właściwe zadbanie 
o drewniane pergole, skrzynie czy 
podpory w ogrodzie!

https://www.vidaron.pl?utm_source=ebook&utm_medium=email&utm_campaign=kalendarz-czerwiec
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W czerwcu przycina się iglaki i inne krzewy ozdobne, zwłaszcza te 
kwitnące wiosną. To najlepszy czas na formowanie żywopłotów 
z roślin liściastych i iglastych. 

05/

Pielęgnuj, zasilaj i regularnie podlewaj kwiaty jednoroczne 
w donicach, a uschłe kwiatostany codziennie usuwaj, by ładniej 
i dłużej kwitły.  

06/

W ogródku ziołowym zbierz pierwsze zioła i przytnij sadzonki, by 
się lepiej rozkrzewiły.

04/

W czerwcu intensywnie rosną też ogórki – ich pędy warto podpinać 
do podpór, by lepiej owocowały. Trzeba je też regularnie raz 
dziennie podlewać, ponieważ potrzebują bardzo dużo wody.

03/

Jeśli uprawiasz pomidory, musisz o nie teraz szczególnie dbać: 
konieczne prace to  podpinanie pędów, usuwanie wilków, 
podlewanie, nawożenie gnojówką nawozem z pokrzyw lub innymi 
nawozami, codzienne przeglądanie  roślin w poszukiwaniu oznak 
szarej pleśni czy zarazy ziemniaczanej.

02/

Wśród prac ogrodowych w czerwcu jest dodatkowy wysiew typowo 
wiosennych warzyw  jak sałaty, szpinak, botwinka. Już posiane 
warzywa można teraz przerwać, aby nie rosły za gęsto.

01/

Zbieraj pierwsze owoce: truskawki, czereśnie, wczesne maliny, 
porzeczki czy agrest. 

Podpinaj pnące róże i inne pnącza do podpór czy pergoli.

07/

08/

Kalendarz ogrodnika –
czerwiec w pigułce

Pokaż efekty swoich prac na Instagramie! 

Oznacz na zdjęciu lub poście @vidaron lub użyj 
#VIDARON i inspiruj innych!
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Czerwiec w ogrodzie to jeden 
z najpiękniejszych miesięcy w roku! 
W ogrodzie warzywnym zbierasz już 
pierwsze plony. W ogrodzie kwiatowym 
widać prawdziwą feerię kwiatów. Kwitną 

także jednoroczne rośliny w pojemnikach 
i donicach. Owocują truskawki i poziomki, 
a także czereśnie. Choć pracy nie brakuje, 
satysfakcja z pięknego ogrodu jest ogr- 
omną motywacją!

Kalendarz ogrodnika – 
czerwiec w ogrodzie

Czerwiec w ogrodzie to 
jeden z najpiękniejszych 

miesięcy w roku. 

Jakie prace ogrodnicze trzeba wykonać w czerwcu? Co dzieje się w warzywniku, 
jak zadbać o trawnik i ogród kwiatowy? Oto praktyczny poradnik dla ogrodnika 
– kalendarz prac w ogrodzie w czerwcu!
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W czerwcu w ogrodzie warzywnym spo- 
ro się dzieje. W pełni korzystasz już 
z wiosennych i letnich zbiorów sałaty, rzo-
dkiewki, rukoli, roszponki czy szpinaku. 
Cieszysz się, patrząc, jak rosną Twoje 
pomidory i ogórki. Oto, o czym trzeba 
pamiętać, pielęgnując warzywne grządki 
w czerwcu.

To dobry moment na dodatkowy 
wysiew warzyw jak sałata, rzodkiewka 
i inne warzywa, które sieje się wiosną. 
Pamiętaj, że warto je sadzić właśnie 
w kilkutygodniowych odstępach, aby 
mieć ciągłe zbiory przez całe lato.

Czerwiec w ogrodzie to znakomity miesiąc 
na wysiew takich warzyw jak szpinak, 
szczaw, koper, botwinka. Jeśli warzywa 
są posadzone za gęsto, teraz jest dobry 
moment aby je przerwać. Jeśli tego nie 
zrobisz, zbiór będzie marny, a warzywa 
niewielkie.

W czerwcu zbiera się już sporo warzyw. 
Niektóre z nich są najlepsze do 
spożywania bezpośrednio (jak sałata), 
inne możesz śmiało kisić (np. rzodkiewka, 
młoda marchewka), jeszcze inne mrozić 
(szpinak). 

Prace ogrodowe 
w czerwcu – warzywa

Szklarnia
z pomidorami  

i paprykami w czerwcu. 
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Wszystkie grządki w Twoim warzywniku 
muszą być regularnie odchwaszczane, 
spulchniane i podlewane. W czerwcu 
podlewa się warzywa raz dziennie, 
najlepiej wczesnym rankiem lub 
wieczorem. Pamiętaj, że niektórych 
warzyw, jak ogórki czy pomidory, nie 
wolno polewać po liściach.

W czerwcu młode sadzonki pomidorów 
w gruncie są już duże, a pod osłonami 
wręcz bardzo duże. To ważny moment, 
bo od Twoich działań teraz zależy jakość 
pomidorowych zbiorów latem. Co trzeba 
robić? 

Po pierwsze, tam gdzie trzeba, urywaj 
wilki, czyli dodatkowe pędy rosnące 
pomiędzy pędem głównym a liśćmi. 

Po drugie, zasilaj pomidory regularnie 
– jeśli jesteś zwolennikiem naturalnych 
metod uprawy, musisz już mieć 
przygotowany nawóz z pokrzywy. Jeśli 
jeszcze nie masz – koniecznie go zrób. 
Trzeba „ukisić” w beczce zielone liście 

młodej pokrzywy i innych roślin np. glis-
tnika, a sfermentowanym i odstanymą 
nawozem podlewać młode pomidory raz 
w tygodniu. 

Uważnie przeglądaj rośliny w ogrodzie 
warzywnym w poszukiwaniu pierwszych 
oznak chorób, takich jak szara pleśń czy 
zaraza ziemniaczana. Jeśli tylko zauważysz 
porażone liście, usuń je, a rośliny trzeba 
niestety opryskać od grzybów i innych 
chorób. Dotyczy to zwłaszcza pomidorów 
– niewypatrzona na czas zaraza 
ziemniaczana potrafi „zlikwidować” 
całą uprawę w ciągu zaledwie kilku dni. 
Ważne, by codziennie mocno wietrzyć 
szklarnię lub tunel!

Podwiązuj pędy pomidorów i ogórków – 
najlepszy pomysł na ogórki to zrobienie 
drewnianego pionowego rusztowania, 
na którym będą mogły się wspinać. 
Pamiętaj, że taką drewnianą konstrukcję 
trzeba koniecznie zaimpregnować, oraz 
odizolować od bezpośredniego kontaktu 
z wodą oraz wilgotną ziemią.

Ogórki lepiej rosną, 
jeśli rozepniesz je na 

pionowych podporach. 
Pamiętaj, że drewniane 

elementy trzeba 
zaimpregnować 
odpowiednim 

preparatem Vidaron. 
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Do impregnacji możesz użyć Impregnatu Ochronno-
Dekoracyjnego Ogrodowego Vidaron, który impregnuje, 
chroni i dekoruje drewno, na długi czas zabezpiecza malowaną 
powierzchnię oraz zapewnia trwały kolor i efekt dekoracyjny. 

Inna opcja to Impregnat Ochronno-Dekoracyjny  
Powłokotwórczy Vidaron – zaimpregnuje drewno, ochroni je 
przed warunkami atmosferycznymi i nada mu piękny kolor. 

Surowe drewno trzeba najpierw koniecznie zabezpieczyć 
Impregnatem Ochronnym do Drewna Gruntującym 
Vidaron. Tylko w połączeniu z Impregnatem Gruntującym 
Impregnat Ochronno-Dekoracyjny Powłokotwórczy 
zapewnia u producenta 6-letnią gwarancję.

Czerwiec w ogrodzie warzywnym to także intensywny czas 
dla ziół. Rozrośnięte kępy ziół jak szałwia, mięta, rozmaryn, 
tymianek trzeba przyciąć, aby się zagęściły i aby przedłużyć 
ich okres wegetacyjny. W czerwcu zbiera się już też pierwsze 
zioła do suszenia lub mrożenia. 

Wejdz i KUP na www.dekoratorium.pl
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Czerwiec to miesiąc, w którym cieszysz 
się już obfitością zbiorów pierwszych 
owoców. Owocują czereśnie – to niemal 
symbol tego miesiąca, podobnie jak 
pyszne truskawki, które właśnie teraz 
mają swój czas. Owoce możesz jeść 
na surowo, przerabiać na przetwory 
lub mrozić. Około dwa tygodnie po 
owocowaniu truskawki się ścina (kosi). 
Nie przegap tego terminu, ponieważ 
potem można uszkodzić zawiązki pąków 
kwiatowych na kolejny rok.

W czerwcu w sadzie zbiera się też wczesny 
agrest, porzeczki czy maliny. Aby owoców 
(zwłaszcza czereśni) nie zjadły ptaki, 
możesz założyć na gałęzie siatki ochronne. 
Podłoże pod krzewami owocowymi warto 
ściółkować, aby ograniczyć parowanie 
wody i zmniejszyć podlewanie. Z drzew 

owocowych usuwa się też regularnie 
wilki, czyli dzikie odrosty.

Czerwiec w ogrodzie to także miesiąc, 
w którym formuje się żywopłoty i przycina 
drzewa iglaste i liściaste. Właśnie teraz 
powinieneś formować i przycinać 
żywopłot z bukszpanu, ligustru, grabu 
czy pęcherznicy. W czerwcu przycina się 
również iglaki, w tym karłowe odmiany 
iglaków rosnących na skalniakach.

Wysoka temperatura sprzyja pojawianiu 
się chorób grzybowych i szkodników 
drzewek i krzewów ozdobnych. 
Pilnuj zwłaszcza bukszpanów – może 
zaatakować je ćma bukszpanowa. W razie 
problemów nie zwlekaj i jak najszybciej 
użyj zalecanych środków zwalczających 
szkodniki i choroby.

Prace ogrodowe  
w czerwcu - drzewa iglaste, 

liściaste i owocowe 

Czerwiec w ogrodzie
i sadzie to czas zbiorów 

truskawek. 
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W czerwcu wiele się dzieje także 
w ogrodzie ozdobnym. Czeka Cię tu 
sporo pracy! Teraz jest właściwa pora, 
by wykopać cebule roślin kwitnących 
w kwietniu i maju. Jeśli ich liście uschły, 
cebulki trzeba ostrożnie wydostać 
z ziemi, osuszyć i schować do jesieni 
do pojemników, które stoją w suchym 
i przewiewnym miejscu. We wrześniu 
lub październiku z powrotem sadzi się je 
w ziemi.

Jeśli wysiałeś w maju kwiaty roślin 
jednorocznych i bylin, czerwiec jest dob-
rym miesiącem, by posadzić je do gruntu. 
Gatunki krzewów ozdobnych, które 

kwitły w kwietniu i maju, a teraz 
już przekwitły (lilak, czyli popularny 
bez, tawuły, krzewuszka, migdałek 
trójklapowy itd.) trzeba teraz przyciąć. 
Usuwa się kwiatostany i przycina zgodnie 
z zaleceniami co do każdego gatunku – 
sprawdź je, bo mają różne preferencje 
i jeśli przytniesz je niewłaściwie, za rok 
zakwitną słabo.

Czerwiec jest miesiącem, w którym pięk-
nie kwitną wszystkie jednoroczne kwiaty 
w donicach, takie jak pelargonie, petunie 
ogrodowe, lobelie, milion dzwonków itd. 
Musisz je teraz systematycznie podlewać 
i regularnie nawozić. Staraj się przy 

Czerwiec w ogrodzie 
ozdobnym

W czerwcu można 
formować żywopłoty 
i tworzyć ogrodowe 

dekoracje np. 
z bukszpanów. 
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tym nie moczyć liści i podlewać wczesnym rankiem lub późnym 
wieczorem. Przekwitłe kwiaty trzeba usuwać – wtedy rośliny 
jednoroczne obficie kwitną całe lato.

Każdego dnia przejrzyj też rabaty. Jeśli trzeba, podwiąż nowe pędy 
do podpór, regularnie odchwaszczaj też grządki. 

W ogrodzie w czerwcu szczególnie zadbaj też o róże. Pnące gatunki 
trzeba odpowiednio przypiąć do podpór, stelaży czy pergoli, bo te 
piękne kwiaty mają teraz okres intensywnego wzrostu. Możesz 
zrobić drewniane podpory w formie bramek lub inne konstrukcje 
– pamiętaj tylko, by podpory zaimpregnować odpowiednim 
preparatem Vidaron. 

W czerwcu tradycyjnie wysiewa się też rośliny dwuletnie. Należą 
do nich malwy, goździki, stokrotki, bratki. Wysiej je na rozsadnik 
lub specjalnych skrzynek siewnych, w których będziesz mógł je 
pielęgnować.
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Róże to kwiaty które uważa się za na-
jpiękniejszą i najszlachetniejszą ozdobę 
każdego ogrodu. A czerwiec jest miesią-
cem, w którym kwitną najpiękniej 
w roku! Ich spektakularny wygląd i zach-
wycający zapach kusi początkujących 
ogrodników. Wybór właściwego gatunku 
i odmiany róż nie jest łatwy – do tej pory 
wyhodowano około 20 tysięcy odmian 

szlachetnych, a część z nich jest kapryśna 
i trudna w uprawie. 

O tym, co warto wiedzieć o różach, mówi 
ogrodniczka i właścicielka kwiaciarni Mer- 
cedes w Białymstoku Joanna Snopko, 
która od lat nie tylko sprzedaje róże, ale 
też sadzi je w ogrodach swoich klientów.

Jakie są rodzaje róż? 
Poradnik początkującego 

hodowcy

Róże nie bez powodu nazywa się „królowymi ogrodu”. To bardzo atrakcyjne 
kwiaty, popularne na całym świecie i znane od tysięcy lat. Jakie są rodzaje róż 
i które z nich nadają się do ogrodu początkującego hodowcy? Oto, co mówi na 
ten temat profesjonalna ogrodniczka. 
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Róże do ogrodu dzieli się na kilka grup, 
które różnią się budową, wymaganiami, 
zastosowaniem oraz wyglądem samych 
kwiatów. W obrębie każdej grupy 
znajdziesz z kolei setki, jak nie tysiące 
odmian. 

Które z nich wybrać do ogrodu? Decyzja na 
pewno nie jest łatwa i najlepiej poradzić 
się specjalisty – architekta krajobrazu 
czy profesjonalnego ogrodnika, który 
dobierze gatunki i odmiany róż dokładnie 

do warunków i możliwości Twojego 
ogrodu. 

Zanim omówimy poszczególne rod-
zaje i podpowiemy najlepsze dla pocz-
ątkującego ogrodnika gatunki róż, 
podajemy garść informacji na temat 
uprawy i pielęgnacji tych pięknych 
kwiatów. Co podpowiada ogrodniczka, 
właścicielka kwiaciarni Mercedes 
w Białymstoku Joanna Snopko?

O czym należy pamiętać,    
sadząc poszczególne 

odmiany róż?

Różany ogród
w czerwcu. 
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Warunek sukcesu w hodowli róż to wybór odpowiedniego miejsca dla 
rośliny oraz właściwego rodzaju, gatunku i odmiany róży. Musisz dokładnie 
poznać wymagania każdego okazu, który chcesz posadzić, bo mogą się one 
różnić nawet w ramach jednego gatunku. 

05/

Najlepszy czas na sadzenie róż to późna jesień. W przypadku róż, które 
sadzi się „z gołego korzenia” to w ogóle jedyny właściwy moment. Róże 
z pojemnika możesz sadzić cały sezon, ale najlepiej i tak zrobić to jesienią. 

06/

Róże najlepiej wyglądają w grupach – na rabatach przy pergolach oraz jako 
solitery, czyli eksponowane i reprezentacyjne okazy np. pośrodku trawnika.

04/

Róże preferują ciepło, jeśli mieszkasz w chłodniejszym regionie, wybierz 
gatunki mrozoodporne.  

03/

Róże potrzebują żyznej ziemi, najlepsza będzie gleba lekko kwaśna o pH od 
5,5 do 6,5. Nie będą rosły w podmokłej i stale wilgotnej ziemi.  

02/

Róże lubią słońce, w cieniu i półcieniu będą rosły gorzej. Nie znoszą 
przeciągów – trzeba je więc posadzić w miejscu osłoniętym od wiatru
i zacisznym.  

01/
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Róże - gatunki i ich 
przegląd 

Róże wielkokwiatowe

Róże dzielą się na kilka rodzajów. Ich klasyfikacja jest dosyć umowna, ale przyjęło 
się, że wyróżnia się rodzaje róż: wielkokwiatowe, rabatowe (inaczej wielokwiatowe), 
miniaturowe, parkowe, okrywowe, pnące. 

Najliczniejszy i najbardziej popularny rod- 
zaj róż. Różane krzewy są wysokie 
i reprezentacyjne – mają od 50 do 120 cm. 
Róże wielkokwiatowe, jak sama nazwa 
mówi, wyróżniają się dużymi, pełnymi 
kwiatami, które osadzone są pojedynczo 
na długiej łodydze. Większość odmian 
pięknie pachnie.

Co warto wiedzieć o różach 
wielkokwiatowych? Kwitną od czerwca 
do września i powtarzają kwitnienie. 
Są bardzo popularne jako kwiat cięty. 
Najlepiej wyglądają w grupie, np. 
w alei różanych krzaków. Nie trzeba 
ich podpierać, ale wymagają ciepłego 
i osłoniętego od wiatru i zacisznego miej-
sca. Niektóre odmiany są wrażliwe na 
mróz i wymagające, inne mniej. 

Popularne odmiany róż wielkokwiatowych: 
Prestige, Mrs. Lincoln (kwiaty czerwone), 
Pascali, Papst Jan XXIII, Dolomity 
(róże białe), Mary Ann, Ave Maria 
(brzoskwiniowe), Kronenbourg, Luxor 
(dwubarwne). 
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Róża wielkokwiatowa, 
odmiana Prestige

15   •   KALENDARZ OGRODNIKA

CZ
ER

W
IE

C



02/ 03/

Róża wielkokwiatowa,
odmiana Dolomity

Róża wielkokwiatowa, 
odmiana Luxor
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04/

Róża wielkokwiatowa,
odmiana Mary Ann
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01/

Róża rabatowa,
odmiana Cinco de Mayo

Róże rabatowe 
(inaczej wielokwiatowe)

Róże rabatowe są niższe niż róże 
wielkokwiatowe, ale nadrabiają długo-
wiecznością, silnym rozkrzewianiem się 
i odpornością. Na jednym pędzie mają 
więcej niż jeden kwiat – kilka, czasem 
nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt. 
Kwitną więc bardzo obficie i to od czerwca 
do jesieni, a co więcej, powtarzają 
kwitnienie. Większość odmian pięknie 
pachnie. 

Róże wielokwiatowe sprawdzą się jako 
kwiaty na rabaty, niskie żywopłoty, do 
donic i pojemników. Nie trzeba stawiać 
przy nich podpór. Są też odporniejsze niż 
wielkokwiatowe na mróz. 

Popularne odmiany róż rabatowych: Swany 
(białe kwiaty), All Gold, Marselisborg 
(żółte kwiaty), Lili Marlene, Nina Weibull 
(kwiaty czerwone). 
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Róże miniaturowe

Róże miniaturowe inaczej nazywa się 
karłowymi. Można powiedzieć, że to 
zminiaturyzowane odmiany „zwykłych” 
róż wielkokwiatowych i rabatowych. Dor-
astają do 40 lub 50 cm. Z powodu niskich 
rozmiarów są idealne do małych miejskich 
ogrodów i do pojemników na taras czy 
balkon. Sprawdzą się też jako kwiaty 
na niskie rabaty (także w roli obwódki 
rabaty) i skalniaki. 

Róże miniaturowe są zwykle łatwe 
w uprawie. Wyróżnia je mrozoodporność 
i odporność na choroby. 

Popularne odmiany róż miniaturowych: 
Corazon, Mandy, Red Fairy (kwiaty 
czerwone), Mandarin, Pink Symphonie 
(kwiaty różowe), Popcorn, Honeymilk 
(kwiaty białe). 

Róże miniaturowe 
doskonale nadają się do 

pojemników i donic. 
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Róże parkowe

Duże róże o krzewiastym pokroju, sil-
nie rosnące i ze sztywnymi, dużymi, 
czasem nawet przewieszającymi się 
pędami. Idealne do nasadzeń w grupy 
i na żywopłoty. Pięknie i obficie kwitną 
przez cały sezon (czasem powtarzają 
kwitnienie). 

Parkowe róże często się sadzi, jak sama 
nazwa wskazuje, w parkach i miejscach 
użyteczności publicznej. Nie wymagają 
za wiele pielęgnacji, są też mrozoodporne 
i niepodatne na szkodniki i choroby. 

Popularne odmiany róż parkowych: 
Schneewitchen (kwiaty białe), Gräfin 
Diana (kwiaty różowe), Balerina (kwiaty 
biało-różowe), Postillon (kwiaty żółte). 

Róże parkowe sadzi się 
w zielonych miejscach 

publicznych, ale nadają 
się też do domowego 

ogrodu.
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01/

Róża okrywowa,
odmiana Pink Fairy. 

Róże okrywowe

Ciekawa i atrakcyjna grupa róż płożących, 
które nadają się do zadarniania ziemi. Mają 
bardzo długie pędy i silny wzrost – dzięki 
temu szybko pokrywają teren kolorowym 
kobiercem. Gdzie się sprawdzą róże 
okrywowe? Na skarpach, zamiast trawy 
do zakrycia trawnika, na duże rabaty 
i jako rośliny, które sadzi się jako zieleń 
w miejscach publicznych.

Róże okrywowe mają małe wymagania. 
Są mrozoodporne i mało podatne na 
choroby. Kwitną pięknie od czerwca do 
października. Tolerują zasolenie gleby 
i zanieczyszczenie powietrza. 

Popularne odmiany róż okrywowych: 
Weisse Immensee (białe kwiaty), Nozomi, 
The Fairy (różowe kwiaty), Sunny Rose 
(żółte kwiaty).
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Róże pnące

Róże, które wymagają podpór. Co prawda 
nie mają organów czepnych, ale z powodu 
długich łodyg wymagają podwiązywania 
i przytrzymywania. W grupie róż pnących 
wyróżnia się gatunki sztywnołodygowe 
(ze sztywnymi pędami) i wiotkołodygowe 
(z wiotkimi i cienkimi pędami). 

Duża grupa róż z wieloma mocno 
różniącymi się odmianami. Cześć kwitnie 
tylko raz, a część powtarza kwitnienie. 
Kwiaty mogą mocno różnić się wyglądem 
i wielkością. 

Popularne odmiany róż pnących: Flash 
Mobile, Blaze Superior (czerwone kwiaty), 
New Dwan (kwiaty białe). 

Pnące róże wymagają 
podpór, ale właściwa 

pielęgnacja tych 
pięknych roślin daje 

spektakularne efekty.
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Wszystkie róże pnące wymagają odpowiednich 
podpór. Co się sprawdzi? Najczęstszy wybór to 
drewniana pergola lub kratka. Można ją wykonać 
samodzielnie, kupić gotową w sklepie lub zamówić 
u stolarza. Ważne, aby zabezpieczyć drewniane 
podpory przed warunkami atmosferycznymi. 

Użyj do tego odpowiednich preparatów marki Vidaron. 
Surowe drewno trzeba najpierw zaimpregnować 
bezbarwnym środkiem Impregnat Ochronny do 
Drewna Gruntujący Vidaron. Pierwsza warstwa 
gruntująca impregnatu daje ochronę biologiczną 
drewna, czyli zabezpiecza je przed sinizną, grzybami 
powodującymi głęboki rozkład drewna oraz owadami. 

Drugi krok to użycie odpowiedniego preparatu 
powłokotwórczego. Proponujemy np. Lakierobejcę 
Ochronno-Dekoracyjną Vidaron. Tworzy ona na 
drewnie trwałą i elastyczną powłokę, a przy tym 
zabezpiecza je przed działaniem słońca, wody, 
śniegu i mrozu. W ogrodzie sprawdzi się również 
Impregnat Ochronno-Dekoracyjny Ogrodowy. To 
produkt, który impregnuje, chroni i dekoruje drewno. 
Dodatkowo impregnat długotrwale zabezpiecza 
malowaną powierzchnię oraz zapewnia trwały kolor 
i efekt dekoracyjny.

Wejdź i KUP na www.dekoratorium.pl
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Sadzenie róż w nieodpowiednim miejscu – nie sadź tych kwiatów w miejscu 
zacienionym ani tam, gdzie wcześniej rosły róże, ponieważ mogą  
wtedy chorować.  

04/

Cięcie róż niezgodnie z odmianą – musisz dokładnie sprawdzić, jakie  
wymagania i jakiego cięcia potrzebuje Twoja odmiana róż, ponieważ  
mocno się one różnią między sobą.  

03/

Za małe lub  niewłaściwe podlewanie róż – nie można dopuścić do ich 
przesuszenia, dlatego należy je obficie podlewać, zwłaszcza po posadzeniu. 
Innym błędem jest zraszanie róż po liściach. Trzeba je podlewać w dołek, 
bez moczenia liści, najlepiej wczesnym rankiem.

02/

Niewłaściwe podłoże – np. gliniaste, piaszczyste, podmokłe, zbyt zasadowy 
odczyn.

Czego należy unikać w uprawie róż? Ogrodniczka i właścicielka kwiaciarni Mercedes 
w Białymstoku Joanna Snopko wskazuje najczęstsze błędy w pielęgnacji tych 
pięknych kwiatów:

Róże to piękne, ale dosyć kapryśne kwiaty. Zanim kupisz pierwszy krzew, dokładnie 
poznaj ich wymagania i kup takie odmiany róż, które będą dobrze rosły w Twoim 
ogrodzie. Jeśli uzbroisz się w odpowiednią wiedzę i wykażesz cierpliwością, Twoje 
różane krzewy mogą stać się największą ozdobą ogrodu!

01/

Odmiany róż i błędy
w ich uprawie
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Róże to królowe ogrodów – piękne, wręcz 
spektakularne, a jednocześnie wymaga-
jące. Ich uprawa wymaga doświadczenia 
i szczególnego zamiłowania. Troskliwym 
opiekunom potrafią odwdzięczyć się sza-
leństwem barwnych kwiatów, a często też 

oszałamiającym zapachem. W przypad-
ku uprawy róż pnących należy zadbać 
o odpowiednie podpory, aby mogły bez 
przeszkód się rozwijać. Jaką podporę wy-
brać?

Podpory do róż pnących
w ogrodzie – jakie wybrać

i jak impregnować

Pnące róże to jedne z najpiękniejszych i efektownych kwiatów. Wymagają 
jednak odpowiedniej opieki i warunków. Potrzebują solidnej podpory, na której 
będą mogły się rozwijać. Doradzamy, jaką podporę wybrać oraz jak zabezpieczyć 
drewno, aby ozdoba służyła Ci przez wiele lat.
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Istnieje kilka głównych rodzajów podpór 
do pnących róż. 

Drabinka – to najprostszy rodzaj podpory 
dla róż. Kilka drewnianych szczebli 
ustawionych tuż przy roślinie może 
zapewnić oparcie pędom. Łatwo wykonać 
ją samodzielnie. Drabinka teoretycznie 
może mieć dowolną wysokość i szerokość, 
ale to rozwiązanie o ograniczonym 

potencjale. Dobrze sprawdzi się tylko 
przy stosunkowo niedużych różanych 
krzewach. Można więc użyć jej przy 
pierwszych latach uprawy i wczesnej 
fazie wzrostu – ale wtedy trzeba mieć 
na uwadze konieczność późniejszego 
zastąpienia inną podporą, co czasami 
bywa trudne.

Jakie wyróżniamy 
podpory do róż pnących?

Malownicze pnące róże 
rozpięte na drabince 

przy domu. 
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Krata – to konstrukcja równie prosta 
jak drabinka, ale dająca większe 
możliwości. Drewnianą kratownicę 
najłatwiej montuje się do ścian i innych 
pionowych powierzchni. W ten sposób 
można zapewnić różom ilość miejsca 
niezbędną do nieskrępowanego wzrostu. 

A trzeba pamiętać, że niektóre odmiany 
wytwarzają pędy o długości nawet 5m lub 
dłuższej. Obsypana kwiatami kratownica 
może więc stać się naprawdę imponującą 
ozdobą. 

Spotyka się też kraty wolnostojące. To 
dobra metoda, kiedy zechcesz podzielić 
ogród na strefy o różnej charakterystyce. 
Różana, zielona przegroda to na pewno 
lepsze i bardziej naturalne rozwiązanie 
niż płot czy murek. Warto tylko pamiętać, 
że płaską kratę trzeba dobrze wzmocnić, 
aby nie była podatna na wiatr. W tym celu 

najczęściej stosuje się wmurowywane 
lub wkopywane słupy. Dodatkową zaletą 
kratownic są nieograniczone możliwości 
kształtowania – poza klasycznym 
prostokątem dostępne są fantazyjne 
wzory w formie ornamentów, półkoli czy 
wachlarzy.

Pnące róże rozpięte na 
kracie przymocowanej 

do ściany budynku. 
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Trejaż – warto odróżnić od pergoli. To 
najczęściej konstrukcja przypominająca 
ościeżnicę lub wejście – w najprostszej 
formie dwie pionowe nogi wieńczy 
poprzeczka. Czasami można też spotkać się 
z inną definicją, gdzie trejaże to konstrukcje 
przestrzenne, ale bez dachu. Najczęściej 
jednak spotyka się trejaże drabinkowe, 

ze szczebelkami lub skośną kratownicą. 
Trejaż jest konstrukcją stabilniejszą od 
kraty, nieco bardziej przestrzenną. Jego 
wielką zaletą jest możliwość ustawienia 
na wejściu do ogrody lub nad ścieżką. 
W ten sposób można wyeksponować 
różaną konstrukcję, a jednocześnie zyskać 
urokliwe ogrodowe przejście.

Trejaż na pnące róże. 
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Pergole – to konstrukcje przestrzenne, 
najczęściej o otwartej formie. Klasyczne 
pergole do uprawy pnących róż to 
kratownicowe tunele, półokrągłe 
lub kwadratowe w przekroju. Wśród 
bogactwa kształtów dostępne są 
też formy narożnikowe lub w formie 
markizy. Ograniczeniem w ich budowie 

jest w zasadzie tylko wyobraźnia 
konstruktorów. Znaczna powierzchnia 
pergoli stwarza hodowcom róż duże pole 
do popisu. Można stworzyć naprawdę 
piękną, spektakularną różaną konstrukcję 
– zarówno poprzez obsadzenie jednym 
gatunkiem, jak i poprzez ich łączenie.

Półkolista pergola. 
Wykonanie i zdjęcia: 
Jarosław Sacharczuk 
Ciesielnia Podlaska 
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Altany – również mogą posłużyć jako 
oparcie dla pnących róż, chociaż nie jest 
to ich główna funkcja. Do kratownicowych 
ścianek lub drewnianego dachu 
z powodzeniem można przymocowywać 
rosnące różane kłącza. Wielość rozmiarów, 
kształtów i rodzajów ogrodowych altan to 
jednak temat do osobnego omówienia. 
Sadząc przy nich róże, warto jednak 

wziąć pod uwagę przyszły wzrost roślin, 
pielęgnację oraz fakt, że będą zacieniać 
wnętrze altany.

Nie wiesz jak wykonać altanę 
samodzielnie? 

Zobacz "Poradnik - Budowa altany 
ogrodowej − instrukcja krok po kroku"

Drewniana altana 
z miejscem na pnące 

róże. 
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Niezależnie od rodzaju podpory 
warto pamiętać, że spełnia ona kilka 
najważniejszych funkcji. Po pierwsze, 
będzie stanowić wsparcie dla rozrastającej 
się rośliny. Przed instalacją pergoli lub 
kraty we własnym ogrodzie warto 
rozejrzeć się w miejscach, gdzie takie 
konstrukcje od lat istnieją. Daje to pojęcie 
o potrzebach roślin i wynikających z tego 
odpowiednich rozmiarach podparcia. 
Podporę trzeba wybrać pod kątem 
wymagań odmiany róż, które będą 
hodowane. Poza przyszłym wzrostem 
trzeba też uwzględnić wzrastający z roku 
na rok ciężar rośliny.

Przy planowaniu różanej pergoli lub 
ukwieconej różami ściany warto wziąć 

pod uwagę konstrukcje budowane 
z drewna. Dlaczego? W odróżnieniu 
od stalowych kratownic drewno jest 
w ogrodzie materiałem naturalnym, 
bardziej odpowiednim i harmonijnym. 
Prawidłowo zabezpieczone, nie 
ustępuje wytrzymałością konstrukcjom 
metalowym. 

Jednocześnie szerokie możliwości 
barwienia drewna sprawiają, że już sama 
podpora do róż może być wspaniałym 
elementem dekoracyjnym w ogrodzie. 
No i jest też – coraz ważniejsza – kwestia 
ekologii. Drewno nie rdzewieje, a środki 
do jego konserwacji są przyjaźniejsze 
środowisku.

Podpory do róż - jaką 
wybrać i na co zwracać 

uwagę?
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Przygotowując dowolny stelaż dla róż, koniecznie zwróć uwagę na jego 
usytuowanie w ogrodzie lub na działce. Pod uwagę trzeba wziąć kilka 
istotnych spraw. Po pierwsze – róże sadzi się dla ozdoby, a krata lub pergola 
pełna spektakularnych kwiatów to doskonały element, wokół którego można 
zorganizować resztę ogrodu. Warto więc uczynić z niego aranżacyjną dominantę 
i odpowiednio wyeksponować. Popularnym rozwiązaniem jest ustawianie 
pergoli lub trejażu przy wejściu do ogrodu.

Dobry pomysł to także lokalizacja pergoli lub altany pośrodku ogrodu. Obsypana 
różami podpora stanowi wówczas jego centrum i najważniejszą ozdobę. Nadaje 
wówczas ton reszcie przestrzeni. Klasycznym rozwiązaniem jest też ustawianie 
kraty z różami przy ścianach budynków. W ten sposób również można osiągnąć 
imponujący efekt estetyczny przy wykorzystaniu stosunkowo niedużej 
powierzchni działki. Przy okazji, jeśli zachodzi taka potrzeba, różami można 
zamaskować nieestetyczną ścianę.

Zadbaj, aby zostawić odstęp między murem a rośliną. To ważne z kilku względów. 
Po pierwsze chodzi o wentylację – zarówno rośliny, jak i ściany. Przewiew będzie 
zapewniał łatwe osuszanie, co zapobiega rozwijaniu np. szkodliwych grzybów, 
groźnych oczywiście dla róż, ale i niepożądanych na ścianach budynków. 

Druga kwestia bywa mniej oczywista – latem murowana ściana może się 
intensywnie nagrzewać. Jeśli róża będzie posadzona zbyt blisko, też będzie 
nagrzewać się od ściany. Może to w negatywny sposób wpłynąć na kondycję 
rośliny, jej wysychanie i przedwczesne przekwitanie.

Kluczową rolę dla uprawy róż spełnia światło. Te spektakularne kwiaty lubią 
słońce, więc wybierając miejsce do ustawienia podpory, trzeba wziąć pod 
uwagę konieczność zapewnienia dobrego nasłonecznienia przez przynajmniej 5 
godzin dziennie. Paradoksalnie, delikatne róże dobrze tolerują także okresowe 
zacienienie, więc jeśli warunki na to pozwalają, można wziąć pod uwagę 
zapewnienie roślinie kilku godzin dziennie odpoczynku w cieniu.

Pewne znaczenie przy wyborze podpory ma też typ hodowanych róż. Kwiaty 
te dzieli się na tzw. Climber – czyli odmiany o pędach sztywnych oraz Rambler 
– o pędach wiotkich. Oba typy potrzebują podparcia, jednak ze względu na ich 
charakterystykę należy także dopasować odpowiednią konstrukcję.

32   •   KALENDARZ OGRODNIKA

CZ
ER

W
IE

C



Pewne znaczenie przy wyborze podpory 
ma też typ hodowanych róż. Kwiaty te 
dzieli się na tzw. Climber – czyli odmiany 
o pędach sztywnych oraz Rambler – 
o pędach wiotkich. Oba typy potrzebują 
podparcia, jednak ze względu na ich 
charakterystykę należy także dopasować 
odpowiednią konstrukcję.

Odmiany o sztywnych pędach rosną do 
wysokości ok. 2 do 3 m, a ponieważ same 
nie potrafią się wspinać, wymagają w tym 

pomocy. Sztywne pędy mają czasami 
tendencję do opadania i wówczas należy 
je podwiązać, do czego wyśmienicie nada 
się drewniane podparcie. 

Róże typu Rambler to z kolei odmiany 
o pędach wiotkich, dorastające nieraz 
do kilku metrów długości i wymagające 
solidnego podparcia. Same wspinają 
się po konstrukcji, ale warto zapewnić 
im dużo miejsca, aby mogły swobodnie 
rozrastać się na stelażu.

Drewniana altana 
z miejscem na pnące 

róże. 
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Najważniejszą kwestią przy zabezpiec-
zaniu drewnianej konstrukcji podpory 
pod róże jest konieczność jej skutecznego 
zabezpieczenia przynajmniej na kilka lat. 
W ogrodzie drewno będzie narażone na 
wpływ słońca, opadów, wilgoci, a także 
zamieszkujących go mikroorganizmów. 
Zastosowanie preparatów Vidaron 
zapewni piękny wygląd i długotrwałą 
odporność drewna. Jest to ważne również 
dla róż, które przy takiej drewnianej 
konstrukcji będą rosły. Byłoby dobrze, aby 

pnącej się po kratownicy roślinie co rok 
lub dwa nie fundować stresu związanego 
z odczepianiem od konstrukcji z powodu 
konieczności malowania.

Co do samego faktu zabezpieczania  
– nową konstrukcję maluje się nieco inaczej 
– i łatwiej – niż już istniejącą. W przypadku 
pergoli czy kratownicy wykonanej drewna 
zastosuj dwa preparaty – gruntujący, 
a następnie powłokotwórczy.

Podpora do róży pnącej 
– najważniejsze zasady 

impregnacji
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Impregnacja drewna, np. preparatem 
Impregnat Ochronny do Drewna Grun-
tujący Vidaron pozwala skutecznie 
ochronić jego wnętrze przed wilgocią, 
grzybami i owadami. Następnie powło-
ka wzmacnia je i chroni przed czynnika-
mi atmosferycznymi. To także etap, na 
którym można nadać drewnu wymarzony 
kolor. Sprawdzą się tutaj produkty marki 
Vidaron np. Impregnat Ochronno-De-
koracyjny Powłokotwórczy Vidaron, 

Lakierobejca Ochronno-Dekoracyjna 
Vidaron lub Impregnat Ochronno-De-
koracyjny Powłokotwórczy.

Jak zawsze przy budowie z drewna roz-
waż opcję malowania elementów jeszc-
ze przed budową konstrukcji – jest to 
znacznie łatwiejsze i pozwala zabezpiec-
zyć wszystkie powierzchnie.

Wejdz i KUP na www.dekoratorium.pl
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W przypadku kilkuletnich podpór pod 
róże konieczne będzie nieco więcej pracy. 
Po pierwsze trzeba delikatnie odczepić 
roślinę od konstrukcji, aby możliwe było 
jej zabezpieczenie w każdym miejscu. 
Na ten czas warto zapewnić tymczasową 
podpórkę pod pędy i oczywiście uważać, 
aby nie uszkodzić rośliny. 

Odsłoniętą konstrukcję warto dokładnie 
obejrzeć i tam, gdzie to konieczne 
uzupełnić spękania lub ubytki. W tym 
celu oczyszczone miejsca można 
zaszpachlować Szpachlą do Drewna 
Vidaron. Całą konstrukcję dobrze też 
przeszlifować papierem ściernym, aby 
pozbyć się z powierzchni zabrudzeń, 
spękań i łuszczącej się warstwy 
poprzedniej farby lub lakieru. 

Jako impregnat doskonale sprawdzi się 
np. Impregnat Ochronno-Dekoracyjny 
Ogrodowy Vidaron, który długotrwale 
zabezpiecza malowaną powierzchnię oraz 
zapewnia trwały kolor i efekt dekoracyjny. 
Do malowania – czy to impregnatem, czy 
też którymś z preparatów powierz-
chniowych, wystarczy zwykły pędzel lub 
wałek.

Róże to kwiaty delikatne, często 
wymagające i wrażliwe na zmianę 
warunków czy czynniki z otoczenia. 
Zachęcamy więc do zakładania różanych 
ogrodów. Niech piękne pąki cieszą oczy, 
a ukwiecone pergole pozwalają odpocząć 
w pachnącym cieniu. Chętnie poznamy 
Twoje doświadczenia i osiągnięcia 
w uprawie róż. Zapraszamy do kontaktu 
i dzielenia się wrażeniami!

Każdą drewnianą 
podporę pod 

pnące róże trzeba 
zabezpieczyć przed 

wilgocią, promieniami 
słonecznymi 
i działaniem 

szkodników czy pleśni. 
Niezbędna będzie gama 

produktów Vidaron. 
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Czerwiec jest miesiącem, który łączy 
w sobie wiosnę i lato. To także czas, kiedy 
wiele gatunków kwiatów jednorocznych, 
dwuletnich, bylin i krzewów ozdobnych 
pięknie kwitnie. Które rośliny warto 
mieć w swoim ogrodzie, jeśli chcesz 
cieszyć się kolorami i zapachami 

w czerwcu? W artykule znajdziesz 
listę najpopularniejszych gatunków. 
Wskazujemy także, co warto wiedzieć 
o kwitnących w ogrodzie w czerwcu 
kwiatach i podpowiadamy, jakich błędów 
w ich pielęgnacji lepiej nie popełniać.

Najpiękniejsze kwiaty 
kwitnące w czerwcu – 

przegląd gatunków

Najpiękniejszy ogród to taki, który pięknie wygląda cały rok! Jakie rośliny 
najpiękniej kwitną w czerwcu? Listę najciekawszych czerwcowych gatunków 
przygotowała dla nas Joanna Snopko, ogrodniczka i właścicielka kwiaciarni 
Mercedes w Białymstoku. 
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Czerwiec to czas, w którym pięknie kwitnie przede wszystkim wiele roślin ozdobnych, 
wśród nich byliny. Które z nich warto wymienić? Oto top 10 gatunków kwitnących 
w czerwcu bylin według wskazówek ogrodniczki Joanny Snopko. 

Jakie kwiaty kwitną
w czerwcu?

Liściaste hosty zdobią 
czerwcowe rabaty. 

Firletka: piękna bylina należąca do rodziny goździkowatych. Dorasta do ok. 
60-90 cm. Wyróżnia się ciekawymi szaro-zielonymi liśćmi, owłosionymi 
i pofalowanymi oraz ładnymi czerwonymi kwiatkami. Lubi słońce i ciepłe 
stanowisko. 

Funkia (Hosta): bylina należąca do rodziny szparagowatych, ma piękne okazałe 
liście, bardzo dobrze rośnie w cieniu, nawet pod drzewami, zadarnia zacienione 
stanowiska, niektóre gatunki ładnie kwitną.  

Goździk pierzasty: dekoracyjna bylina, szarobiałe liście i ładne, drobne kwiatki. 
Tworzy szerokie kępy, idealna na skalniaki i obwódki rabatek, lubi słońce
i ciepło.

01/

02/

03/
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Liliowce: popularne i  lubiane byliny ogrodowe, mają niewielkie wyma-
gania, a wyglądają naprawdę spektakularnie. Dobrze rosną w słońcu, 
ale i w półcieniu. Cenią wilgotne stanowiska, ale na suchym miejscu też 
sobie poradzą. Liście tworzą kępy, nad którymi wyrastają duże kwiaty 
przypominające lilie – kolory żółte, pomarańczowe, fioletowe, różowe.  

06/

Kocimiętka Faassena: wieloletnia bylina, z ciekawymi wzniesionymi 
łodygami, ładne niebieskofioletowe kwiatki, intensywnie pachnie, bardzo 
dekoracyjna  np. na skalniaki. 

Łubin ogrodowy: ładna i dekoracyjna bylina, ma strzelisty, wyprostowany 
pokrój i efektowne, kłosowate kwiatostany. Występuje w wielu różnych  
kolorach – fioletowym, białym, żółtym, czerwonym, różowym.

Ostróżka ogrodowa:  wysoka efektowna bylina z bardzo dekoracyjnym 
kwiatostanem, pojedyncze lub pełne kwiaty w kolorze niebieskim, 
różowym lub fioletowym.

Piwonia ogrodowa (peonia): pięknie kwitnąca bylina ogrodowa, wysoka, 
krzew dorasta do 1m, przepiękne kwiaty piwonii występują w wielu różnych 
kolorach i ładnie pachną. 

Serduszka wspaniała: bylina należąca do rodziny makowatych, dorasta do 
80 cm, tworzy kępy o łukowatych łodyżkach i wyróżnia się kwiatami
w kształcie różowych serduszek.  

Czerwiec to także miesiąc, w którym pięknie kwitną krzewy ogrodowe. Kolorami 
zachwycają różne gatunki i odmiany hortensji, ale także jaśminowiec, kalina 
koralowa, tamaryszek czy lawenda. Co warto o nich wiedzieć?

05/

07/

08/

09/

09/

Irysy (kosaćce): rodzaj obejmujący kilkaset różnych gatunków, występują 
w różnych kolorach, najpopularniejsze to niebieskie i żółte irysy. Pięknie 
pachną, mało wymagające w pielęgnacji, idealne  do obsadzania oczek 
wodnych.  

04/
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Czerwiec to także miesiąc, w którym pięknie kwitną krzewy ogrodowe. Kolorami 
zachwycają różne gatunki i odmiany hortensji, ale także jaśminowiec, kalina koralowa, 
tamaryszek czy lawenda. Co warto o nich wiedzieć?

Hortensje drzewiaste
Annabell –

mrozoodporny
i popularny w Polsce
gatunek hortensji. 

Hortensje: bardzo efektowne krzewy, najpopularniejsze i najładniejsze gatunki 
to hortensja ogrodowa, hortensja drzewiasta czy bukietowa. Niektóre z  nich 
nie są mrozoodporne, przed zakupem koniecznie trzeba więc sprawdzić, czy 
daną hortensję można posadzić w ziemi, czy lepszym miejscem będą donice, 
które na zimę się chowa. 

Jaśminowiec: piękny  krzew ozdobny, prawdziwy symbol ogrodu w czerwcu. 
Jaśminowiec ma kilkadziesiąt różnych gatunków, a białe, bardzo pięknie 
pachnące kwiaty pojawiają się na nim właśnie w czerwcu. Dobrze rośnie  
w słońcu i w półcieniu. Trzeba pamiętać, że po kwitnieniu jaśminowce trzeba 
przycinać. 

Kalina koralowa: bardzo ładny krzew ozdobny, duży, silnie rosnący, który 
dorasta do 3-4 m. Ma ładne, błyszczące liście, które przebarwiają się na 
czerwono jesienią i białe kwiaty, często mające formę pięknych, dekoracyjnych 
kul.  

Lawenda wąskolistna: bylina, która osiąga do 70 cm wysokości, bardzo 
dekoracyjna z powodu szarych liści, ale przede wszystkim efektownych 
niebieskofioletowych kwiatów, które fantastycznie pachną. Lubi  słońce 
i suche stanowisko.  

Tamaryszek: bardzo widowiskowy krzew ozdobny, ma śliczne, drobniutkie 
różowe kwiaty, które dosłownie oblepiają gałązki.

01/

02/

03/

05/

04/
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Jakie kwiaty najpiękniej kwitną w czerwcu 
i na początku lata? Jest ich całe mnóstwo! 
Które z nich szczególnie polecamy do 
ogrodu? Oddajmy ponownie głos Joannie 
Snopko, ogrodniczce z Białegostoku. 

Wśród jednorocznych kwiatów 
polecanych do ogrodu, do donic i na 
rabaty warto wyróżnić takie gatunki jak 
begonia stale kwitnąca, cynia wytworna, 
groszek pachnący, gazania lśniąca, 
nagietek lekarski, nasturcja ogrodowa. 
Inne piękne kwiaty to nemezja, różne 
odmiany niecierpków, szałwia, werbena 
czy żeniszek. Prawdziwe królowe 
czerwcowego ogrodu to jednak lilie 

i róże – dwa szlachetne rodzaje, dosyć 
trudne w uprawie i wymagające, ale 
za to odwdzięczające się przepięknym 
wyglądem i wspaniałymi zapachami – 
dodaje Joanna Snopko. 

Co warto wiedzieć o liliach ogrodowych? 
Przywędrowały do nas z Japonii i Chin. 
Mają bardzo wiele różnorodnych odmian. 
Wyróżniają się piękną kolorystyką – są 
lilie białe, żółte, różowe, pomarańczowe. 
Można wśród nich znaleźć różne grupy: 
lilie azjatyckie, orientalne, trąbkowe, 
botaniczne i różnego rodzaju krzyżówki. 
Trzeba o nie mocno dbać – nawozić, 
podlewać, ściółkować glebę.

Czerwcowe kwiaty - 
najpiękniejsze letnie 

gatunki

Pamiętaj, aby 
drewniane meble 

i donice zabezpieczyć 
produktami VIDARON
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Wejdź i KUP na www.dekoratorium.pl

Niektóre gatunki i odmiany lilii, jak ni-
skie lilie azjatyckie i lilie orientalne nada-
ją się do donic na taras. Najładniej będą 
wyglądać w dużych drewnianych po-
jemnikach i donicach w stylu japońskim. 
Pamiętaj, że drewniane pojemniki przed 
sezonem trzeba koniecznie zabezpieczyć 
przed szkodliwym działaniem promieni 
słonecznych i wilgoci. 

Jak to zrobić? Najpierw użyj impreg-
natu gruntującego. Polecamy Impreg-
nat Ochronny do Drewna Gruntujący 
Vidaron. Skutecznie ochroni donice z lil-
iami przed sinizną i grzybami. Impregnat 
Gruntujący to warstwa gruntująca pod 
impregnaty ochronno-dekoracyjne czy 
lakierobejcę. 

Możesz też użyć produktu naturalnego, 
czyli Pokostu Lnianego Vidaron, który 
głęboko penetruje i wzmacnia strukturę 
drewna, a także zabezpiecza je przed 
szkodliwym działaniem wilgoci i nie-
korzystnym wpływem czynników atmos-
ferycznych.

Jeśli zależy Ci na naturalnym efekcie suro-
wego drewna, jako warstwę zewnętrzną 
połóż np. Lakier Zewnętrzny Vidaron. 
Ochroni drewniane donice przed słońcem, 
deszczem, śniegiem i mrozem, a przy 
tym zabezpieczy przed ścieraniem i usz-
kodzeniami mechanicznymi. Pamiętaj aby 
donice od środka wyłożyć folią zabezpiec-
zającą. Będzie chronić ją przed bezpośred-
nim kontaktem z ziemią.  
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Kwiaty kwitnące 
w czerwcu - błędy w ich 

uprawie

Czerwcowe kwiaty na
drewnianym tarasie.

Przesuszenie lub nadmierne podlewanie kwiatów. Dotyczy to gatunków 
w donicach oraz tych, które rosną w rabatach. Rabatowe rośliny lepiej podlewać 
rzadziej, ale większą ilością wody. Te w doniczkach bardziej narażone są na 
wysychanie, dlatego musisz je podlewać codziennie, a w czasie największych 
upałów nawet dwa razy dziennie.

Czerwiec to miesiąc kwiatów, czas, kiedy zaczyna się lato, a cały świat wygląda jak 
jeden wielki ogród. Wiesz już, jakie kwiaty najpiękniej kwitną na początku lata, jakie 
wybrać i jak je pielęgnować. Zapraszamy do poznania oferty impregnatów i środków 
do drewna Vidaron. Z właściwymi preparatami Twoje drewniane donice, altana czy 
pergola będą prezentować się naprawdę olśniewająco!

Brak nawożenia kwiatów jednorocznych w doniczce – kwiaty jak petunie, 
pelargonie czy surfinie trzeba nawozić regularnie. Z uwagi na ogromną ilość 
kwiatów szybko wyczerpują z ziemi dostępną ilość składników odżywczych. 
Jeśli im ich nie dostarczysz, wcześnie skończą kwitnienie.  

Za małe donice – pamiętaj, że większość kwiatów i roślin kwitnących ma 
bardzo rozbudowane systemy korzeniowe. Musisz zapewnić im możliwość  
swobodnego wzrostu, dlatego donice muszą być głębokie i duże. 

01/

02/

02/
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Każdy marzy o pysznych warzywach 
z własnego ogrodu, bez pestycydów 
i szkodliwych oprysków. Wielu z nas jed-
nak nie ma ani działki, ani ogrodu. Czy 
mieszkając w bloku jesteś skazany na 
kupowanie warzyw czy ziół w sklepie? 
Oczywiście że nie! Alternatywą jest ogród 
warzywny na balkonie w bloku. Możesz 
tu hodować nie tylko zioła czy sałaty, ale 
także własne ogórki czy pomidory! 

Jak zrobić balkonowy warzywnik? W ar-
tykule znajdziesz sporo przydatnych ws-
kazówek oraz dużo dobrych pomysłów 
na ogród warzywny nawet na bardzo 
małym balkonie. Pokażemy także, w jaki 
sposób zabezpieczyć drewniane skrzynie 
na warzywa i pojemniki na zioła przy po-
mocy produktów Vidaron. 

Ogród warzywny na 
balkonie w bloku – pomysły 

na jego wykonanie

Chcesz mieć swoje własne warzywa, ale mieszkasz w bloku? Balkon to znakomite 
miejsce na mały warzywnik. Jak go zrobić? Przeczytaj nasz poradnik i zobacz 
pomysły na ogród warzywny na balkonie!
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Zalet własnych warzyw nie trzeba nikomu 
przedstawiać. Każdy, kto lubi pomidory, 
doskonale zna pewnie różnicę między 
tymi „ze sklepu”, a z przydomowej działki 
lub od zaprzyjaźnionego hodowcy, który 
nie używa sztucznych nawozów oraz nie 
przesadza z opryskami. To samo dotyczy 
wszystkich innych warzyw – ogórków, 
cukinii, buraków, marchewki, pietruszki, 
rzodkiewki, sałaty, szczypiorku czy ziół. 
Domowe są zdrowsze, smaczniejsze, po 
prostu lepsze. 

Oprócz niewątpliwych walorów 
smakowych własne warzywa na balkonie 
mają jeszcze inne zalety. Warzywnik czy 
ogródek ziołowy to najlepszy sposób, 
by nawet w wielkim mieście żyć bliżej 
natury. Brakuje Ci codziennego kontaktu 

z przyrodą? Nie jesteś w stanie regularnie 
wychodzić na spacer do parku czy 
wyjeżdżać za miasto? Wystarczy kilka 
prostych skrzynek z ziemią, kilka łatwych 
w uprawie sadzonek warzyw i szybko 
zobaczysz, jak „zielone” na własnym 
balkonie poprawia Ci nastrój!

Jeśli masz dzieci, warzywnik ma jeszcze 
jeden wielki atut. Dostarcza codziennej 
rozrywki maluchom, które uwielbiają 
siać, sadzić i doglądać jarzynek. 
Domowa uprawa warzyw uczy też 
najmłodszych odpowiedzialności i troski 
o przyrodę, pozwala również poznać 
bliżej, jak „działają” rośliny, co dla dzieci 
wychowanych w mieście wcale nie jest 
oczywiste. 

Ogród warzywny na 
balkonie - dlaczego 

warto go zrobić?

Na balkonie można 
zrobić ogród warzywny 

niczym na własnej 
działce!
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Klasyczne wiszące skrzynki i donice na zioła, mniejsze warzywa czy 
truskawki. Pojemniki mogą być z tworzywa, możesz się też pokusić 
o ładne drewniane skrzynki. 

Wiszące doniczki – możesz w taki sposób podwiesić ich na jednym 
balkonie nawet kilkanaście. Świetnie się w nich uprawia wiszące 
truskawki, pomidorki koktajlowe, zioła, sałatę.  

Stojące skrzynie na  nóżkach, postawione bezpośrednio na 
balkonie lub na stelażu. Bardziej zaawansowana opcja to „ściana” 
zbudowana z kilku połączonych ze sobą drewnianych skrzynek, ale do 
tego potrzebujesz już tzw. „złotej rączki” lub smykałki do  
majsterkowania. 

03/

02/

04/

Ogród pionowy np. z palet – na bardzo mały balkon i dla miłośników 
prostoty i minimalizmu. O tym, jak zrobić z palet własny ogródek 
ziołowy,pisaliśmy tutaj: 

Ziołowy ogródek z palet − jak go zrobić? Poradnik krok po kroku 

01/

Warzywniak na balkonie 
- przydatne materiały

Jak zrobić ogródek warzywny na balkonie w bloku? Jakich materiałów i narzędzi 
potrzebujesz? Wszystko zależy od tego, co chcesz uprawiać, ile masz miejsca i w jaki 
sposób chcesz swoje warzywa posadzić. Możliwości jest kilka:

Najlepsze efekty daje połączenie kilku wymienionych wyżej pomysłów. Większe 
warzywa (takie, które potrzebują głębszych pojemników jak ogórki czy pomidory) 
najlepiej uprawiać w dużych drewnianych pojemnikach. Bez problemu kupisz takie 
gotowe lub przy odrobinie smykałki do DIY zrobisz samodzielnie, nawet w wersji 
z zamykaną taflą szkła, pleksi czy folii (czyli tzw. inspektem). 

Na zioła wystarczą mniejsze doniczki, a sałatę czy rzodkiewkę łatwo uprawiać w długich, 
ale płaskich donicach, które możesz podwiesić do balustrady balkonu. 

Ważna uwaga! Wszystkie elementy tego typu podwieszamy do wewnątrz, aby po 
przypadkowym upadku ciężkiej donicy nie narazić przechodzących dołem ludzi na 
niebezpieczeństwo. 
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Do własnego ogrodu warzywnego na balkonie będziesz potrzebować:

Czym zaimpregnować skrzynki i drewniane donice balkonowe? Pierwszy krok to 
zabezpieczenie drewna preparatem gruntującym np. Impregnatem Ochronnym do 
Drewna Gruntującym Vidaron. Głęboko wnika on w drewno i chroni je przed sinizną, 
grzybami i szkodnikami drewna. 

Drugi krok to nałożenie na skrzynie odpowiedniego środka powłokotwórczego. Co się 
sprawdzi? Na przykład Impregnat Ochronno-Dekoracyjny Ogrodowy Vidaron, czyli 
produkt 3w1, który impregnuje i chroni drewno, a w dodatku nadaje mu kolor. Inna 
opcja to Lakierobejca Ochronno-Dekoracyjna Super Wydajna Vidaron – zabezpiecza 
ona skrzynki przed deszczem, słońcem czy śniegiem, a dodatkowo nadaje piękny kolor. 
Pamiętaj, aby skrzynki od wewnątrz zabezpieczyć folią ochronną, która odizoluje 
drewno od ziemi!

Gotowych skrzynek drewnianych na większe warzywa lub desek, z których 
wykonasz je samodzielnie. Znajdziesz je w każdym sklepie budowlanym. 

Piły do cięcia  drewna, wkrętów i wkrętarki jeśli skrzynie wykonujesz  
samodzielnie.

Ziemi ogrodowej i warstwy drenażu, czyli np. żwiru – trzeba go rozsypać na 
dno każdej donicy.  

Impregnatów do zaimpregnowania drewnianych skrzynek na warzywa na 
balkonie.

Doniczek na mniejsze warzywa – np. długich (takich jak na pelargonie) do 
sałaty i rzodkiewek, okrągłych do powieszenia (a więc z uchwytem) na zioła  
czy truskawki. 

01/

02/

04/

05/

03/

Wejdz i KUP na www.dekoratorium.pl
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Jeśli masz już niezbędne materiały, możesz się zabrać za przygotowanie Twojego 
ogrodu warzywnego. 

Jak zrobić ogródek 
warzywny na balkonie 

krok po kroku?

Zanim kupisz pierwsze warzywa, dobrze przemyśl, co chcesz hodować. 
Pamiętaj, że masz ograniczoną przestrzeń. Na balkonie najlepiej uprawiać to, co 
najbardziej lubisz jeść i co często bywa w sklepach mocno „nasycone chemią”. 
Nie doradzamy zatem uprawy ziemniaków, buraków czy marchwi (również 
z tego względu, że potrzebują naprawdę głębokich pojemników). Lepiej za to 
skupić się na  sałatach, szpinaku, rukoli, roszponce, ziołach, pomidorach, 
ogórkach, papryce, truskawkach i poziomkach. Oczywiście możliwości jest 
dużo więcej – niektórzy miłośnicy warzyw z powodzeniem uprawiają cebulę, 
czosnek, fasolę pnącą, koperek, seler naciowy czy szczypiorek. Najlepiej zrób 
plan z rysunkiem – łatwiej Ci będzie zorganizować warzywnik.

01/

Pomysł na ogród 
warzywny na balkonie. 

Skrzynie z drewna musisz 
zabezpieczyć odpowiednim 

preparatem Vidaron. 

48   •   KALENDARZ OGRODNIKA

CZ
ER

W
IE

C



Z gotowym planem  zabierz się za zakup pojemników i ziemi. Jeśli nie masz 
czasu ani możliwości na wykonywanie donic, kup gotowe pojemniki. Pamiętaj 
tylko, że wszystkie nowo kupione drewniane pojemniki trzeba  dodatkowo 
zaimpregnować środkiem Vidaron. 

Kup sadzonki warzyw lub wysiewaj je samodzielnie. Pamiętaj, że większość 
warzyw liściastych jak rzodkiewki czy różne rodzaje sałaty możesz siać  przez 
całe lato, żeby mieć ciągłość zbiorów. Wystarczy je dosiać do nowych donic co 
kilka tygodni.  

02/

03/

Jakie pomysły na warzywnik sprawdzą 
się na balkonie? Poniżej znajdziesz trzy 
ciekawe i proste do wykonania ogródki 
warzywne na balkonie. 

Warzywnik na tym balkonie zorgani-
zowano przy pomocy plastikowych 
pojemników różnej wielkości. Pnące 
warzywa rozpięto na metalowej drabince. 

Na balkonie można 
zrobić ogród warzywny 

niczym na własnej 
działce!
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Wejdz i KUP na www.dekoratorium.pl

Warzywnik na balkonie 
z drewnianych skrzyń 
na niskich nóżkach. 

Z kolei na tym balkonie postawiono 
estetyczne drewniane donice. Aby 
zachowały tak piękny, naturalny kolor 
drewna, możesz zaimpregnować je przy 
pomocy Pokostu Lnianego Vidaron.

Chcesz dowiedzieć się więcej o Pokoście 
Lnianym? Zajrzyj do poradnika "Pokost 
lniany – naturalna ochrona"
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Na tym balkonie zorganizowano bardzo prosty ogródek ziołowy. Zwykłe doniczki 
z uchwytami podwieszono na stelażu lub przymocowano do białej kraty. 

Własne warzywa można uprawiać także na balkonie. To łatwiejsze niż myślisz! Wystarczy 
dobry plan, kilka sadzonek i możesz się już zamienić w miejskiego ogrodnika nawet 
jeśli masz niewiele powierzchni do dyspozycji. Mamy nadzieję, że nasze pomysły 
zainspirowały Cię do zmiany Twojego balkonu w warzywnik z prawdziwego zdarzenia!

Ogródek ziołowy na 
balkonie, który łatwo 
zrobisz samodzielnie. 
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Zioła to smaczny dodatek do potraw, 
a także cenny składnik wielu mieszanek 
leczniczych. Umiejętnie dobrane 
zioła łagodzą objawy wielu chorób, 
zmniejszają dolegliwości, poprawiają 
nastrój, uspokajają lub wręcz przeciwnie 
– dodają energii i pobudzają do działania. 
Ich prozdrowotne działanie jest znane od 
tysięcy lat!

Wiele ziół możesz samodzielnie hodować 
w ogródku, na balkonie czy parapecie. 
Inne możesz zbierać w lesie lub na łące. 
Kiedy zbierać zioła jak szałwia, tymianek, 
pokrzywa, melisa czy cząber? W artykule 
znajdziesz kalendarz zbioru ziół miesiąc 
po miesiącu oraz porady, jakich błędów 
nie popełnić przy zbiorze ziół. 

Kiedy zbierać i jak 
przechowywać zioła? 

Doradzamy!

Zioła to pyszny
dodatek do potraw, ale 
i cenny składnik wielu 
mieszanek leczniczych. 

Masz w przydomowym ogródku tymianek, oregano czy miętę i zastanawiasz się, 
kiedy jest najlepszy czas na ich zerwanie i ususzenie? Chcesz zacząć przygodę 
z zielarstwem? Przygotowaliśmy kalendarz zbioru ziół i przydatne wskazówki, 
jak zbierać i przechowywać zioła. 
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Jako składnik potraw i przyprawy zioła są 
najlepsze, kiedy są świeżo zebrane. Aby 
jednak dłużej przechowywać ich aromat, 
a przede wszystkim aby zrobić z nich 
zdrowe napary, herbatki czy składniki 
naturalnych domowych kosmetyków 

zazwyczaj się je suszy. Ważny jest czas 
zbioru ziół – jeśli jest właściwy, w każdym 
listku i łodyżce otrzymasz optymalną, 
skoncentrowaną ilość dobroczynnych 
substancji. 

Kalendarz zbioru ziół jest podstawą dla każdego miłośnika ziołolecznictwa i natury. Oto 
najpopularniejsze zioła i najlepsze miesiące do ich zbierania:

Styczeń i luty: owoce jałowca, ziele jemioły, pąki leszczyny, plecha porostu islandzkiego, 
kora wierzby, korzeń lubczyka czy łopianu.

Marzec: korzeń biedrzeńca wielkiego, tarniny, glistnika jaskółcze ziele, łopianu, 
lubczyka, kłącze wężownika i tataraku, kora kruszyny, w dalszym ciągu owoce jałowca 
i ziele jemioły oraz pąki leszczyny, pąki i sok brzozy brodawkowatej, kora dębu i kaliny 
koralowej. 

Ogród warzywny na 
balkonie - dlaczego 

warto go zrobić?

Suszenie ziół – prosty 
sposób na zachowanie 
ich wartości leczniczych 

i smakowych. 

53   •   KALENDARZ OGRODNIKA

CZ
ER

W
IE

C



Marzec: korzeń biedrzeńca wielkiego, tarniny, glistnika jaskółcze ziele, łopianu, 
lubczyka, kłącze wężownika i tataraku, kora kruszyny, w dalszym ciągu owoce 
jałowca i ziele jemioły oraz pąki leszczyny, pąki i sok brzozy brodawkowatej, 
kora dębu i kaliny koralowej. 

Kwiecień: korzeń pokrzywy, cykorii, arcydzięgla, berberysu, żywokostu 
i wilżyny, kłącze perzu i tataraku, kora bzu czarnego, dębu, kaliny, kruszyny, 
pąki i liście leszczyny, liście czosnku niedźwiedziego, ziele glistnika jaskółcze 
ziele, ziele macierzanki zwyczajnej, mniszka, piołunu, pąki sosny.

Maj: liść babki lancetowatej, bluszczu, borówki czernicy, brzozy, bukwicy, 
jeżyny, maliny, morwy, pokrzywy, kwiaty chabru, jaśminu, kasztanowca, 
koniczyny i malwy czarnej, ziele mniszka, fiołka, pięciornika.

Czerwiec: liście arcydzięgla, babki lancetowatej, bobrka, borówki brusznicy, 
maliny, morwy, orzecha, porzeczki, szałwii, wierzbówki, kwiaty czarnego bzu, 
chabru, głogu, koniczyny, jaśminu, kasztanowca, lawendy, nagietka, koszyczki 
rumianki, ziele dziurawca, hyzopu, macierzanki zwyczajnej, melisy, mięty, 
miodunki, nawłoci, piołunu, prawoślazu, przetacznika, tymianku.

Lipiec: liście i owoce borówki brusznicy, kwiat bzu czarnego, szyszki chmielu, 
ziele dziurawca, jeżówki, fioła, hyzopu, krwawnika, majeranku, melisy, cząbru, 
ogórecznika, prawoślazu, pięciornika gęsiego, skrzypu, tymianku, koszyczki 
rumianki, kwiatostan kocanki piaskowej, kwiaty koniczyny, lipy, nagietka, 
wrotyczu, owoce kopru i kminku oraz porzeczki czarnej. 

Sierpień: owoce anyżu, derenia, jarzębiny, jeżyny, kminku, kopru, rokitnika, 
morwy białej, liście i owoce czarnej porzeczki oraz maliny, ziele centurii, 
drapacza, dziurawca, jeżówki, krwawniku, melisy, skrzypu, tymianku, liść 
i owoc orzecha włoskiego. 

Wrzesień: owoce czarnego bzu, anyżu, derenia, głogu, jarzębiny, kasztanowca, 
tarniny i dzikiej róży, kwiat wrzosu, kocanki, ziele krwawnika, jeżówki, 
majeranku, melisy, liść szałwii, szyszki chmielu, nasiona kozieradki.

Październik: korzeń cykorii, bertramu, glistnika jaskółcze ziele, jeżówki, kozłka, 
lubczyka, łopianu, pokrzywy, owoc berberysu, czarnego bzu, głogu, jarzębiny, 
kasztanowca, pigwy, rokitnika, dzikiej róży, żurawiny, korzeń biedrzeńca.
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Jak zbierać zioła? O tych zasadach warto pamiętać!

Zbiór ziół - 
najważniejsze zasady

Zioła jak mięta, bazylia itd. należy zbierać, zanim wejdą w okres kwitnienia,  
wtedy w ich liściach jest najwięcej aromatu.

Zbieraj zioła w suche i pogodne dni, najlepiej tuż po tym, jak wyschnie poranna 
rosa. 

W ziołach zbiera się różne ich części: ziele (czyli wszystkie nadziemne części  
rośliny razem z kwiatami), same kwiatostany, liście, korę, korzeń, nasiona lub 
owoce.  

Jeśli zamierzasz zbierać całe ziele, zrób to tuż przed kwitnieniem i utnij ok. 7cm 
nad ziemią.

Jeśli zrywasz liście, pamiętaj, aby zostawić część (ok. 2/3) rośliny, by  
mogła dalej rosnąć i zapewnić Ci ciągły zbiór.  

01/

02/

03/

04/

05/

Zioła takie jak lawenda 
mogą być też piękną 

ozdobą wnętrza w stylu 
boho, prowansalskim 

lub rustykalnym. 
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Najlepszy czas na zbieranie nasion to pochmurny dzień bez deszczu. 
W przeciwieństwie do liści czy ziela, nasiona zbieramy wtedy, gdy jest 
na nich rosa (czyli rano lub wieczorem), dzięki czemu nie obsypują się. 

Korzenie trzeba umyć, nawlec na nitkę i suszyć podobnie jak grzyby.

Korzenie musisz wykopać wtedy, gdy roślina jest już poza swoim 
okresem wegetacyjnym (czyli najczęściej zimą).  

Kwiaty musisz rozłożyć na papierze i postawić w cieniu. Pamiętaj, aby 
je przykryć (np. inną warstwą papieru). W przeciwnym razie stracą  
swój kolor. Z nasionami zrób podobnie, ale możesz też wysuszyć  
je w piekarniku nagrzanym do 20 czy 30°C.

Odpowiednia pora na zbiervanie kory to wiosna. Ścina się wtedy 
boczne gałązki, nacina je wzdłuż i ściąga małe paski kory.  

Całe ziele najlepiej zebrać w pęczki i powiesić w przewiewnym
i zacienionym miejscu. 

Zebranie ziół to dopiero początek. Kolejny etap to ich suszenie. Jak suszyć zioła, 
by zachowały pełnię swego smaku, aromatu i wartv ości leczniczych? 

07/

07/

08/

08/

09/

09/

Kwiaty zbieramy ręcznie wtedy, kiedy najładniej kwitną.  

Susz zioła w miejscu  przewiewnym i w cieniu. Jeśli jest wilgotno, 
możesz to zrobić w piekarniku (temperatura od 20 do 30°C).  

06/

06/
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W jaki sposób przechowywać zioła, aby 
zachowały swój smak i aromat? Jeśli 
uprawiasz popularne „kuchenne” zioła jak 
tymianek, oregano, mięta, bazylia, cząber, 
rozmaryn, najlepszy pomysł to domowa 

uprawa ziół na bieżąco w pojemnikach. 
Świeże zioła to najlepsze rozwiązanie do 
kuchni – z suszonych warto korzystać tylko 
wtedy, gdy naprawdę nie ma dostępu do 
tych zielonych!

Jak przechowywać zioła w mieszkaniu? Posadź je w drewnianym pojemniku lub po 
prostu w doniczkach. W internecie możesz znaleźć dużo ciekawych sposobów na 
ziołowy ogródek na małym metrażu, nie tylko na balkonie, ale także w kuchni. O tym, 
jak zrobić tani ogródek ziołowy z palety pisaliśmy np. tutaj: 

Ziołowy ogródek z palet − jak go zrobić? Poradnik krok po kroku 

Jak przechowywać zioła?
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Jeśli masz balkon lub większy parapet, 
posadź zioła w drewnianych skrzynkach. 
Pamiętaj tylko, że jeśli trzymasz pojem-
niki na balkonie, tarasie lub w ogrodzie, 
musisz je zabezpieczyć przed warunkami 
atmosferycznymi. Przy okazji możesz też 
zadbać o ich atrakcyjny wygląd.

Jak się do tego zabrać? Jeśli skrzynka 
drewniana jest nowa, zabezpiecz ją na-
jpierw odpowiednim środkiem gruntują-
cym. Polecamy Impregnat Ochronny do 
Drewna Gruntujący Vidaron. Drugi etap 
to nadanie skrzynkom powłoki. Jeśli za-
leży Ci na naturalnym kolorze, drewna, 
wybierz np. Lakier Zewnętrzny Vidaron, 
który ochroni lakierowaną powierzchnię 

przed deszczem czy słońcem. Jeśli ch-
cesz mieć kolorowe doniczki na zioła, kup 
np. Impregnat Ochronno-Dekoracyjny 
Ogrodowy Vidaron – impregnuje i chroni 
drewno, a dodatkowo dekoruje je. Do wy-
boru masz wiele nowoczesnych odcieni, 
w tym np. szary, limonkowy, lazurowy 
czy antracyt. 

Jeszcze inną propozycją jest Pokost Lnia-
ny Vidaron. To w 100% naturalny środek, 
który głęboko wnika do drewna i chroni 
je przed szkodliwym działaniem wilgoci. 
Pokost stosuj sam – bez preparatu grun-
tującego wcześniej czy środka powłokot-
wórczego później.

Wiesz już, kiedy zbierać i jak przechowy-
wać zioła. Jeśli chcesz być bliżej natury, 
jeść zdrowiej lub samemu stworzyć swo-
je własne kosmetyki, ręcznie zebrane 
zioła Ci w tym pomogą! Zachęcamy do 

rozpoczęcia ziołowej przygody. To świet-
ny sposób na spędzanie wolnego czasu 
i zabawa dla Całej rodziny!

Wejdz i KUP na www.dekoratorium.pl
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