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Pomysły i inspiracje do Twojego ogrodu
"Jak założyć i pielęgnować rabatę ogrodową"

 

M A R Z E N A  P Ł A Z A  I  P I O T R  K E N I G



Cześć :-)
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Jako projektanci otrzymujemy codziennie wiele pytań odnośnie
zakładania ogrodów i pielęgnacji rabat kwiatowych. Postanowiliśmy, że
stworzymy krótki poradnik, w którym opiszemy w bardzo prosty i zwięzły
sposób, jak to zrobić :) 

Tutaj dowiesz się, jak założyć rabatę kwiatową, jak sadzić rośliny oraz jak
je pielęgnować, aby pięknie kwitły każdego sezonu. Ponadto,
podpowiadamy, które narzędzia sprawdzają się w pielęgnacji roślin        
 w przydomowym ogrodzie.

Pamiętaj, książka posiada aktywne linki. Oznacza to, że klikając w zdjęcie
możesz przejść dalej.

Udanych aranżacji i miło spędzonych chwil w ogrodzie :-)
dr inż. arch. kraj. Marzena Płaza i Piotr Kenig



 Zakładanie rabaty kwiatowej w trzech krokach.
 Jak pielęgnować rabaty - ogólne prace na każdą porę roku.
 Zestaw narzędzi dla początkującego ogrodnika.

1.
2.
3.
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Krok 1
Bez względu na to czy wykonujesz rabatę z naszym projektem, czy
aranżujesz ją samodzielnie, warto przestrzegać kilku elementów. Na
początek przygotuj podłoże. Miejsce pod przyszłą rabatę dokładnie oczyść  
 z chwastów, darni, kamieni i śmieci. Spulchnij glebę, a następnie dobrze
wyrównaj podłoże. 

Zakładanie rabaty kwiatowej
 

https://www.sklep.cellfast.com.pl/Offer/Details?i=6532&c=414&utm_source=GardenBox&utm_medium=GardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
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Krok 2
Teraz zajmij się rozstawą roślin. Aby ułatwić sobie pracę, stwórz pomocniczą
siatkę kwadratów według naszego rysunku widocznego w projekcie lub na
podstawie własnej aranżacji. Siatkę pomocniczą możesz wyznaczyć, rysując
po prostu na ziemi linie w odpowiednich miejscach - my polecamy co 50
cm. Gdy już wszystko wymierzysz, zaznacz miejsca sadzenia roślin zgodnie z
projektem. Z siatką kwadratów jest to bardzo proste: kwadrat po kwadracie
oznacz stanowiska sadzonek. W tak przygotowanych stanowiskach zrób
dołki nieco głębsze i szersze od brył korzeniowych sadzonek. Na dno
każdego dołka wsyp trochę kompostu lub ziemi ogrodniczej i wymieszaj      
 z rodzimą ziemią, następnie wsadź rośliny zgodnie z numeracją, pilnując,  
 by ich korzenie nie zawijały się ku górze. Dosyp brakującej ziemi i dociśnij,
by usunąć powietrze z gleby. 

Zakładanie rabaty kwiatowej
 

https://www.sklep.cellfast.com.pl/Offer/Details?i=6532&c=414&utm_source=GardenBox&utm_medium=GardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://www.sklep.cellfast.com.pl/Offer/Details?i=6532&c=414&utm_source=GardenBox&utm_medium=GardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox


 

Copyrights by Plaza & Kenig Sp. z o.o.

5

Krok 3
Po wsadzeniu wszystkich roślin wyściółkuj ziemię, przysypując ją         
 5-centymetrową warstwą kompostu, przekompostowanej kory lub żwiru.  
 Na koniec podlej rabatę i gotowe!

Zakładanie rabaty kwiatowj
 

https://www.sklep.cellfast.com.pl/Offer/Details?i=6274&utm_source=GardenBox&utm_medium=GardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://www.sklep.cellfast.com.pl/Offer/Details?i=6274&utm_source=GardenBox&utm_medium=GardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
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Pod koniec września lub na początku października wyściółkuj rabatę grubą, co
najmniej 5-centymetrową warstwą kompostu (jeśli nie stosujesz ściółki ze żwiru
lub kory).
Usuń nadziemne części bylin, ale pozostaw na zimę te, które jeszcze ładnie
wyglądają lub mają nasiona, np. jeżówki czy rudbekie.
Zabezpiecz rośliny wymagające zimowego okrycia. Najlepszym sposobem jest
usypanie kopczyka z kory sosnowej lub torfu ogrodniczego. Można osłonić ją
również gałązkami iglaków.
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 Jak pielęgnować rabaty - ogólne prace na każdą

porę roku.

 

WIOSNA

Zdejmij zimowe okrycie roślin - jeżeli wymagały takiego zabezpieczenia (marzec-
kwiecień w zależności od temperatury i nocnych przymrozków). 
Zetnij suche kępy traw uważając na to, aby nie obciąć nowych odrostów. Długość
pozostawionych pędów powinna wynosić około 3-5 cm.
Zetnij części nadziemne tych bylin, które nie zostały ścięte jesienią i zimą
stanowiły pokarm dla ptaków, np. jeżówki czy rudbekie.
Jeżeli ściółkujesz korą, uzupełnij jej braki.

LATO

Zadbaj o odpowiednią wilgotność gleby i w razie upałów regularnie podlewaj
rabatę.
Jeśli zauważysz oznaki chorób lub żerowania szkodników, natychmiast usuń
porażone części roślin, a następnie opryskaj odpowiednim preparatem
ekologicznym.
Regularnie usuwaj chwasty.
Usuwaj przekwitnięte kwiatostany, pozwoli to wydłużyć kwitnienie rabaty.

JESIEŃ

https://plumeria.sklep.pl/substrat-torfowy-20L
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
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Komplet małych narzędzi pielęgnacyjnych (minimum rękawice, łopatki,
kultywator i widełki).
Szpadel ostry i drenaski (idealny do sadzenia).
Zestaw do podlewania, czyli wąż i zraszacz.
Worek na chwasty i liście.
Grabie.

Ogród to piękne rośliny i kompozycje, ale również narzędzia, które pozwolą nam o to
wszystko zadbać. Jestem już po 3 zestawie narzędzi i wreszcie trafiłem na komplet, z
którym uważam, że będę pracować przez lata. Dlaczego? 1. polska firma 2. lekkie       
i wygodne w pracy 3. wytrzymałe i z nierdzewnych materiałów. Wszystkie nasze
wcześniejsze narzędzia się rozpadły, stępiły lub zardzewiały, a tu widzę, że będzie
inaczej. Co według mnie powinno znaleźć się w Twoim zestawie?

1.

2.
3.
4.
5.

 Zestaw narzędzi dla początkującego
ogrodnika.

 

https://www.sklep.cellfast.com.pl/?utm_source=GardenBox&utm_medium=GardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://kamienie-ogrodowe.pl/pl/menu/kamienie-156.html?utm_source=GardenBox&utm_medium=KsiazkaGardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
https://www.sklep.cellfast.com.pl/?utm_source=GardenBox&utm_medium=GardenBox&utm_campaign=GardenBox&utm_id=GardenBox
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Książka powstała we współpracy z firmą CELL-FAST Sp. z o.o. z Stalowej
Woli. Publikacja w całości, jak i każdy jej fragment nie mogą być
powielane ani rozpowszechniane w żadnej formie  (w szczególności:
reprodukowane, przetwarzane i rozpowszechniane w jakikolwiek sposób
za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących,
nagrywających, drukowanych) i w żaden sposób bez uprzedniego
pisemnego zezwolenia Plaza & Kenig Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.
Zabrania się odsprzedaży lub czerpania korzyści majątkowych z ich
wykonywania osobom trzecim w szczególności w sytuacji świadczenia
usług B2B, B2C, itp.. W tym celu należy skontaktować się z Plaza & Kenig
Sp. z o.o. i nabyć odpowiednią licencję lub zezwolenie.

Wydawca

Plaza & Kenig Sp. z o.o. 
10-683 Olsztyn ul. Trylińskiego 16
NIP: PL-739-388-80-83
REGON: 365191023
KRS: 0000638594
e-mail: biuro@gardenbx.pl
tel.: 574-750-098
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https://www.instagram.com/garden_bx/
https://www.facebook.com/GardenBx
https://www.youtube.com/channel/UCM1J2rOud2x2QKIDUDkCzvQ

