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KRET
pod ochroną
Krety potraﬁą oszpecić nawet najpiękniejszy
ogród, tworząc wiele kretowisk na powierzchni.
Jednak robią też dużo dobrego dla roślin, m.in.
zjadają niebezpieczne szkodniki, a tworząc sieć
podziemnych korytarzy, spulchniają i napowietrzają ziemię. Pamiętajmy, że są one objęte
częściową ochroną. Dlatego chcąc zapobiec
zniszczeniom, warto sięgnąć po nieinwazyjne
metody, takie jak siatka Antimole. Prawidłowo
zamontowana siatka stanowi barierę nie do
przebicia dla nieproszonych kretów, która
z pewnością zniechęci ich do podkopywania
kwiatów i rycia kretowisk na trawnikach. Siatkę
umieszczamy na głębokości ok. 10 cm na całej
powierzchnią planowanego trawnika. Tak
zabezpieczony ogród będzie cieszył oko i pozwoli uniknąć nieestetycznych kretowisk.

Siatka przeciw
kretom Antimole

Świeże warzywa, wyhodowane we własnym ogrodzie
są smaczne, zdrowe, a plony dają dużo satysfakcji.
Wybierając nasiona do warzywnika, zwracamy
uwagę m.in. na smak oraz właściwości rośliny.
Bardzo cennym źródłem witamin i składników
odżywczych jest fasolka szparagowa. Odmiana
żółta, karłowata Fructidor zawiera wit. A, B6, C, E, K,
kwas foliowy, potas, fosfor, wapń, magnez, żelazo,
błonnik, sód i cynk. Fasolka ma działanie
przeciwnowotworowe, wspomaga trawienie, obniża
poziom cholesterolu, pomaga w walce z nadwagą,
wzmacnia układ odpornościowy, łagodzi objawy
PMS i menopauzy. Zalecana jest dla kobiet w ciąży
i dzieci. Fasolkę można wysiewać od kwietnia co
dwa tygodni aż do połowy lipca. To zapewni ciągłość
zbiorów. Fasolka dobrze plonuje na glebach
żyznych, bogatych w próchnicę, ciepłych i przepuszczalnych.

zdrowie
Fasola
szparagowa

PROSTO
Z OGRÓDKA

BALKONOWE
UPRAWY
eko ziemniaki

Mając do dyspozycji niewielką balkonową przestrzeń
pod uprawę warzyw, trzeba ją dobrze rozplanować,
które są proste i niewymagające w uprawie oraz
takie, które ze smakiem spożywamy. W wielu domach gotowanie nie obejdzie się bez ziemniaków.
Wyhodować je można w specjalnych doniczkach, które
wypełniamy lekką, żyzną ziemią, a w niej sadzimy 3
ziemniaki średniej wielkości, ułożone w trójkąt.
Następnie przykrywamy je grubą warstwą ziemi
i obﬁcie podlewamy. Tak posadzone ziemniaki
podlewamy regularnie, ale umiarkowanie, dbając,
|aby ziemia nie była przesuszona. Gdy kiełki mają około
8-10 cm podsypujemy je ziemią. Dzięki zastosowaniu
doniczek o specjalnej konstrukcji można w szybki
i bezproblemowy sposób przystąpić do ich zbiorów.
Wyjmujemy tylko tyle ziemniaków, ile jest nam
potrzebnych. Jest to ekologicznie i ekonomicznie
rozwiązanie.

Potato
Grower

W domowych warunkach często hodujemy wiele
gatunków roślin doniczkowych o różnych wymaganiach glebowych. Aby ułatwić sobie pracę przy
pielęgnacji roślin, ich sadzeniu i rozsadzaniu, warto
zaopatrzyć się w uniwersalne podłoże, które będzie
można zastosować do większości roślin domowych
i balkonowych. Wybieramy specjalnie przygotowaną ziemię uniwersalną, zawierającą mieszankę
torfu frezerowego. Ziemia uniwersalna może być
również wymieszana z dotychczasowym podłożem,
by wzbogacić jego strukturę i właściwości. Gotowe
podłoże, dzięki zawartości dodatkowych składników odżywczych, wpływa na poprawę kondycji
roślin. Kwiaty domowe zazwyczaj kwitną szybciej
i dłużej niż ogrodowe, dlatego ziemia do ich uprawy
powinna być regularnie uzupełniana w donicach,
podlewana i nawożona, a co jakiś czas również
wymieniana.

podłoże
Ziemia
uniwersalna

KWIATY
DOMOWE

WŁASNE
WYROBY
wędliny

Po wiosennych pracach w ogrodzie czas na
przygotowanie ogrodowej wędzarni i własnych
wyrobów wędliniarskich. Jest to świetna alternatywa dla grillowanego mięsa i gwarancja
idealnego smaku oraz niebywałej jakości produktów. Przygotowując listę zakupów, pamiętać
należy o odpowiednim sznurku wędliniarskim,
niezastąpionym przy wyrobie wędzonek i wędlin.
Polecamy naturalny, wykonany w 100% z włókien
bawełny i w pełni biodegradowalny. Sznurek
bawełniany jest bardzo miękki i przyjemny
w dotyku, a jednocześnie bardzo wytrzymały. Te
cechy są bardzo istotne, gdyż mięso wiążemy
ręcznie i poddajemy obróbce w wysokich
temperaturach. Naturalny skład sznurka nie
wpływa na aromat i smak potraw. Tak przygotowanymi zdrowymi mięsiwami cała rodzina
z przyjemnością będzie się delektować.

Sznurek wędliniarski
bawełniany 100 g/70 m

Letnie cięcie jabłoni jest bardzo ważne ze względu
na wyrastające „wilki”, czyli cienkie pędy rosnące
pionowo ku górze, które nadmiernie zagęszczają
koronę drzewa i zaciemniają dojrzewające owoce.
Pędy takie skracamy, gdy ich długość przekracza 40 cm.
Krótsze pędy zostawiamy, gdyż mogą one jeszcze
zawiązywać pąki kwiatowe i potem owocować.
Przycinanie wykonujemy odpowiednim sekatorem
nożycowym. Przydatny będzie sekator na wysięgniku, co pozwoli na sprawne i szybkie przycięcie,
gdyż „wilki” usuwamy głównie ze środka oraz ze
szczytu korony drzewa. Sekator wyposażony
w obrotową głowicę z ostrzem z wysokogatunkowej
stali hartowanej oraz antypoślizgowa rączka to
gwarancja komfortowej pracy przy żmudnym
wycinaniu wyżej rosnących gałązek. Pamiętajmy, że
jabłonie przycinamy około 3-4 tygodnie przed
zbiorem jabłek.

sekator
Sekator
Sekatornożycowy
nożycowy
z piłą na z piłą na
wysięgniku
wysięgnikuIDEAL™
IDEAL™

LETNIE CIĘCIE
JABŁONI

LIŚCIE POD
KONTROLĄ
grabie

Grabienie liści to niekończąca się praca i choć
najwięcej pracy przy ich sprzątaniu mamy jesienią,
to warto je grabić regularnie, jak tylko się pojawią
na trawnikach oraz ciągach komunikacyjnych.
Szczególnie ważna jest regularność, gdyż
zalegające grube warstwy liści utrudniają dostęp
do światła i powietrza roślinom znajdującym się
pod nimi, a tym samym rozpoczyna się proces
gnilny. Gruba, zwarta powłoka utworzona z niezagrabionych liści jest też dużo trudniejsza do
usunięcia. Do grabienia liści w ogrodzie przydadzą
się duże grabie pełniące funkcję zgarniacza, które
mogą być również wykorzystane do przenoszenia
liści. Warto zwrócić uwagę na wytrzymały, lekki
trzonek grabi, wykończenie uchwytu, pozwalające
na wygodną, bezpieczną i komfortową pracę.
Istotne też jest odpowiednie rozstawienie zębów
grabi, aby się nie zapychały podczas pracy.

Grabie duże
do liści
IDEAL PRO™

Trawnik po zimie często ulega licznym uszkodzeniom.
Nie wszystkie są widoczne na pierwszy rzut oka,
dlatego pierwszym i podstawowym zabiegiem
wiosennym powinno być dokładne wygrabienie
trawnika, zanim rozpocznie się okres wegetacji.
Podczas grabienia usuwamy suche źdźbła trawy oraz
resztki obumarłych roślin. Zapobiegnie to rozmnażaniu się szkodników i pojawieniu się potencjalnych
chorób. Przy okazji rozbijamy ziemię i delikatnie ją
wyrównujemy, a także sprzątamy trawnik z innych
zanieczyszczeń na przykład gałęzi. Do grabienia
trawnika możemy zakupić kilka rodzajów grabi lub
wybrać grabie uniwersalne. Grabie z serii Ideal Pro
mają hartowaną, wytrzymałą głowicę ze stali borowej,
aluminiowy, wytrzymały trzonek, pokryty tworzywem, zapewniającym stabilny uchwyt i zwiększającym komfort pracy. Lekkie narzędzie pozwolą nam
na długotrwałą i przyjemną pracę w ogrodzie.

grabie
Grabie metalowe
uniwersalne IDEAL PRO™

PIELĘGNACJA
TAWNIKA

UROCZY
TARAS

kolorowe kwiaty
Wiosną i latem szukamy inspiracji na ożywienie
naszych tarasów. Zachęcamy do wykorzystania
kolorowych odmian kwiatów i tworzenia aranżacji,
które będą cieszyły oczy przez cały sezon. Dobrym
pomysłem są kwietniki, które dają ogromne możliwości kompozycji przestrzennych. Geometryczny
kształt i optymalne wymiary mają dwie zalety - kwietnik
wraz z roślinami tworzy dobrze widoczną ozdobę,
z drugiej strony jest bardzo ustawny. Faktura imitująca
drewno doskonale wpisuje się w sielski klimat wiosny
i lata. Dodatkową zaletą kwietników jest materiał,
z którego zostały wykonane. W każdym kwietniku
znajduje się aż do 40% wiórów drewnianych, co jest
ukłonem w stronę ochrony środowiska naturalnego.
Przy wyborze kwietnika na taras, zwróćmy uwagę na
lekkość oraz elementy, dzięki którym łatwo go przesuniemy oraz na system odprowadzający nadmiar wody. Do
tak przygotowanego kwietnika wystarczy nasypać
odpowiednią ziemię i posadzić kolorowe kwiaty.

Kwietnik KARO
eco wood deska

Bluszcz jest wyjątkowo odporną i długowieczną
rośliną. Chociaż najczęściej wykorzystujemy ją
w ogrodzie, równie pięknie wygląda w domu. Przy
domowej uprawie bluszczu, gdy pnącze ma osiągać
stosunkowo niewielkie rozmiary, użyjmy odpowiednich donic. Bluszcz wspaniale będzie wyglądał
w misach. Pięknie zagęści powierzchnię podłoża,
a pnącza będą ładnie zwisały, tworząc naturalną
kompozycję. Ważne, aby roślinę podlewać często,
ale niezbyt obﬁcie, gdyż bluszcz nie lubi zastoju
wody. Gdy wybierzemy misy oznaczone etykietą
eco- wykonane z materiałów pochodzących
z recyklingu, z dodatkiem naturalnych materiałów,
takich jak wióry drzewne czy łupiny kawy przyczyniamy się do ochrony naszej planety. Lekką
misę możemy ustawić w dogodnym dla rośliny
miejscu, a w razie potrzeby ją przestawić.

eko misa
Misa MIRA
eco recycled

BLUSZCZ
W DOMU

ELEGANCKI
DESIGN
smukła donica

Gdy chcemy, aby naszych gości, przed wejściem do
domu powitały roślinne kompozycje, poza
doborem atrakcyjnych kwiatów czy krzewów,
pomyślmy również o niebanalnej donicy.
Dodatkowym atutem będzie na pewno jej
mrozoodporność. W takiej donicy możemy
posadzić całoroczne, zimozielone rośliny. Donica
powinna być wykonana z lekkiego tworzywa, co
umożliwi łatwe przesuwanie jej podczas prac
porządkowych. Zaletą będzie również wkład
z zamontowanymi uchwytami, umożliwiającymi
wyjmowanie, co z kolei pozwoli na komfortową
pielęgnację rośliny. Przy wyborze zwróćmy uwagę
na strukturę powierzchni, która zagwarantuje
szybkie wyczyszczenie donicy i jej estetyczny
wygląd przez wiele sezonów. Taka całoroczna
ozdoba podkreśli indywidualny styl
domu i ogrodu.

Donica
GAJA

Byliny są najczęściej sadzonymi roślinami w ogrodach, cenionymi szczególnie za piękne kwiaty, liście,
pokrój i długość kwitnienia oraz niewielkie wymagania pielęgnacyjne. Nie oznacza to jednak, że nie
potrzebują regularnego nawożenia, aby zachować
zdrowie i ładny wygląd. Do ich nawożenia możemy
z powodzeniem wykorzystywać nawozy wieloskładnikowe przeznaczone do kwiatów z bogatą
formułą, zapewniającą szybkie i równomierne
odżywianie roślin. Nawożenie bylin ogrodowych
zaczynamy wiosną i powtarzamy w zależności od
nawozu i potrzeb roślin 3-4 razy w sezonie. Regularne
nawożenie wspomaga silny, zdrowy wzrost i obﬁte
kwitnienie. Liście i kwiaty roślin są intensywnie
wybarwione. Jednak najważniejsze jest zwiększenie naturalnej odporności na choroby. Zadbane
byliny odwdzięczą się nam wspaniałymi ogrodowymi rabatami.

nawóz
Nawóz
Nawóz
do kwiatów
do kwiatów 1 kg
1 kg

ZDROWE
BYLINY

DUMA
OGRODNIKA
rododendron

Rododendron zwany różanym drzewem jest niezwykle piękną rośliną ogrodową. W naszym klimacie
występuje jako krzew, który osiąga do 2,5 m
wysokości. Odpowiednia pielęgnacja sprawi, że
rododendron będzie ozdobą ogrodu i dumą każdego
ogrodnika. Jest to roślina o bardzo specyﬁcznych
wymaganiach glebowych, ale niebagatelne znaczenie
ma również jej sadzenie. Dobrze rozwija się posadzona
w grupie w lekko zacienionym i zacisznym miejscu,
w podłożu kwaśnym i przepuszczalnym. Lubi wilgoć
i ciepło, ale nie toleruje wody zalewającej korzenie, co
powoduje ich gnicie. Ważne jest regularne nawożenie
nawozem wieloskładnikowym, zapewniającym
wszystkie niezbędne makro i mikroskładniki pokarmowe dostosowane do potrzeb tej rośliny. Przy
odpowiedniej pielęgnacji, roślina odwdzięczy się
pięknym kwitnieniem od kwietnia do czerwca. Jednak
nawet po przekwitnięciu wygląda wspaniale.

Nawóz do rododendronów
i azalii 1 kg

Dbając o zdrowie, często decydujemy się na własne
uprawy warzyw, ziół, a nawet owoców. Wyjątkowe
proste w uprawie są ziemniaki, których bulwy
umieszczamy w specjalnych workach, a worki na
balkonie lub tarasie, oszczędzając tym samym
mnóstwo miejsca. Wybieramy odmiany ziemniaków sadzeniaków przeznaczonych do sadzenia
w zestawie: odmiany bardzo wczesne, wczesne,
średnio wczesne i średnio późne. To pozwoli na ich
zbiór przez długi czas. Zaletą upraw w worku jest
ograniczenie ryzyka rozwoju zarazy ziemniaczanej
poprzez kontrolę wilgotności. Uprawa ziemniaka
w worku daje aż dwukrotnie wyższy plon niż uprawa
tradycyjna. Ziemniaki można sadzić w workach
jutowych lub w torbach wielokrotnego użytku.
Takie torby występują w różnych kolorach i rozmiarach.

własne uprawy
Ziemniaki
sadzeniaki

ZIEMNIAKI
Z WORKA

ZDROWE
SADY

choroby grzybowe
W naszych rodzimych sadach dominują jabłonie,
ale uprawiamy również wiśnie, czereśnie, śliwy
i grusze. Wszystkie te gatunki narażone są na wiele
niebezpieczeństw, zagrażających ich zdrowiu,
w tym na choroby grzybowe takie jak rdza gruszy,
parch jabłoni, mączniak prawdziwy, opadzina liści
i inne. Aby odpowiednio zabezpieczyć delikatne
drzewka owocowe, z pomocą przychodzą
specjalistyczne środki grzybobójcze, przeznaczone do stosowania zapobiegawczego oraz
interwencyjnego. Warto stosować opryski, zanim
pojawią się jakiekolwiek objawy chorobowe, co
przełoży się na zwiększenie szans na przetrwanie
drzewka oraz wzrost i plonowanie. Dla mało
doświadczonych ogrodników polecamy preparat
o wysokiej przyczepności do liści, o działaniu
mezostemicznym, dającym możliwości dotarcia
substancji nawet tam, gdzie nie była naniesiona.

Magnicur
Gold

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone
w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na stosowane zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i symbole ostrzegawcze
umieszczone w etykietach oraz przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa
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NASI PARTNERZY

Produkty ogrodnicze
dla Twojego biznesu

PIECZĄTKA SKLEPU

