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kiełki

FABRYKA 
ZDROWIA

Właściwości zdrowotne kiełków były znane i cenione 
już w starożytnych Chinach. Są one źródłem amino-
kwasów, błonnika, flawonoidów, wapnia, żelaza, 
magnezu, potasu, cynku, siarki, selenu, chromu i litu, 
a także bogate w witaminy A, B1, B2, B6, PP, C, E, H. 
Takie witaminowe bomby warto mieć zawsze pod 
ręką, gdyż regulują procesy trawienne oraz 
wzmacniają włosy i paznokcie. Można przygotować je, 
wykorzystując niezwykle prostą, innowacyjną i bardzo 
estetyczną kiełkownicę słoikową typu twist-off. 
Zakrętka z sitkiem umożliwia uprawę kiełków 
w słoiku przechylonym pod kątem ok. 15°, co pozwala 
na prawidłowe odprowadzanie wody oraz zapewnia 
optymalną cyrkulację powietrza w trakcie uprawy.  
W ten sposób unikamy pleśni i gnicia kiełków. Gotowe 
do spożycia kiełki otrzymamy już po 5-7 dniach od 
wysiewu. Z kiełkownicą słoikową możecie cieszyć  
się zdrowymi, świeżymi kiełkami przez cały rok.

Kiełkownica 
słoikowa
typu Twist Off

Modny, industrialny styl wychodzi z domu na taras, 
łącząc cały projekt w spójną całość. Ten charak-
terystyczny styl cechują naturalne materiały, tj. 
metal, szkło, deski, kamień i beton. Projektanci 
wnętrz i przestrzeni chętnie przełamują go zielenią, 
wykorzystując naturalne rośliny. Na  taras 
wspaniale pasują paprocie, iglaki, trawy, rodo-
dendrony, a nawet małe drzewka. W czym je 
posadzić? Oczywiście w mrozoodpornych wyso-
kich donicach zewnętrznych, imitujących strukturę 
betonu. Wybieramy te, które mają wkład z rączkami, 
ułatwiającymi wyjmowanie i pielęgnację roślin oraz 
są dostępne w wielu rozmiarach. Ten styl lubi 
jednorodność, zatem wszystkie donice powinny 
być w tym samym kolorze, kształcie i o tej samej 
strukturze. Różnić się mogą jedynie wielkością, 
którą dostosowujemy do wielkości i wymagań 
roślin.

INDUSTRIALNY
TARAS

Donica 
Urbi Square 

Beton Effect

  

    



Jak połączyć nowoczesność z ekologią na 
tarasie? Wybierajmy proste, zielone rośliny oraz 
delikatne kwiaty o spójnej kolorystyce np. od 
bieli poprzez błękity, aż do głębokiego fioletu. 
Do tego dobierzmy  kwietniki o prostych 
kształtach, naturalnych kolorach i fakturach, 
wyprodukowane z materiałów, które są nie-
szkodliwe dla środowiska naturalnego. Kwad-
ratowa lub prostokątna skrzynka i elegancka 
struktura naturalnej deski to zawsze dobry 
wybór, który sprawdzi się przez wiele sezonów. 
Warto zwrócić uwagę na funkcjonalność 
i trwałość kwietnika – dzięki zamontowanym 
rolkom z łatwością można przestawić kwietnik 
w dowolne miejsce bez wysiłku i szybko zmienić 
aranżację.

donice mrozoodporne

NIEBANALNY
TARAS

Mając do dyspozycji nawet niewielki taras 
możemy na nim wyczarować piękne kompo-
zycje roślinne. Podstawą są odpowiednio dobrane 
donice. Kupując je, zaplanujmy najpierw, jakie 
dokładnie rośliny w nich umieścimy. Inne 
wymogi mają bukszpany czy iglaki, a inne 
lawenda lub zioła. Aby nadać całości spójnego 
i niebanalnego charakteru, wybierzmy taką linię 
donic, w której znajdują się różne kształty 
i wielkości oraz współgrające ze sobą barwy 
i odcienie. Dzięki łączeniu donic w obrębie tej 
samej linii mamy pewność, że będą świetnie ze 
sobą współgrały. Na taras wybieramy najlepiej 
donice mrozoodporne. Polecamy te z wkładami, 
posiadającymi wygodne uchwyty do wycią-
gania. Takie rozwiązanie ułatwi nam pielęgnację 
roślin.

NOWOCZESNE
KWIETNIKI

bliżej natury

KWIETNIK  
KARO eco coffee

Donica 
MUZA



Chcąc chronić naszą planetę, coraz częściej 
wybieramy ekologiczne produkty, wytwarzane 
z odpadów, np. z łupin kawy. Wysuszone łupiny 
kawy są naturalnym materiałem, który znajduje 
zastosowanie między innymi w produkcji doniczek. 
W połączeniu z polipropylenem i drewnianymi 
wiórami pozwala zmniejszyć ilość zużytych 
tworzyw sztucznych. Wybieramy zatem donice 
oznaczone znakiem „eco coffee”. Wybór jest 
ogromny. Warto jednak zwrócić uwagę na kolekcję 
doniczek Magnolia z modnym wzorem prążków, 
występującą w dwóch naturalnych kolorach 
i w bardzo dużej rozpiętości rozmiarowej. Prostota 
formy sprawi, że każda roślina będzie w takiej 
donicy dobrze wyglądała. Przy takiej „kawowej” 
donicy ze zdrowymi roślinami, kawa będzie 
smakowała jeszcze lepiej.

zdrowe uprawy

OCHRONA
ROŚLIN

Nasze uprawy są narażone na wiele chorób 
i działanie szkodników. Wczesna wiosna to idealny 
czas, aby zadbać o profilaktykę i ustrzec rośliny 
przed niepożądanymi skutkami, wywołanymi m.in. 
przez grzyby, pleśnie i inne pasożyty. Chcąc ułatwić 
sobie aplikację środków ochrony roślin lub 
nawozów dolistnych, warto zaopatrzyć się w odpo-
wiedni opryskiwacz ciśnieniowy, przystosowany do 
tego celu. Opryskiwacz powinien posiadać lancę 
o regulowanej długości, pojemny zbiornik z możli-
wością kontroli poziomu cieczy, a dla zapewnienia 
komfortu podczas długotrwałej pracy, wygodne 
i miękkie szelki. Opryski środkami ochrony roślin 
wykonujemy w bezwietrzny dzień, wcześnie rano 
lub późnym popołudniem po oblocie pszczół. 
Pamiętajmy, aby używać oddzielnych opryskiwaczy 
do środków chwastobójczych, a oddzielnych do 
nawozów i środków ochrony roślin. 

eko trendy

KAWOWA
DONICA

Donica 
Magnolia eco 
coffee jumper

Opryskiwacz
Orion

Super



Wiosną natura budzi się do życia, jednak po zimie 
potrzebuje wsparcia, aby zminimalizować skutki 
zimowej aury. Na wiosenne „przebudzenie” trawy 
możemy zastosować specjalnie skomponowany 
nawóz, przeznaczony do regeneracji po zimie. 
Nawóz taki powinien być bogaty w makroelementy 
tj. azot, fosfor, potas oraz siarkę, które pobudzą 
trawę do wzrostu, poprawią jej wybarwienie 
i jednocześnie zahartują ją, zwiększając odporność 
na suszę oraz przymrozki. Nawóz w formie granu-
lowanej rozsypujemy równomiernie na całej 
powierzchni trawnika, najlepiej za pomocą 
siewnika, a następnie obficie podlewamy wodą. 
Nawóz z dużą zawartością azotu stosujemy przez 
całą wiosnę, zgodnie z zaleceniami producenta. 
Najczęściej 2 - 3 razy w odpowiednich odstępach 
czasu. Latem przechodzimy na nawóz dedykowany 
dla tej pory roku, o odpowiednim składzie.

sekator ręczny

Jeśli jesienią nie przycięliśmy lawendy, należy ją 
przyciąć i uformować na przełomie marca 
i kwietnia, najlepiej w ciepły i słoneczny dzień. 
Takie cięcie pozwoli zachować prawidłowy 
kształt  i zminimalizuje ryzyko powstawania tzw. 
łysych gniazd. Młode, niezdrewniałe pędy 
skracamy o połowę przy pomocy ostrego 
ręcznego sekatora nożycowego. Pamiętamy, 
aby nie przycinać zdrewniałych części gałązek. 
Zbyt niskie przycięcie niesie ryzyko pojawienia 
się chorób i obumierania krzewu. Lawendę 
formujemy w kształt kuli, co sprzyja cyrkulacji 
powietrza we wnętrzu krzewu i zapobiega gniciu 
rośliny. Aby cięcie było precyzyjne, sekator 
powinien mieć ostre i czyste  ostrze oraz 
wygodne rączki, zapewniające pewny chwyt 
i wygodę podczas pracy.

 Sekator 
nożycowy

 IDEAL™

PRZEBUDZENIE
TRAWNIKA

zadbany ogród

WIOSENNE
CIĘCIE

Nawóz
do trawników



Katalpa zyskuje coraz większą popularność i jest 
chętnie sadzona w ogrodach. Uroku dodają jej 
dekoracyjne duże liście, kwiaty i owoce. Ogrodnicy 
cenią ją za dużą odporność na suszę i zanieczysz-
czenie środowiska. Drzewko to możemy pięknie 
formować, mocno przycinając je na wiosnę. 
Pomimo tego, że jest stosunkowo niewysokie, 
warto użyć sekatora nożycowego teleskopowego 
do cięcia gałęzi i pędów, aby precyzyjnie przyciąć 
wszystkie niepotrzebne gałęzie bez konieczności 
używania drabiny. Sekator powinien być wypo-
sażony w przekładnię, która umożliwi zwiększenie 
siły cięcia oraz rączki z powierzchnią anty-
poślizgową. Cięcie katalpy wykonujemy wczesną 
wiosną, ale gdy jest jeszcze mroźnie, można 
poczekać z przycinaniem, aż pojawią się zawiązki 
liści.

przygotowanie podłoża

W marcu możemy rozpocząć wysiew warzyw. 
Zanim jednak jakiekolwiek nasiona trafią do 
gruntu, należy go przygotować – oczyścić ziemię 
z chwastów i kamieni, a następnie przekopać 
i starannie rozgrabić. Poza szpadlem i grabiami 
bardzo przydatne będą szerokozębne widły do 
usuwania chwastów i ich korzeni oraz do 
przekopywania i spulchniania gleby. Dzięki temu 
przydatnemu narzędziu możemy dobrze napo-
wietrzyć i rozluźnić glebę. Wybierając widły, 
warto zwrócić uwagę na ergonomię, m.in. 
trzonek, gwarantujący prawidłową, stabilną 
postawę podczas pracy, który zminimalizuje 
napięcie mięśni oraz duży, szeroki i profilowany 
uchwyt. W dobrze przygotowanym podłożu 
nasiona szybko zaczną kiełkować i przyniosą 
obfite plony.

ozdoba ogrodu 

KATALPA
ZWYCZAJNA

WARZYWNIK
W OGRODZIE

Widły 
IDEAL PRO™ 

Sekator nożycowy 
teleskopowy 
IDEAL™



piękne rośliny

DŁUGOWIECZNY
OGRÓD

Pracy w ogrodzie zawsze jest wiele, dlatego wybie-
rając rośliny do nowych nasadzeń, szukamy takich, 
które będą rosnąć przez wiele lat w jednym miejscu 
w ogrodzie. Wspaniale na rabatach  wyglądają piwonie, 
których kwiaty są duże, mięsiste i pięknie wybarwio-
ne. Kwiaty po zakwitnięciu można ścinać i układać 
w urokliwe bukiety, zdobiące pomieszczenia w domu. 
W tym sezonie polecamy do nasadzeń odmianę 
Paeonii Karl Rosenfeld, która jest byliną długowieczną 
i w odpowiednich warunkach może rosnąć w tym 
samym miejscu nawet przez 10 - 15 lat. Pamiętajmy 
jednak, że najlepiej rośnie w pełnym słońcu i na glebie 
bogatej w próchnicę. Jest odporna na suszę i nie lubi 
nadmiaru wody. Pędy tej odmiany są długie i niezbyt 
grube, dlatego roślina w okresie kwitnienia może 
wymagać podpór. Peonia Karl Rosenfeld będzie 
cieszyła nas swoimi pełnymi, dużymi czerwonymi 
kwiatami przez cały okres kwitnienia.

Paeonia 
Karl 

Rosenfeld

Styl boho od kilku sezonów króluje w wystroju 
domów, tarasów i balkonów. Można pokusić się 
o samodzielne wykonanie wielu ozdób i dodatków, 
wykorzystując popularny sznurek jutowy. Jest to 
materiał naturalny i biodegradowalny, a przy tym 
charakteryzuje się wysoką wytrzymałością 
i odpornością na warunki atmosferyczne. Sznurek 
możemy poddać koloryzacji lub utwardzaniu przy 
pomocy namaczania w roztworze kleju. Ze 
szpagatu jutowego z powodzeniem wykonamy 
makramy, abażury, donice, wazony, świeczniki, 
podkładki pod naczynia, breloczki. Hitem w tym 
roku są wiszące kwietniki wyplatane własno-
ręcznie ze sznurka. Taka ozdoba ma niepowta-
rzalny i oryginalny charakter. Warto ozdobić dom 
takimi dodatkami w stylu boho. W tym przypadku 
ogranicza nas jedynie wyobraźnia.

sznurek jutowy 

STYL
BOHO

Sznurek 
jutowy 
100g / 40 m



W małych ogrodach zazwyczaj mamy wiele 
gatunków krzewów, drzewek, iglaków, warzyw 
i owoców. Już od wczesnej wiosny przygoto-
wujemy glebę i potrzebujemy dobrych nawozów, 
aby wspomóc  rośliny w prawidłowym wzroście 
i rozwoju. Przy dużej różnorodności gatunków, 
najlepiej jest wybrać nawóz uniwersalny, który 
z powodzeniem możemy stosować od wiosny aż 
do wczesnej jesieni. Ważne, żeby nawóz 
zawierał niezbędne składniki pokarmowe: bor, 
miedź, molibden, mangan, cynk oraz azot, 
fosfor. Nawożenie wykonujemy wg zaleceń 
podanych przez producenta na opakowaniu. 
Dzięki uniwersalnej formule jeden nawóz można 
stosować do zdecydowanej większości roślin, 
włącznie z trawnikiem. 

Przygotowując wysiew na rozsady, nie zapo-
minajmy o dokładnym oznaczeniu poszcze-
gólnych gatunków. Zaczynamy od wyznaczenia 
miejsc do wysiewu - możemy do tego użyć  
sznurka oraz małych palików, którymi wygro-
dzimy odpowiednią przestrzeń dla roślin. Jeżeli 
wysiewamy każdy gatunek w osobnych 
inspektach, pomijamy ten krok. Po wysiewie, na 
specjalnych tabliczkach oznaczamy gatunek 
roślin, termin siewu oraz inne ważne informacje 
jak np.: częstotliwość podlewania. Do ozna-
czania  wybieramy wielorazowe etykiety 
z tworzywa. Te w kształcie litery T mają więcej 
miejsca na notatki.  

ZDROWY
OGRÓD

 Nawóz
granulowany
OGRODNIK 

uniwersalne rozwiązania

Etykiety
plastikowe T

13 cm

    OZNACZANIE
ROZSAD



Zdrowy trawnik zaczyna się od podłoża. Wiedzą 
o tym nawet ogrodnicy amatorzy. Sekretem 
gęstych, zielonych trawników jest stosowanie 
mączki bazaltowej. Mączka bazaltowa poprawia 
jakość gleby, jej strukturę oraz pobudza do 
działania  pożyteczne mikroorganizmy. 
Dostarczenie glebie  naturalnego wapnia 
i magnezu pozytywnie wpływa na  rozwój 
korzeni i przyswajalność nawozu a tym samym 
na wzrost trawy. Optymalny skład nawozu 
z mączką bazaltową powoduje, że trawnik 
otrzymuje  tylko potrzebną i wystarczającą 
ilość składników pokarmowych. Naturalna  
krzemionka zawarta w bazalcie uodparnia 
trawnik na działanie szkodników oraz chorób. 
Nawóz z mączką bazaltową można stosować 
w okresie wegetacyjnym od marca do końca 
września.

planuj, no uj
i działaj w swoim 

OGRODZIE
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ZADBANY
TRAWNIK
mączka bazaltowa

Nawóz
ZADBANY TRAWNIK

z mączką bazaltową
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