
                                                                                                           Data: 22.06.2020 r. 

Przedmiot : Kształcenie zawodowe teoretyczne 

Temat: Prace w ogrodzie latem. 

Witajcie 

Jeżeli ktoś z Was ma ogród, czy będzie w wakacje  u rodziny – babci, cioci… 

którzy posiadają ogród i będziecie chcieli im pomóc,  poniżej znajdziecie 

wykaz prac , które możecie wykonać😊 

                                   

Dobrze urządzony i zadbany ogród jest piękny przez cały rok. Jednakże 

okres letni jest szczególny, gdyż zielony zakątek „czaruje” wtedy 

różnorodnością barw kwiatów i zapachów, dostarcza plonów z warzywniaka 

i sadu oraz pozwala na przyjemne spędzanie czasu.  

Co można i trzeba (oprócz odpoczynku) robić w ogrodzie w czasie lata? 

W okresie letnim wiele uwagi trzeba poświęcać takim zabiegom pielęgnacyjnym 

jak podlewanie, nawożenie, odchwaszczanie i ochrona przed chorobami oraz 

szkodnikami.  

   



  
 

Ogród ozdobny - co robić w wakacje? 

• żywopłoty należy ciąć regularnie (do drugiej dekady sierpnia); 

• rośliny po przekwitnięciu zaleca się przyciąć. Część z nich zdąży się 

zregenerować i zakwitnąć ponownie (nieco mniej obficie) jesienią; 

• rabaty bylinowe i mniejsze krzewy warto ściółkować. To ograniczy 

zachwaszczenie i wyparowywanie wody. W niewielkim stopniu ściółka 

jest także nawozem. Warto pamiętać przy tym, że ściółka z igliwia lekko 

zakwasza glebę; 

• wysokim roślinom rabatowym (malwy, mieczyki, ostróżki) powinno się 

zapewnić solidne podpory; 

• przekwitłe kwiatostany - niezależnie od gatunku – zaleca się regularnie 

usuwać. To przedłuży okres kwitnienia.  

 

Sad - co robić w wakacje? 

• na początku lipca należy przerzedzić zawiązki owoców jabłoni, śliw i 

grusz. Dzięki temu pozostałe owoce będą zdrowsze i większe; 

• w lipcu można wykonać cięcie letnie porzeczek, agrestu i jeżyn; 

• w sierpniu wykonuje się cięcie letnie porzeczek, agrestu, jeżyn, drzew 

pestkowych i ziarnkowych; 

• pędy uginające się pod ciężarem owoców zaleca się podwiązywać do pnia 

lub podpierać tyczkami; 

• u wielu gatunków (np.: winorośl, jabłonie) warto usuwać liście zacieniające 

owoce. Dzięki temu będą smaczniejsze i lepiej wybarwione; 



 

Warzywnik - co robić w wakacje? 

• w okresie letnim przeprowadza się zbiór wielu gatunków warzyw. W 

warzywniaku pozostają po nich puste miejsca. Warto zagospodarować je 

siejąc rośliny na nawóz zielony, siejąc lub sadząc warzywa poplonowe (o 

krótkim okresie wegetacji) lub wysypując grubą warstwę ściółki; 

• w czasie susz warzywa zaleca się regularnie podlewać. 

 

      

Trawnik - co robić w wakacje? 

• trawa (wbrew powszechnemu mniemaniu) do prawidłowego wzrostu 

potrzebuje sporych ilości wody. Dlatego trawnik powinno się nawadniać 

regularnie; 

• przez całe lato trawnik należy regularnie kosić (co 5-10dni). Nie powinno 

się kosić zbyt nisko – minimalna wysokość wynosi 5-7cm. W tym wypadku 

sprawdza się reguła: lepiej kosić wyżej i częściej; 

• trawę najlepiej kosić rano lub wieczorem (nie tylko ze względu na nasz 

komfort – ale także zdrowotność trawy); 

• w sierpniu należy zmienić nawozy tradycyjne na jesienne. Dokarmianie 

azotem jest już niewskazane.  

Dziękuję za zapoznanie się z rodzajami prac, które można wykonać latem. 

Miłego Dnia. Pozdrawiam Was . Alicja Borowiecka. 
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