
INFORMACJE OGRODNICZ I PORADY  CZERWIEC 

 

 

  DRZEWA I KRZEWY OWOCOWE    Zaczyna się zbiór wczesnych odmian czereśni  

(Rivan, Bladoróżowa, Buriat) wolnych od nasionnicy trześniówki, powodującej 

robaczywienie owoców. To dobra pora by zastanowić się co zrobić z wysokimi, starymi 

drzewami późnych odmian czereśni. Wycinamy połamane i porażone przez raka bakteryjnego 

pędy wiśni, czereśni, zabezpieczając rany maścią ogrodniczą lub roztworem preparatu 

grzybobójczego w farbie emulsyjnej.   

      Deszczowa  pogoda  sprzyja rozwojowi parcha jabłoni i gruszy, chronimy je opryskiem 

Champion 0,3%, Sylit 0,15-0,2%,  tj. 1,5-2 g. na 1 l. wody.  

      Śliwy: Owoce w dalszym ciągu mogą być atakowane przez Owocnice Żółtorogą , która 

żeruje  na owocach od początku zawiązywania owoców (Mospilan 20 SP, Basudin 600 EW, 

czy Calypso). Preparaty te zwalczają także licznie występujące o tej porze mszyce, pamiętając 

o ochronie owadów pożytecznych. Moje obserwacje drzew śliwy na działkach świadczy że 

działkowcy nie chronią śliw przed atakiem owocnicy, efektem tego pojedyncze zawiązki na 

drzewach.  

     Winorośl: Pamiętajmy ochronie przed mączniakiem rzekomym preparatami Dithane M 45, 

Champion, Pencozeb czy Miedzian w stężeniu 0,3%, a także mączniakiem prawdziwym 

(Siarkol extra, Tiowol,) w stężeniu 0,3% tj. 3g. na 1 l. wody.  

      W czerwcu przerzedzamy ręcznie zawiązki owoców jabłoni,  gruszy a zwłaszcza moreli i 

brzoskwini. Ma to ogromny wpływ na wielkość i smak owoców, a także ogranicza 

przemienność owocowania, gdy w jednym roku od nadmiaru drobnych owoców łamią się 

gałęzie, a w drugim jest klęska nieurodzaju. 

       WARZYWNICTWO  Zwalczamy mszyce: występują na wielu gatunkach warzyw 

stosując preparaty o krótkim okresie karencji dla ludzi i prewencji dla pszczół. (Pirimor, 

Decis, Telstar, Karate).  

      Zasilamy warzywa gruntowe w miarę potrzeby saletra wapniową w ilości 5 kg Na 100 m² 

rozsypując  nawóz równomiernie na suche rośliny aby uniknąć poparzeń liści, 

natychmiastowe efekty daje zasilanie roślin nawozami rozpuszczalnymi w wodzie 

(fertygacja) w ilości 50g. nawozu na 10 l. wody.  

ROŚLINY OZDOBNE   Rośliny cebulowe, a szczególnie tulipany które kończą 

wegetacje należy wykopać i wysuszyć w cieniu, gdyż zostawianie cebulek w ziemi na drugi 

rok powoduje drobnienie cebul, porażenie przez choroby grzybowe, a także wyjadanie przez 

myszy i nornice. Pamiętajmy o usuwaniu przekwitniętych kwiatostanów z roślin, gdyż 

zawiązujące się nasiona hamują wzrost roślin i ograniczają kwitnienie w przyszłym roku, nie 

są także ozdobą działki. 

Czerwiec to dobra pora na obsadzanie wolnych miejsc na grządkach roślinami 

kwitnącymi późnym latem np. jeżówką, klemą ciernistą, To także czas na dzielenie bylin 

które przekwitły, otrzymamy w ten sposób nowe rośliny na wymianę z sąsiadami, a także 

odmłodzimy własne. 

Wilgotna i ciepła pogoda sprzyja bujnemu wzrostowi roślin, ale także silnemu 

rozwojowi chorób zwłaszcza szarej pleśni, która atakuje wszystkie rośliny rosnące w 

zagęszczeniu a także owoce truskawek i malin. Po wystąpieniu pierwszych objawów choroby 

opryskujemy grządki roztworem Switch 65,5 WG, Tedor lub biologicznym Polyversum WP. 

Pomyślmy także o wysiewie nasion roślin dwuletnich czy też bylin. 

            Ściółkujmy ściętą trawą drzewa i krzewy na działce, nie zapełniajmy trawą 

pojemników na śmieci. 

      Kazimierz Dominiak  instruktor ogrodniczy   UDZIELAM PORAD I ODPOWIADAM 

NA PYTANIA W GODZ.  10-14 ta TEL. 62 75 75 200          


