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Zaniedbana i zachwaszczona działka nie jest
przedmiotem pożądania. Każdy, nawet
niedoświadczony działkowiec wie, że prawidłowa
uprawa działki to niemały orzech do zgryzienia.
Niejednokrotnie, widząc zarośniętą działkę, nie
potrafimy ocenić jej potencjału, dlatego czym
prędzej powinniśmy zabrać się do porządkowania
terenu.



1.Uporządkować teren z niepotrzebnych przedmiotów.
2.Zabezpieczyć drzewa, krzewy, uprawy (jeśli takowe
występują) przed uszkodzeniem mechanicznym.
3. Wysokie i gęste zarośla, najlepiej usunąć za pomocą kosy
spalinowej. Teren dokładnie wygrabić, a materiał roślinny
przenieść na kompostownik, bądź umieścić w workach do
kompostowania. 
4. Jeśli na terenie działki znajdują się nasadzenia, należy
przystąpić do prac pielęgnacyjnych tj. przyciąć drzewa i
krzewy, usunąć chore, połamane oraz suche gałęzie,
żywopłot przystrzyc na wysokość 1m. 
 
Pamiętaj, że chorych i uszkodzonych części roślin nie
kompostujemy!

Od czego zacząć?



5. Przekopać cały teren na głębokość sztychu szpadla. Można
do tej czynności wykorzystać widły amerykańskie, które ułatwią
usunięcie kłączy chwastów (w tym perzu) oraz poprawią
strukturę i  napowietrzenie podłoża. Usunąć wszelkie
zanieczyszczenia i pozostawić glebę wolną od roślinności.
Glebę lekką zasilić nawozem organicznym, ziemią próchniczą
lub odkwaszonym torfem- zabiegi te poprawią żyzność i
strukturę. Podłoże zbyt ciężkie najlepiej rozluźnić stosując
piasek.
 
6. Po przekopaniu, cały teren należy wyrównać używając grabi.
Usunąć wyciągnięte na wierzch korzenie, kamienie oraz inne
zanieczyszczenia. Po przygotowaniu podłoża dwukrotnie
zwałować, pamiętając, że za drugim razem wałujemy pod kątem
prostym w stosunku do pierwszego przejścia. Gleba powinna
być na tyle ubita, aby nie zapadała się podczas chodzenia.



7. Zbadać odczyn gleby. Większość roślin
preferuje pH w granicach 5,5-6,5, czyli
lekko kwaśny. Kwaśna gleba wymaga
zwapnowania, najlepiej sprawdzą się
nawozy wapniowo- magnezowe.
8. Ustalić plan zagospodarowania działki.
Nie ma sensu siać czy rozwijać  trawnika
z rolki tam, gdzie nie będziemy go
potrzebować, np. w miejscu warzywnika.



9. Po wyrównaniu i odchwaszczeniu
podłoża można przystąpić do
zakładania trawnika, łąki kwietnej,
rabat, bądź warzywnika.



W BIURZE OKRĘGU ŁÓDZKIEGO MOŻNA

NABYĆ MATERIAŁY EDUKACYJNE, KTÓRE SĄ

POMOCNE W UPRAWIE ROŚLIN NA DZIAŁCE,

ICH OCHRONIE ORAZ POZWOLĄ ZGŁĘBIĆ

WIEDZĘ OGÓLNA Z ZAKRESU

OGRODNICTWA



Fotografie zamieszone w prezentacji pochodzą z Internetu 
i mogą być chronione prawami autorskimi; zostały

wykorzystane jako dozwolony użytek publiczny- prawo
cytatu uregulowane w art. 29 ust. 1 prawa autorskiego

(Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o
prawie autorskim i prawach pokrewnych) w celu

zobrazowania omawianych kwestii. Kopiowanie lub
powielanie w innej formie tej prezentacji jest niedozwolone.


