WIOSNA W
DOMU I OGRODZIE

K

iedy zrobi się cieplej, na drzewach zaczną
pojawiać się pierwsze pączki, a słońce chętniej
będzie zaglądać w nasze okna, to znak, że
najwyższa pora zaprosić wiosnę do domu. Wywietrzmy
wszystkie kąty, wpuśćmy do wnętrz trochę koloru
i świeżości! Niech będzie lekko, zwiewnie, jasno i
soczyście!
Wiosenny powiew świeżości we wnętrzach może
przybrać różne formy. Nowe kolory, style, wzory i
materiały niecierpliwie czekają na to, aż zaprosimy
je do domów. Nie bójmy się nowości i odważnych
połączeń! Cytrynowa zastawa na stole? Różowe
zasłony? Dywan w kwiaty? Proszę bardzo! W końcu
to wiosna – można trochę zaszaleć.
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Po zimie odpoczywamy od ciemnych kolorów i ciężkich
form. Wiosna jest lekka i świeża. Pastele, drewno i
przezroczystości to idealny przepis na wiosenne wnętrze
pełne światła.

”

Tkaniny w wiosennym stylu

C

“

Marta Suchodolska
- Dyrektor stylu Westwing Polska -

hcesz ożywić mieszkanie i wprowadzić do niego wiosenny nastrój?
Wystarczy kilka kroków, by w prosty sposób odmienić wnętrze. Nowe
poduszki (lub poszewki), firany w oknach i rolety lub zasłony w wiosennych
kolorach sprawią, że Twój dom przebudzi się po długiej zimie i rozkwitnie.
Wymiana tekstyliów to dobry pomysł zwłaszcza dla tych, którzy boją się dużych
zmian. Dywan w soczystym kolorze lub słoneczny obrus na stole są w stanie zdziałać
cuda! W łazience warto wymienić ręczniki i dywanik, a w kuchni – ściereczki.
Wyraziste barwy będą się szczególnie doskonale prezentowały w formie akcentów
na białym lub śmietankowym tle. Nowe tkaniny pościelowe w subtelnych kolorach
sprawią, że sypialnia będzie wyglądała świeżo i czysto.
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Wiosenny kontakt z naturą

P

o zimie natura odradza się pełnią sił, co przejawia się także w akcentach przyjaznych środowisku. W wiosennych wnętrzach będą królować
naturalne materiały i tkaniny. Zrobi się jaśniej – głównie za sprawą
naturalnego drewna o jasnym wybarwieniu, z którego będą zrobione meble i
dodatki. Wiosennej aranżacji sprzyjać będą zwłaszcza dąb, olcha i jesion.
Również stare, drewniane sprzęty o niedoskonałej fakturze i wyraźnym usłojeniu
paradoksalnie odmłodzą dom i sprawią, że wyda się bardziej przestronny. Stare
deski lub przemysłowe palety także mogą być źródłem wspaniałych inspiracji. W
wiosennym wnętrzu nie powinno zabraknąć dodatków ze szkła, wikliny, lnu czy
bawełny. Prawdziwa gratka dla zwolenników ekologicznych aranżacji!
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“

Marta Suchodolska

”

Potraktujmy wiosnę nieco bardziej egzotycznie: wybierzmy motywy
bogatych, tropikalnych kwiatów, bujnych paproci lub kolibrów, które
sprawią, że we własnym domu poczujemy się jak w amazońskiej dżungli.
Tym, którzy wolą wzory „innej natury”, polecamy motyw plastra miodu,
molekuł, kalejdoskopowe obrazy oraz geometryczne zygzaki.

N

Wiosna na wzór

a tkaninach, ścianach, sprzętach i dodatkach rozkwitną róże i tulipany. Kwiaty, pąki i liście pojawią się także na dywanach, zasłonach
i poduszkach. W wiosenne dni będziemy mogli podziwiać płatki róż,
delikatne kwiaty wiśni lub kojarzącą się z Prowansją lawendę. Zwierzęta już zimą
zawitały do naszych domów – wiosną zadomowią się na dobre. Motywy zwierzęce opanują zastawy stołowe, obrusy i bieżniki. Wraz z odejściem zimy pojawią
się także żuczki, motylki i biedronki – słowem – wiosna w pełni! Narzuta na łóżko,
ciekawy koc, poszewki na poduszki lub abażur lampki nocnej to wzorzysta propozycja dla ostrożnych. Bardziej odważnym miłośnikom stylowych aranżacji polecamy
tapety lub fototapety, dzięki którym w mieszkaniu w prosty i zdecydowany sposób
będzie można przeprowadzić wiosenną metamorfozę.
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Sprzęty w kolorach wiosny

P

o długiej zimie nadszedł czas, by do wnętrz wkroczyła świeżość i słońce.
Kolorowe dodatki budują nastrój we wnętrzu, więc wymieniając je lub
odświeżając możemy wprowadzić wiosnę do domów. W tym sezonie
talerze, kubki, miski i podkładki mają zachwycać optymizmem. Liczą się nie
tylko kwiatowe wzornictwo i wesołe kolory, ale także faktury i kształty. Filcowa
serwetka w kształcie motyla, półmisek w formie liścia, bambusowe talerze i deski
sprawią, że wiosenny stół rozkwitnie feerią form i barw. W kuchni wiosenny nastrój
rozbudzą sprzęty AGD w soczystych kolorach – zielony, różowy, żółty lub
niebieski mikser, czajnik lub toster sprawią, że funkcjonalne serce domu będzie
wyglądać świeżo i modnie. Wraz z odejściem zimy warto na nowo „pomalować”
swoją rzeczywistość!
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Wiosenne trendy

N

a wiosnę wnętrza stają się lekkie jak piórko. Zrzucają
ciemne, zimowe szaty i przywdziewają romantyczne i
słoneczne pastele. Wśród delikatnych barw do głosu
dochodzą bardziej krzykliwe kobalty i turkusy. Wiosna nie boi się
także bieli. Na białym tle, które do niedawna kojarzyło się ze śniegiem,
wyjątkowo interesująco zaprezentuje się wesoła, wiosenna paleta
barw. Będzie jasno i przestronnie. Tegoroczna wiosna lubi mat.
Jeśli coś lśni – to miedź. Miedziane dodatki to absolutny must
have w 2015 roku – od drucianych koszyków i mis, przez oprawy
obrazów i zdjęć, po lampy i świeczniki. Dodatki z miedzi doskonale
harmonizują ze stylem boho – tej wiosny w nieco dyskretniejszym
i bardziej eleganckim wydaniu. Natura budzi się z zimowego snu, a
wraz z nią nasze wnętrza.
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Miedź
Miedź to najmodniejszy metal tego sezonu. Świeczniki, kinkiety, zegary, lustra,
wazony – wszystko będzie błyszczeć odcieniami ciemnego złota. Nie tylko
miedziane dodatki zawojują wiosenne wnętrza – ściany w kolorze
Miedzianego Oranżu nadadzą wnętrzom lekkości i będą doskonale komponować
się z innymi barwami, na przykład bielą, różem, limonką i pomarańczem.
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Kobalt
Wiosną 2015 roku królują odcienie niebieskiego: indygo, lapis lazuli, turkus,
ultramaryna, granat, błękit…aż po tajemniczy kobalt! Wystarczy odrobina tego
intensywnego koloru, aby ożywić przestrzeń i sprawić, by wnętrze prezentowało się wyjątkowo. Niezależnie od tego, czy zdecydujemy się na kobaltowy dywan, krzesło czy wazon, kolor kobaltowy będzie przywodził na myśl egzotyczne
krainy, tajemnicę i skarb.
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Pastele
Żółcienie, róże, pomarańcze, błękity, zielenie i złamane biele pomogą definitywnie
pożegnać się z zimą. Takie kolory świetnie sprawdzą się w wiosennych
stylizacjach, orzeźwią i pobudzą do działania. Subtelne pastele powiększają
optycznie wnętrza i nadają im lekkości. W połączeniu z kwiatowymi deseniami
tworzą sielski, romantyczny wystrój.
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Kwiaty
Na wiosnę wnętrza kwitną – maki, róże, lawenda, łączki i geometryczne kwiaty pojawią
się na tkaninach, dodatkach i elementach wyposażenia salonu oraz kuchni. Każdy tu
znajdzie coś dla siebie! Zamień swój dom w kwitnącą łąkę! Desenie inspirowane naturą
kojarzą się z piękną pogodą i skutecznie ożywiąją każde wnętrze.
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Boho
Wiosną sięgamy również po wpływy rodem z Maroka lub Indii. Wyraziste kolory,
barwy ziemi, magiczne kontrasty, nietypowe zestawienia kolorów sprawdzą się idealnie, kiedy na drzewach pojawią się pierwsze liście. Mieszanka wzorów, faktur i kolorów sprawi, że każde wnętrze będzie wyglądać niepowtarzalnie.
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Wiosna w ogrodzie i na balkonie

J

oanna Sadowska, absolwentka ogrodnictwa oraz architektury
krajobrazu, autorka tekstów w PoradnikOgrodniczy.pl, kocha
rośliny. Cały czas szuka inspiracji do tworzenia ogrodów w
niestandardowy sposób łącząc pasję z wiedzą. Nasza specjalistka podpowiada,
jak zadbać o ogród i balkon wiosną.
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Jak przygotować ogród na wiosnę?
Wiosną, kiedy przyroda budzi się do życia, przychodzi czas na pierwsze porządki po
zimie. Warto w tym czasie wykonać kilka zabiegów, dzięki którym nasz ogród będzie
wyglądał pięknie cały sezon! Zatem od czego zacząć?
Na pewno na pierwszy plan w wiosennych pracach wyłania się porządkowanie rabat i
przycinanie krzewów oraz drzew. Ziemię na rabatach czyścimy z chwastów i zimowych
zanieczyszczeń, uzupełniamy braki ściółki. Zaopatrzeni w ostre sekatory przycinamy
rośliny. Odmładzamy je, prześwietlamy lub nadajemy im odpowiedni pokrój. Przycinamy
m. in. trawy, tawuły, budleje, winorośl, porzeczki, agrest czy maliny. Pamiętajmy jednak,
aby nie ciąć krzewów ozdobnych kwitnących wiosną z pąków zeszłorocznych, gdyż te
przycina się dopiero po kwitnieniu.
Jeśli jesienią nie udało nam się przekopać ziemi na grządkach, robimy to wczesną wiosną.
Taki zabieg spulchni ziemię i umożliwi korzeniom roślin łatwe pobieranie składników pokarmowych. Ziemię warto wymieszać z kompostem lub przekompostowanym obornikiem.
Nie zapominajmy też o trawniku! Po zimie starannie go grabimy usuwając w ten sposób
pozostałości zeschniętych źdźbeł i gałązek, jednocześnie napowietrzając ziemię. Po dokładnym oczyszczeniu rozprowadzamy nawóz wieloskładnikowy. Jeśli pH gleby pod trawnikiem
wynosi mniej niż 6,0, warto zastosować wapno nawozowe. Dzięki temu unikniemy pojawianie
się mchu.
Wiosna to także czas walki z licznymi chorobami oraz szkodnikami roślin. Aby zniszczyć zimujące
szkodniki jeszcze zanim zaczną żerować na roślinach, opryskujemy drzewa i krzewy środkami
opartymi na oleju parafinowym dozwolonymi w uprawach ekologicznych.
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Co można sadzić wiosną?
W cieplejsze dni marca można wysiewać do gruntu niektóre gatunki warzyw. Ziemię
na zagonie spulchniamy np. kultywatorem, wyrównujemy grabiami i zwilżamy wodą.
Głębokość siewu poszczególnych gatunków oznaczona jest na opakowaniach z nasionami. Wysiewane nasiona przykrywamy cienką warstwą podłoża i podlewamy. Bezpośrednio do gruntu możemy siać m. in. marchew, pasternak, rzodkiewkę, pietruszkę, jarmuż oraz cebulę. Wolno kiełkujące nasiona marchwi, cebuli czy porów można
zmieszać z rzodkiewką, co pozwoli uwidocznić rzędy do czasu kiełkowania uprawy.
Jeśli chcemy przyśpieszyć wschody, warto przykryć je włókniną, która magazynuje
promieniowanie słoneczne padające na zagon i przyśpiesza wzrost warzyw dodatkowo
chroniąc je przed szkodnikami.
Od kwietnia wysiewamy wprost na rabatę nasiona nagietka, nasturcji, czarnuszki, szarłata,
gipsówki oraz smagliczki nadmorskiej.
Po 15 maja wysiewamy nasiona warzyw ciepłolubnych oraz sadzimy rozsadę warzyw wczesnych takich jak kapusta, kalarepa, seler, przygotowaną w lutym. Możemy także kupić
rozsadę ulubionych warzyw w sklepie ogrodniczym.
Jeśli w lutym zasialiśmy w doniczkach kwiaty mające długi okres wegetacji, takie jak lobelia, begonia wiecznie kwitnąca, gazania, petunia, żeniszek meksykański, goździk czy bodziszek,
możemy wysadzać je na rabatę również w maju.
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Jakie rośliny posadzić wiosną na balkonie, by pięknie wyglądał?
Wiosenny balkon będzie pięknie wyglądał, jeśli w donicach posadzimy
bratki wielkokwiatowe, drobnokwiatowe, pierwiosnki (czyli prymule) oraz
stokrotki. Różnorodność odmian pozwoli stworzyć nam kompozycję o
nasyceniu barw od tych jasnych i spokojnych, po kontrastowe.
Niezastąpione okazać się mogą także fiołki rogate oraz rośliny cebulowe,
a wśród nich hiacynty, narcyzy, szafirki, krokusy czy tulipany. Jeśli jesienią
udało nam się posadzić cebulki do doniczek, będziemy mieli gotową podstawę
kompozycji. Spóźnialscy już w lutym mogą dostać w sklepach ogrodniczych
rośliny gotowe do zakwitnięcia.
Jeśli na balkonie mamy karłowe krzewy iglaste, warto dosadzić do nich wrzośce.
Niemniej te przepiękne rośliny wrzosowate będą dobrze prezentować się także
w pojedynkę. Warto pokusić się o zestawienie kwiatów sezonowych z wcześnie
rozpoczynającą kwitnienie karłową odmianą forsycji pośredniej „Maluch”, co
zapewni nam niebanalny efekt. Donicę dodatkowo można udekorować młodymi
gałązkami wierzby, a na wierzch kompozycji ułożyć kawałki grubej kory lub mech.
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Jakie warzywa/zioła można sadzić wiosną na balkonie?
Uprawa warzyw i ziół w pojemnikach nie sprawia wiele trudności. Własne,
świeże warzywa i zioła w zasięgu ręki to idealna alternatywa dla sklepowej
żywności. Wiele warzyw nadaje się do uprawy pojemnikowej. Ich odmiany
karłowe oraz te o krótkim okresie wegetacji są idealnym rozwiązaniem na
balkonowy ogródek. Ważne, by zapewnić roślinom dostęp światła, regularnie je podlewać i nawozić nawozami organicznymi.
Już pod koniec marca możemy wysiewać do pojemników marchew, sałatę
masłową, rukolę, rzodkiewkę oraz szczypiorek. Siewkom tych warzyw nie
zaszkodzą spadki temperatur. Decydując się na uprawę ziół na balkonie, wybierzmy miętę, bazylię pospolitą, tymianek pospolity czy rozmaryn. W marcu
na okiennych parapetach warto wysiać nasiona pomidora drobnoowocowego
odmian „Balkoni Red F1”, „Venus”, „Maskotka”, „Ola Polka”, by już w połowie
maja samodzielnie wyhodowaną rozsadę przesadzić do doniczek na balkonie.
W maju warto też kupić sadzonki truskawek pnących, powtarzających owocowanie. Ich wiotkie pędy mogą zwisać z doniczek lub wspinać się po balkonowej balustradzie. Naprzemiennie kwitnąc i owocując, będą zdobić balkon i dawać słodkie
owoce aż do jesieni.

fot. depositphotos.com

15

Serdecznie dziękujemy wszystkim Ekspertom, którzy pomogli
nam stworzyć ten Ebook!
Joanna Sadowska
Absolwentka ogrodnictwa oraz architektury krajobrazu
– www.poradnikogrodniczy.pl -
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