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   229,-   22,99

Тента
размер: 250х150см 
цвят: беж/жълто, беж/кафяво
прибираща се с алуминиев преден борд
Код: 16106536 / 16106529

Градински дървен сет 5-части
акациево дърво
маса: 120x70x74 см
4х стола: 51x91.5x55 см
Код: 16110281

Универсална почва
TERRANOVO 70л
Код: 09034082

Чугунено барбекю мини
размери: 30x30x20 см., ф30см.
Код: 24056519

Акционен период: 20.04-14.05.2019

   299,-
399,-

   8,99
10,99

За градинарите
без опит е подходящ
декоративният лукРозово, бяло, жълто

и зелено са само
частотпъстратага-

ма цветове, които могат
да приковат погледите
на хората към градината
ви. Това важи особено за
пролетта, когато всички
растения започват да
цъфтят и да омагьосват
въздуха около себе си с
чудния си аромат.
Определено лукович-
ните цветя са сред задъл-
жителните в пролетната
градина. Ако не сте заса-
дили такива, може да за-
почнете с нежната гла-
диола.Обикновено тя се
сади в края на април или
началото на май.
Много важно е да є из-
берете светъл терен.
Цветето не търпи нито
сянка, нито рязка про-
мяна на климатичните
условия. Затова прове-
рете прогнозите за вре-
мето и се уверете, че не
се очакват застудява-
ния.
Луковиците на гла-
диолите, които са по-
едри или по-дребни,

По-сложни
са грижите

за гладиолите
и далиите

па на луковицата.
След като е засадена, е
хубаво да я поливаме
през ден.Най-добре е то-
ва да става или рано су-
трин, или следобед. Не
бива обаче и да прекаля-
ваме. Влагата е благо-
приятназаразвитиетона
гъбични заболявания.
За да подхраните цве-
тето, най-подходящ е

конския тор. Той дава
най-голям тласъкна раз-
витието му.

Далиите също не са за
пренебрегване. Те се за-
саждат малко по-късно -
около средата намай, за-
щото тогава опасността
от падане на слани е пре-
минала. Много важно е
какви луковицище избе-
рете. Ако са прекалено
сухи или меки, има риск
по-лесно да се разболеят
или да започнат да гният.
Те

подобно на
гладиолите
обичат
светлината
и редовните полива-
ния. Изчакайте цветето
да се появи над повърх-
ността на почвата. Тога-
ва отчупете внимателно
върха на клонките му.
По този начин ще се

не трябва да се
смесват по
време на
саденето
Причината е, че по-
едрите задушават по-
малките. Не забравяйте,
че преди това трябва да
махнете най-горната ци-

Далиите се нуждаят от светлина и редовни поливания.

образуват нови разкло-
нения. Щом се появят и
първите цветни пъпки,
започнете да подхранва-
те далията. Най-добър
резултат дава комбина-
цията между оборски и
птичи тор.
Аконяматеголямопит
в градинарството, но
искате да пробвате уме-
нията си в тази сфера,
цветето за вас се казва
алиум.То емногогодиш-

но и често го наричат де-
коративен лук.
Най-хубавото е, че е
претенциозно само към
светлината. Колкото по-
вечеотнеядостигадоли-
стата му, толкова по-до-
бре. Единственотому ус-
ловие към почвата е да
не задържа вода. Поли-
ването е умерено. Само
трябва да следите кога
горният почвен слой ще
се засуши. (24 часа)

Не садете заедно по-едрите и по-дребните луковици на
гладиолата. СНИМКИ: ПИКСАБЕЙ

Декоративният лук е лесен за отглеждане.

декоративният лук
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Много интересната еуфорбия мартиниПрекрасната еуфорбия огнено сияние Обикновена и тъмна млечка

чудесната
компания на
пролетните

цветя

Е
уфорбията играе
най-добрата поддър-
жаща роля във всяка

градинска композиция.
Подхожда си с почти
всичкицветяиеосноваза
всяка добра композиция.

Определено е
пренебрегвана

в нашите градини. Някои
я смятат за бурен, а опре-
делениетозабуренеясно
- растение, което не си е
на мястото, и понякога
бързосеразпространява.
Еуфорбията, наричана

още млечка, е забележи-
телно, но рядко забеляз-
вано и непретенциозно

ИРЕНА МИЛА пенно се превръща в
оранжевокълбо.Относи-
телно ниско растение, но
се разпространява бързо.
Можем да го категоризи-
раме като

дяволит хулиган
През зимата се скрива.

Euphorbia myrsinites
(мирсинитска млечка) -
много добри думи се каз-
ват за този екземпляр.
Нищонеможедасесрав-
ни с нея по отношение на
лесно отглеждане с мак-
симум ефект.
Спирали от прецизно

подредени сребристозе-
ленилиста, завършващи

с лимо-
неножълтатопка,появя-
ваща се след април - май.
Неголямо растение, но
полека се разпростира,
което го прави идеално
за алпинеум, каменна
стенаилинапървалиния
в цветната леха. Харесва
слънчевиилиполусенче-
сти места.

Euphorbia martini (Еу-
форбия мартини) – за-
пазва листата си дори и
преззимата.Невероятно
яркозелени цветчета с
виненочервени очи. Не

израства много висока и
екрасивадорибезцвето-
ве. Осигурете є

слънчево и
закътано място
Euphorbia griffithii (на

У. Грифит – английски
доктор и ботаник) –
още едно бижу в пролет-
ната градина.
Многогодишна, с брон-

зовозеленилистаиопуше-
нооранжевицветове.Чув-
ства се добре на слънце
илишаренасянка,стигада
не е твърде сухо. Разпро-
странява се чрез пълзящо
коренище,преззиматаиз-
държа на ниски минусови
температури скрито в зе-
мята. Достига до 70 см ви-
сочина и цъфти през май.

Размножаване и под-
дръжка – ако не купу-
вате растения в сак-
сии от градинските
центрове, можете
сами да си отгле-
датеотсеме.Опи-
тайте с едного-
дишната и краси-
ва Е. marginata
(алпийски сняг) -
популярна в бъл-
гарските градини.
Резници вземете

през пролетта, пре-
махнете долните листа

с ръкавици, оставете ги
лекодазасъхнатигизаса-
детевмалкисаксии.Оста-
вете ги на проветриво
място, докато се за-
хванат.
Някоивидовеиз-
растват високиив
краяна сезона за-
почват да из-
глеждатнеуглед-
ни.

Отрежете
прецъфте-

лите
илипожълтелистъ-
бла до долу, за да пре-

дизвикате нов растеж.
От жълто-зелено до

оранжево-червено млеч-
ките имат красива форма
и цвят, подходящи са за
всеки вкус илесно се ком-
бинират.
Подберете или контра-

стиращи, или сходни цве-
тове, но се придържайте
към семпли комбинации.
Например E. polyhroma
(многобагрена млечка) с
нещо лилаво като теме-
нужки или нисък флокс,
лилав арабис или неза-
бравки.
Каква недооценена

красота има във всички
млечки!

У нас я наричат
млечка и често я
смятат за бурен

растение. Биологичното
семейство Euphorbiaceae
(млечкови) има над 2000
члена, което го прави
един от най-големите ро-
дове сред цъфтящите ра-
стения. Варират между
едногодишни, двугодиш-
ни и многогодишни, висо-
кииниски,растатнаслън-
цеинасянка,листопаднии
вечнозелени, някои са
кактусоподобни. Понсе-
тия(коледназвезда)иису-
сов венец също принад-
лежат към това се-
мейство.

Всички
млечки
отделят
сок,

който дразни
кожатаилига-
виците. Рабо-
тете с ръкави-
ци, когато се
грижите за тези
растения, за да се
предпазите.
Във всяка градина

може да се намери мя-
сто за еуфорбия. Още
през ранна пролет тя
обявява присъ-
ствието си със зе-
лено-жълти или
оранжеви цве-
тове, за да при-
влече не само
погледите, но
и насекомите
опрашители.
Красотата є е
чак до късна
есен. Нито е
скъпа, нито ка-
призна,издръжли-
ваеиеподходящаза
различните части в
градината.
Трудно е да се подберат

най-значимите еуфор-
бии, но ето някои:

Euphorbia cyparissias
(обикновена млечка) –
преди да цъфне през про-
летта,есребристосива,но
после се превръща в ли-
моненожълто облаче, ха-
ресвано от насекоми. Ви-
сока оценка получава и
заради нежните листа,
приличащи на борови
иглички. Срещаме я по
поляни и покрай огради и
толкова сме свикнали с
нея, че дори не я забеляз-
ваме. През есента посте-

Алпийски сняг се събетава ус-
пешно с други видове цветя.

Млечка, аранжирана в
саксия с друг вид растения.



??? 6720 април 2019 г.

4 предложения
за домашни

цветя
Много от

растенията
не са

капризни и
се отглеждат

лесно

Да усетиш аромата на
свежи цветя, когато от-
вориш вратата на дома
си, е едно от най-прият-
ните неща за човека.
Мнозина са любопитни
към градинарството и
все се канят да посадят
някакво растение, но се
спират, защото мислят,

че грижите за него ще
бъдат прекалено труд-
ни.
Освен това някои не

са сигурни дали сега е
най-подходящото вре-
ме за засаждането им, а
точно около празници-
те имат малко свободно
време, в което да започ-

нат новото си хоби.
Има много цветя и ра-
стения, които никак не
са капризни и са истин-
ско удоволствие за от-
глеждане. Вижте 4 от
тях, които може да за-
садите в дома си още
следващата седмица.
(24 часа)

Хортензията иска
сенчесто място
Хортензиите са задължителен аксесоар за вся-

ка градина. Те, за разлика от повечето растения,
които се садят пролетта, предпочитат сенчести
терени. Не забравяйте, че имат обемни съцветия.
На тях им трябва място, за да разгърнат красота-
та си.
Цветовете се запазват по-дълго време, ако хор-

тензията не е изложена на пряка слънчева свет-
лина и не усеща толкова горещината. Тя започва
да цъфти след юли. Тогава е хубаво да започете
и редовното є торене. Не бива да оставяте по-
чвата около корените на растението суха, за да
не загине. Освен това в най-топлите дни може да
напръскате с вода листата му.
Хортензията е многогодишно цвете, затова не

забравяйте, че в края на всяка есен трябва да
отстранявате изсъхналите листа. В противен слу-
чай може да започнат да гният или да се превър-
нат в огнище на болест. Всяка година през про-
летта растението се пресажда.
Саденето му става чрез резници. Сложете ги в

чаша с вода, в която сте размили малко дървес-
на пепел.

За петуниите много вода
Петуниите са сред най-че-

сто срещаните цветя в
българските домове. За да
не се делите от колектива,
може да си засадите такива
до средата на май. За целта
може да намерите разсад.
Обикновено петунии се

засяват първоначално в
сандъче, което се съхранява
в помещение с температура
около 20 градуса. Това се
прави до месец април. Мо-
же обаче да ги засеете и

директно в градината.
Преди това разровете добре
пръстта с гребло, за да е
рохка.
Ако разполагате с ком-

пост, нанесете тънък слой
от него и сложете семената.
Накрая единственото,

което трябва да правите, е
да ги поливате обилно вед-
нъж седмично. Те са устой-
чиви на засушаване, но то
се отразява зле на цветове-
те им.

Лилиумите на
места без вятър

Лилиумите
са не само
красиви и
ароматни
цветя, но
носят и мно-
го история.
Според ле-
гендата те
се появяват,
когато пада-

щите звезди докоснат земната повърхност. В
древността мъжете ги подарявали на жената на
сърцето си, а чуждестранните пратеници - на
владетеля като знак за покорство.
Определено са растения с послание, затова за-

служават място в градината ви. Обикновено се
засаждат до края на април. Изберете им слънче-
во място, на което няма силен вятър, за да могат
да растат спокойно.
Поливането до септември трябва да е редовно,

като през зимните месеци се отстраняват пожъл-
телите издънки. През 2 г. се пресажда в нова
саксия.

Невенът лесно се
адаптира към почвата
Невенът е много

подходящо расте-
ние за млади гра-
динари, защото
лесно се адаптира
не само към почва-
та, но и към раз-
личните светлинни
условия. Устоява
както на студове,
така и на по-големи
жеги. Не на по-
следно място неве-
нът не е особено
голям любимец на паразитите.
Може директно да го посеете в почвата, а мо-

же и да поставите семената му в саксии и да ги
пресадите, когато пораснат около 10-15 см.
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Пролет е, а работата
в градината все по-
рязко се увеличава,

посятото досега поник-
ва, а всичко друго на вас
чака.Етокакводаправи-
тепрезпролетнитемесе-
ци, за да имате красива и
плодородна градина,
двор или балкон поне до
края на годината.

Почистете
изсъхналите
листа и клонки
Това е едно от нещата,

коитосеналагаданапра-
витеощетези дни.Почи-
стете двора или градина-
та от изсъхналите листа
и изпадалите клонки.
После разрохкайте по-
чвата около цветята. По
този начин ще предот-
вратите развитието на
голям брой вредители и
ще дадете възможност
на растенията да дишат.

Пресаждане
Едно от важните пра-

вила, които е важно да
знаете при присаждане-
то на саксийните цветя,
е, че когато поставяте
новата пръст, трябва да
внимаватеданеоставите
кухи пространства в сак-
сията. Те са опасни за
здравето на цветето. По-
ливайте умерено особе-
носледпроцесанапреса-
ждане, за да не “наводни-
те” растението. През
април временно трябва
да се разделите с цикла-
мата и да я оставите да си
починедвамесеца.Вгра-

Какво да правите в
градината през пролетта

Присаждане,
торене, резитба
и още съвети за
здрави и красиви

посеви

дината запретнете ръка-
ви и почистете изгнили-
те листа. В края на про-
летта -презюни,можеда
си посадите различни
подправки:чубрица,роз-
марин, кориандър, мен-
та. И се оглеждайте за
вредители.

Торене
Пролетта е и времето,

в което да прехвърлите в
по-големи саксии резни-
ците и семената, които
сте засадилипрез есента.
Заедно с това подхране-
те с торове. Ако има за-
гниване или сечене на
разсада, намалете поли-
ването и преместете сак-
сиитенанепрякаслънче-
ва светлина.
Тези дни е добре да до-

бавите органични торо-
ве с високо съдържание

на азот в почвите с мно-
гогодишни цветя. След
товаеважновнимателно
да се разрохва почвата

около трайните насаж-
дения в градината особе-
но когато операциите по
мулчиране на почвата
(процес на покриване на
почвата със слой мате-
риал) не се извършват
върху повърхността на
цветните лехи преди на-
чалото на зимата.

Резитба
Ранната пролет е под-

ходяща и за резитба.
Премахнетевсичкимър-
тви части и клони, които
стърчат от желаната
форма. На розите и хор-

тензиите на един храст
оставете по 4-5 клона,
всеки с по 3-4 пъпки. Та-
зи резитба се прави не
само за данерастерасте-
ниетосамонаклони,нои
за да има достатъчно си-
ли за цъфтеж. Времее и
да разгърнете розите и
да ги освободите от зато-
плящите материали, с
които сте ги покрили
през зимата. Ако имате
маслиниикасисивдвора,
подрежете ги и премах-
нете най-тънките им и
слаби клонки, за да се
развият по-силните, кои-

то ще дадат хубав плод.

Подсигурете
кислород на
корените
Вкраянапролетниясе-

зон - през юни, е важно
редовно да разрохквате
почвата на растенията в
градината. Така ще ги
снабдите с повече кисло-
род, койтода стигадоко-
рените им. Наблюдавай-
те балконските цветя за
поява на прецъфтели
краища ищом видите та-
кива, ги отстранявайте.
Това е важно, защото те
са инкубатор за болести
и вредители.Щом расте-
нието напъпи, е жела-
телно да го подхраните,
за да стимулирате поява-
та на още нови пъпки,
които да разцъфнат и да
направят градината ви
още по-красива.

Отворете парника
Ако в двора имате пар-

ник, вече може да свали-
те фолиото, което пред-
пазва насажденията от
зимнитестудове.Новни-
мавайте - важно е да из-
беретеоблачен ден, за да
не изложите шоково ра-
стенията директно на
слънчева светлина.

Специални грижи
за цветята
За да стимулирате ра-

стежа на кактусите, за-
почнете да ги пръскате с
топла престояла вода. А
задасъбудитеагавето,из-
ползвайте топлите и
слънчеви дни, за да го из-
несетенаоткрито.Прези-
мувалите фуксии трябва
дапоставитенасветломя-
сто,дагиподрежете,апри
необходимост и преса-
дите.А за да стане коро-
ната є гъста и красива,
спазвайте правилата за
температура и светлина
- колкото е по- топло,
толкова по-осветено
трябва да е. (24 часа)
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