
Miesiąc Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

I dekada
usuwamy okrycia (jeżeli 

były jakieś)

wykonujemy prewencyjny 

oprysk irysów,    

sadzimy nowe sadzonki,

pobieramy sadzonki (na 

wymianę lub sprzedaż)

wykonujemy oprysk, ew. 

kończymy odchwaszczanie, 

ew. wysadzamy siewki  

podziwiamy kwiaty, robimy 

zdjęcia, weryfikujemy 

notatki i opisy, krzyżujemy, 

dokonujemy selekcji 

siewek

W razie potrzeby 

odchwaszczamy, w razie 

potrzeby wykonujemy 

oprysk

wykonujemy oprysk (jeżeli 

potrzeba),  

przygotowujemy ziemię 

(rabatki, zagony) na 

kolejny rok

ewentualnie 

odchwaszczamy

II dekada

wykonujemy prewencyjny 

oprysk irysów (jeżeli nie 

wykonalismy go w I 

dekadzie)

sadzimy nowe irysy 

*ścinamy liście  irysów na 

wysokośc około 15-18 cm 

rozpoczynając od 

najwczesniejszych*, 

usuwamy uschnięte liście

odchwaszczamy (jeżeli 

potrzeba), usuwamy pędy 

kwiatowe u irysów 

powtarzających kwitnienie

III dekada

odchwaszczamy, 

poprawiamy oznaczenia i 

opisy (tabliczki, etykiety)

wykopujemy i rozdzialamy 

irysy (kępy 3-4 letnie), 

sadzimy na nowych 

stanowiskach, 

sadzimy nowe odmiany 

kończymy nasadzenia, 

podlewamy, 

odchwaszczamy, 

wykonujemy oprysk, 

zbieramy nasiona z 

zapyleń 

wykonujemy oprysk (jeżeli 

potrzeba),  

przygotowujemy ziemię 

(rabatki, zagony) na 

kolejny rok

wykonujemy ostatni oprysk

Uwagi

Kalendarium prac irysowych (dotyczy irysów bródkowych wysokich TB),  miesiąc po miesiącu

* niektórzy uznani specjaliści (np. Barry Blyth) zalecają ścinać liście irysów tylko w przypadku ich przesadzania,  uważają iż ścinanie liści organicza przyrosty i zawiązywanie kwiatów,  osobiście ścinam liście, co wyraźnie ogranicza choroby i ilość oprysków, irysy odrastają po mniej więcej 1-3 tygdniach (pierwsze liście wysuwają sie ze ściętych 

pióropuszy już po 3-4 dniach) i do późnej jesieni pozostają ładne i zielone, irysy nieścinane wcześniej czy później zapadają na plamistosc liści i nie prezentują się dobrze, pomimo oberwacji nie stwierdziłem wpływu ścinania liści na kwitnienie w kolejnym sezonie, Nie ścinam irysów sadzonych wczesną wiosną  i tych nasadzeń z 

poprzedniego roku które nie rozrosły się w wieksze kępy.  Ważne jest aby ścinać dość wysoko - minimum  15cm !   

ewentualnie okrywamy 

młode nasadzenia 

(cenniejsze odmiany) 

choiną (świerk, sosna, itp.), 

poprawiamy tabliczki (lub 

inne oznaczenia, 

wykonujemy inwenturę

podlewamy (jeżeli 

potrzeba),  

odchwaszczamy (jeżeli 

potrzeba), ew. wykonujemy 

oprysk, zbieramy nasiona z 

zapyleń, wysiewamy, 

opisujemy

porządkujemy zdjęcia i 

notatki, 

czytamy literaturę (książki, 

biuletyny, katalogi), 

przeglądamy katalogi i 

strony internetowe, 

planujemy zakupy i 

nasadzenia, 

porządkujemy zdjęcia i 

notatki, 

czytamy literaturę (książki, 

katalogi, biuletyny), 

przeglądamy katalogi i 

strony internetowe, 

planujemy zakupy i 

nasadzenia, 

porządkujemy zdjęcia i 

notatki, 

czytamy literaturę (książki, 

katalogi, biuletyny), 

przeglądamy katalogi i 

strony internetowe, 

planujemy zakupy i 

nasadzenia, 

Oczyszczamy irysy z 

uschniętych liści, nawozimy 

(w czasie kwitnienia 

krokusów), 

odchwaszczamy, najlepiej 

po nawożeniu, wtedy 

nawóz przemiesza się 

cześciowo z glebą

wysadzamy siewki, 

podziwiamy kwiaty, 

przyjmujemy wizyty, 

usuwamy przekwitłe 

kwiaty, robimy zdjęcia, 

weryfikujemy notatki i 

opisy, krzyżujemy, 

odwiedzamy inne ogrody 

(np. Konwent MEIS)

usuwamy pędy kwiatowe, 

nawozimy (drugie 

nawożenie)

odchwaszczamy, 

w razie potrzeby 

wykonujemy oprysk,  

usuwamy odmiany 

niechciane 

wykopujemy i rozdzielamy 

irysy (kępy 3-4 letnie), 

sadzimy na nowych 

stanowiskach, opisujemy,

sadzimy nowe odmiany,

podlewamy nowe 

nasadzenia,  

robimy zdjęcia kwitnacych 

irysów z Australii 

posadzonych w kwietniu, 

krzyżujemy


