Jak przygotować ogród do zimy?
Praktyczne porady
Listopad w ogrodzie to czas na ostatnie porządki w ogrodzie i przygotowanie rośliny do
zimowania. Zabezpieczanie roślin przed mrozem.
Aby ogród przetrwał zimę, trzeba go uporządkować i zadbać o dobrą ochronę roślin. Przed
zakończeniem sezonu obowiązkowo należy usunąć opadłe, suche liście, przyciąć gałęzie drzew
i podlać obficie lubiące wilgoć rośliny. Konieczne jest także okrycie przed mrozem wrażliwych
krzewów i bylin oraz skoszenie trawnika.
Usuwanie liści z trawnika
Nie zostawiajmy ich na trawniku, bowiem stworzą wtedy nieprzepuszczalną dla powietrza
warstwę, co sprzyja rozwojowi pleśni śniegowej.
Liście z trawnika można usuwać za pomocą grabi, ale pracę tę ułatwi odkurzacz ogrodowy
z funkcją dmuchawy. Używając tego urządzenia liście można usunąć na dwa sposoby –
zgarniając je w jedno miejsce za pomocą dmuchawy, bądź zebrać odkurzaczem do dołączonego
specjalnego worka. Niektóre odkurzacze do liści mają dodatkową funkcję rozdrabniania liści,
dzięki czemu można je później wykorzystać do kompostu.
Ostatnie koszenie trawnika
Trawnik jesienią kosi się rzadziej niż podczas sezonu. W październiku dwa koszenia
w zupełności wystarczą, ponieważ trawa nie rośnie już tak intensywnie. Po raz ostatni murawę
kosi się w drugiej połowie października, nieco wyżej niż w sezonie (za krótko przycięta trawa
zimą będzie narażona na przemarznięcie). Optymalna wysokość ostatniego koszenia to około
4 cm.
Przygotowanie gleby pod przyszłoroczne zasiewy
Jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej, listopad to ostatni moment na przygotowanie rabat na
przyszłoroczny sezon. Gleby po przekopaniu nie grabimy, ale pozostawiamy ją w tzw. ostrej
skibie (wtedy lepiej będzie gromadziła się wilgoć z opadów). Ziemię przekopujemy po
rozsypaniu nawozów fosforowych, a na glebach zwięzłych, również po rozsypaniu nawozów
potasowych.

Przycięcie gałęzi drzew i krzewów
Jesienne przycięcie – jeśli jest konieczne – najlepiej wykonać wczesną jesienią, gdy na
drzewach i krzewach są jeszcze liście – w ten sposób uniknie się wycięcia zdrowych gałęzi. Do
cięcia cienkich gałęzi wystarczy sekator, grubsze lepiej wycinać piłą ogrodową. Ścięte pędy
i gałęzie najlepiej rozdrobić przy użyciu rozdrabniacza do gałęzi. Rozdrobnione gałęzie można
składować na kompoście.
Zabezpieczenie roślin przed mrozem
Przed nadejściem zimy trzeba obficie podlać rośliny, zwłaszcza azalie i rododendrony. Nie
trzeba osłaniać roślin zbyt wcześnie – powinny najpierw przyzwyczaić się do niższej
temperatury. Okryć najlepiej zaraz po pierwszych przymrozkach. Do okrycia można użyć m.in.
specjalnej włókniny.

Podstawy wrażliwych roślin należy obsypać kopczykami, na przykład kory, a korony okręcić
włókniną

Staw, oczko wodne
Zbieramy liście, które spadły na rozciągniętą nad lustrem wody siatkę. Jeśli tego nie zrobimy,
to obciążona nimi siatka zanurzy się w wodzie i liście zaczną gnić.
Uzupełniamy wodę w pojemnikach, w których zimują rośliny wodne. Zanim na powierzchni
zbiornika powstanie warstwa lodu, należy wyłączyć i wyjąć z wody pompy i filtry. Czyścimy
je z mułu i glonów. Filtry myjemy pod bieżącą wodą. Wylewamy wodę z małych i średnich
zbiorników – ruchome przenosimy do suchego pomieszczenia, a nieruchome wypełniamy
trocinami lub ciętą słomą i przykrywamy. Ryby i rośliny z tych zbiorników przenosimy
do akwarium. Z dużych zbiorników (powyżej 100 cm głębokości) przenosimy ryby i rośliny
do akwarium, spuszczamy 2/3 objętości, wybieramy muł i resztki roślin, czyścimy brzegi i dno
zbiornika, przycinamy silnie rozrośnięte rośliny, uzupełniamy wodę i wpuszczamy ryby.
W zamarzających zbiornikach możemy zastosować styropianowe przeręble (pływak), dzięki
któremu powierzchnia stawu nie zamarznie całkowicie, ułatwi on rybom oddychanie podczas
zimy.
Doprowadzenie wody do kranów i narzędzia
Zamykamy dopływ wody do kranów zainstalowanych w ogrodzie i spuszczamy wodę z rur
doprowadzających, aby w podczas mrozów woda nie rozsadziła instalacji wodnej. Należy także
opróżnić z wody wszelkie zbiorniki i pojemniki pozostawione na zimę w ogrodzie, aby nie
popękały podczas silnego mrozu. Trzeba także oczyścić, naoliwić i schować do suchego
pomieszczenia wszystkie narzędzia używane podczas sezonu w ogrodzie. Czyścimy także
kosiarki do trawy, odkręcamy, ostrzymy i konserwujemy noże.
Rośliny na balkonie
Te rośliny, które znoszą niskie temperatury, możemy pozostawić na zimę na balkonie bądź
tarasie. Należy zabezpieczyć je przed mrozem i wiatrem. System korzeniowy chronimy
wstawiając pojemniki z roślinami (donice, skrzynki) do kartonowych pudeł wypełnionych
styropianem, trocinami, suchymi liśćmi, słomą.

