Ogrodnik radzi
Nastała jesień i sezon wegetacyjny zbliża się ku końcowi, warto zarezerwować czas
na porządki w ogrodzie oraz przygotowanie roślin do zimy. Grządki warzywne po zebraniu plonów
i posprzątaniu resztek możemy wyściółkować dobrze rozłożonym kompostem i przekopać.
Zastawiamy je bez grabienia, aby wchłonęły więcej wilgoci podczas zimy.

Przypominam,

że kompostować można tylko chwasty bez nasion i chorób. Jesień to dobry moment
na przesadzanie zbyt wybujałych bylin, można też w tym okresie pokusić się na założenie nowej
kompozycji. Przypominam o wykopaniu bulw dali i mieczyków, ich osuszeniu i przechowaniu
do wiosny w miejscu gdzie temperatura nie spada poniżej zera stopni. Na rabatach różanych należy
dokładnie posprzątać opadłe liście, szczególnie zaatakowane przez choroby i pozbyć się ich
z ogrodu (nie kompostować !).Krzewy róż należy obsypać ziemią tworząc tzw. kopczyki, aby nie
zmarzły podczas zimy. W sadzie postępujemy podobnie, też dokładnie zgrabiamy liście
i kompostujemy tylko w przypadku gdy rośliny były całkiem zdrowe. Na pnie możemy założyć
opaski z tektury falistej aby gąsienice szkodliwych owadów oprzędły się w nich,(na wiosnę
odwrócimy je na lewą stronę i nakarmimy sikorki). Jesienią przycinamy pędy malin, które
owocowały w tym roku. Drzewa owocowe przytniemy w lutym lub marcu. Większość roślin
wrzosowatych jest dość wrażliwa na mrozy dlatego polecam okryć wrzosy i wrzośce warstwą
gałęzi świerkowych, podobnie postępujemy z rododendronami i azaliami. Rośliny uprawiane w
donicach można wkopać do ziemi wraz z doniczką lub chociaż przysunąć je do zacisznej ściany
domu,(pamiętajcie o okresowym podlaniu ich nawet zimą).Oczko wodne też wymaga naszej uwagi.
Należy maksymalnie dokładnie wyzbierać liście nawiane tam przez wiatr, zanim zatoną. Liście lilii
wodnych i przekwitłe kwiaty usuwamy aby nie dać pożywki glonom w przyszłym sezonie.
Po odpowiednim zabezpieczeniu pompy i filtra polecam zamontować styropianowy przerębel,
który da szanse na przeżycie złotym rybkom. Trawniki jesienią przycinamy nieco wyżej, aby młode
pędy mogły bezpiecznie przezimować w kępce starych liści. Listopad to dobry czas
na przygotowanie zapasów różnych nasion i owoców, zarówno dzikich jak i uprawnych roślin.
Polecam tu nasiona dyni, słonecznik , lnu, maku oraz innych roślin uprawianych w ogrodzie, nawet
tych ozdobnych .Możemy

też naprawić nasz karmnik i ustawić go w miejscu dogodnym

dla naszych obserwacji, a jednocześnie bezpiecznym dla skrzydlatych gości.
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