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za nie
Deszczowa aura i krótkie dni bywaj  zniech caj ce, ale warto si

zmobilizowa  do prac ogrodowych: sadzenia cebulek czy usuwa-

nia chorych p dów ro lin oraz przedzimowych porz dków. 

Trawnik
Tak e jesieni , je li jest sucho, trzeba trawnik podlewa . Na po-

cz tku pa dziernika mo na jeszcze dosia  traw  w miejscach, 

gdzie powsta y ubytki.

Koszenie

Jesieni  koszenie trawnika mo na ograniczy , gdy  trawa wol-

niej ro nie z powodu ni szej temperatury. W pa dzierniku, wy-

starczy skosi  muraw  dwa razy, po raz ostatni – w drugiej po-

owie miesi ca, przy czym ostrze kosiarki nale y ustawi  tak, 

ogród

OGRODY

Ma gorzata Cuch

Podczas jesiennych porz dków 

trzeba nie tylko przygotowa

ogród do zimy, ale zadba

te  o narz dzia i uporz dkowa

wszystko, co b dzie 

potrzebne wiosn .

fot. D. Zieniewicz

Zanim
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by zostawi  traw  nie krótsz  ni  5 cm. 

Najlepiej u y  kosiarki z koszem, mo -

na te  skoszon  traw  dok adnie wygra-

bi , w przeciwnym razie wiosn  znajdziemy 

j  zgni  na trawniku.

S  kosiarki spalinowe dwu- i czterosuwo-

we, lecz tylko te pierwsze nadaj  si  na po-

chy o ci. Kosiarki powinny mie  nap d, któ-

ry u atwia koszenie. Traw  mo na 

zostawia  na trawniku lub zbiera .

Kosiarki samomiel ce po odpo-

wiednim ustawieniu rozdrabnia-

j  skoszon  traw  i rozsypuj  j  na 

trawniku; jest to sposób na 

jego naturalne nawo enie.

Nawo enie

Jesienne nawo enie trawnika poprawia zimotrwa o  i zapewnia 

lepszy wzrost trawy w kolejnym sezonie. Mo na u y  gotowych 

wielosk adnikowych nawozów mineralnych (Agrofoska, Florovit), 

którymi trawnik nawozi si  dwa razy do roku, wiosn  i jesieni

– pod koniec wrze nia. W pa dzierniku mo na te  dodatkowo u y

naturalnego nawozu, kompostu, który poprawia struktur  gleby, 

dostarcza sk adników pokarmowych i pobudza ycie mikro fauny. 

Pó centymetrow  warstw  dojrza ego kompostu rozk ada si  na 

trawniku po ostatnim koszeniu. 

 Na terenie o powierzchni 100–200 m2

znakomicie sprawdzi si  kosiarka r czna. 

Kosiarki r czne najcz ciej s  b bnowe, praca 

nimi wymaga sporo wysi ku, lecz pracuj

cicho

Je li powierzchnia trawnika 

wynosi 200–1000 m2, a nawet 

1500 m2, odpowiednia b dzie 

kosiarka elektryczna (a), która 

jest nieco g o niejsza od 

r cznej, natomiast na terenie 

1500–2400 m2 odpowiednia 

b dzie kosiarka spalinowa (b). 

Je li koszona powierzchnia 

ma ponad 3700 m2, warto u y

kosiarki samojezdnej (c)

 Traw  w trudno dost pnych 

miejscach mo na przyci

no ycami

 Zbyt du  kosiark  trudniej kosi  traw  w zakamarkach, wokó  drzew 

i krzewów czy w pobli u ogrodze , tu sprawdzi si  podkaszarka. Elementem 

roboczym podkaszarki jest y ka nylonowa nawini ta na szpul  nap dzan

zwykle silnikiem elektrycznym

fot. Gardena

fot. Aries Power Equipment

fot. Husqvarna

fot. Bosch

fot. Gardena

fot. Bosch
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Aeracja

Przed nadej ciem zimy warto przeprowadzi  aeracj , czyli napo-

wietrzanie trawnika. Aeracja polega na nak uwaniu trawnika na ca-

ej powierzchni aeratorem elektrycznym, spalinowym lub r cznym. 

Je li kolor trawnika jest niejednolity, a na powierzchni powstaj  ka-

u e, to sygna y, e pod o e jest zbite i s abo przepuszczalne, a wi c

warto je podda  zabiegowi napowietrzania. Na trawnikach ozdob-

nych przeprowadza si  aeracj  powierzchniow  – na g boko  oko-

o 3 cm, a na trawnikach intensywnie u ytkowanych – aeracj

wg bn  – na g boko  co najmniej 8 cm.

Usuwanie li ci

Opadaj ce li cie nale y sukcesywnie usuwa  z trawnika, inaczej 

mog  powodowa  gnicie murawy i powstawanie ysych placów, bo 

rozk adaj ca si  materia sprzyja rozwojowi chorób  grzybowych. 

Li ci dobrze wyschni tych mo na u y  do okrywania na zim  ro-

lin wra liwych na mróz.

Na dzia ce, gdzie jest du o drzew li ciastych, sprz tanie 

mo e u atwi odkurzacz do li ci, elektryczny lub spalinowy. 

Urz dzenie zasysa z trawnika i innych powierzchni li cie, ga-

zki, ci t  traw , szyszki. Odkurzacza mo na te  u ywa  jako  

dmuchawy: w ten sposób mo na zdmuchn  li cie, a tak e inne 

resztki ro linne, na przyk ad pokos po strzy eniu trawnika, 

z miejsc trudno dost pnych. Urz dzenie to jest tak e przydatne 

do sprz tania mieci i piasku z kostki brukowej lub innych na-

wierzchni utwardzonych.

Do li ci najlepsze s  miot ograbie 

o mi kkich, spr ystych z bach, 

doskona e tak e do zbierania resztek 

skoszonej trawy

Trawnik zim

 Trawnika nie nale y przysypywa niegiem zgarni tym ze cie ek

i podjazdów (ubita warstwa niegu wolniej topnieje i mo e powodo-

wa  gnicie darni). 

 Zim  trzeba unika  chodzenia po trawniku – pod wp ywem ci a-

ru d b a si ami , mo e te  doj  do uszkodzenia struktury gleby 

(a wiosn  – m odej trawy).

 Wiosn  nale y wykona  pierwsze zabiegi piel gnacyjne trawnika 

– wa owanie i nawo enie.

W okresie jesienno-zimowym 

warto pami ta  o dokarmianiu 

ptaków. W zamian za po ywienie 

ptaki b d  cieszy  nas swoj

obecno ci  w ogrodzie, a wiosn

b d  naszymi sprzymierze cami 

w walce ze szkodnikami

Aeracj  mo na wykona

walcem do wyrównywania darni 

z kolczastymi nak adkami, a na 

ma ym trawniku – specjalnymi 

nak adkami z kolcami, 

zak adanymi na buty, 

wid ami lub grabiami

 Aerator umo liwia wykonanie zabiegu, który rozlu nia zbite pod o e, popra-

wia stosunki wodno-powietrzne w glebie oraz pobudza rozwój systemu korze-

niowego traw i u atwia pobieranie przez nie nawozów
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Oczko wodne 
Usuwanie mieci i osadów

Z oczka wodnego nale y usuwa  obumar e cz ci ro lin wod-

nych, a kiedy z drzew i krzewów zaczn  opada  li cie – przykry

ca y zbiornik siatk , aby nie trzeba by o pó niej ich wybiera ; siat-

ka powinna mie  oczka o rednicy ok. 1 cm. Wpadaj ce do stawu li-

cie i owoce to g ówna przyczyna zanieczyszczenia wody; je li ju

wpadn , trzeba je systematycznie usuwa , aby jak najmniej z nich 

zd y o opa  na dno zbiornika. Li cie mo na usuwa  za pomoc

specjalnego wybieraka.

Z dna zbiornika nale y usun  zanieczyszczenia i osady zbiera-

j ce si  w najg bszych zakamarkach, w miejscu zimowania ryb. 

Gnij ce resztki ro lin wydzielaj  truj ce gazy i powoduj  niedobór 

tlenu w wodzie, co mo e doprowadzi  do ni cia ryb. Najprostsze 

i najta sze jest usuwanie zanieczyszcze  za pomoc  specjalnego 

sita lub podbieraka. Zanieczyszczenia i osady mo na te  usun  po 

wypompowaniu wody. Dno oczka mo na wtedy wyczy ci  szczot-

k . Je li w oczku znajduj  si  ryby, na czas czyszczenia nale y je 

wy owi  (po wypompowaniu znacznej ilo ci wody) i trzyma  w po-

jemniku wype nionym wod  ze zbiornika. Je li oczko nape nia si

wod  z wodoci gu, ryby mo na wpu ci  po 2–3 dniach od nape -

nienia stawu.

Piel gnacja ro lin wodnych

Ro liny, które rosn  w koszach, nale y opu ci  na dno, by wszystkie 

cz ci ro liny znajdowa y si  pod wod .

Jesieni  do dna zbiornika dochodzi mniej wiat a ni  wiosn  czy la-

tem. Dla ro lin i zwierz t yj cych pod wod  wa ne jest, by lustro 

wody by o ods oni te w 80–90%, zatem oprócz opad ych li ci z jego 

powierzchni nale y usuwa  tak e cz  ro lin wodnych.

Zimowanie ryb

Wraz z nadej ciem ch odów trzeba ograniczy  karmienie ryb, bo 

w temperaturze 8˚C ryby zapadaj  w sen zimowy i zmniejsza si  in-

tensywno  ich procesów yciowych. Dokarmianie w tym czasie 

zanieczy ci oby wod  i zaszkodzi o zwierz tom w oczku. 

Ryby mo na pozostawi  na zim  w stawie, je li ma on powierzch-

ni  co najmniej 6 m² oraz g boko  1,5 m. Problemem dla ryb zim

jest niedostatek tlenu, gdy  pod tafl  lodu woda nie ma kontaktu z po-

wietrzem. Dla zapewnienia wymiany gazowej w skutym lodem zbior-

niku skuteczny jest styropianowy przer bel z grza k , która urucha-

mia si  podczas du ych mrozów. odygi ro lin przybrze nych (pa ka 

wodna, sit, trzcina) poruszane przez wiatr uniemo liwiaj  ca kowite 

zamarzanie wody.

Zabezpieczenie urz dze

Podczas jesiennych porz dków nale y równie  zaj  si  urz dzeniami 

znajduj cymi si  w zbiorniku pod wod . Elementy o wietlenia, filtry 

i pompy mog  dzia a  do pó nej jesieni, pierwsze przymrozki s  jednak 

sygna em do wy czenia sprz tu. Pompy zanurzone p ycej ni  na g bo-

ko  60–70 cm nale y wyj  z oczka, by nie uszkodzi a ich zamarzaj -

ca woda. 

Ro liny
Cho   jesieni  chwasty nie rosn  tak szybko, wci  powinno si  je usu-

wa , by nie rozsiewa y nasion. Je li jest sucho, krzewy iglaste oraz zi-

mozielone krzewy li ciaste nale y podlewa  tak e w czasie ch o-

dów (zaprzestajemy tego dopiero w czasie mrozów). W drugiej po owie 

grudnia, je li temperatura nie spadnie poni ej zera, mo na rozpocz

bielenie pni drzew, aby zapobiec p kaniu kory pod dzia aniem mrozu 

i promieni s onecznych.

Sadzenie i siew

Wiele ro lin, g ównie jednorocznych (czarnuszki, chabry, maki, nagiet-

ki, gipsówki) rozkwitnie w nast pnym sezonie wcze niej, je li zostan

wysiane jesieni .

Od po owy wrze nia mo na przesadza  na docelowe miejsca ro li-

ny dwuletnie (malwy, dzwonki, naparstnice, bratki, stokrotki) i byli-

 Narz dzia na wysi gnikach do 

piel gnacji oczka wodnego: 

chwytak do wyci gania z wody 

cz ci ro lin lub mieci (a),

podbierak do wyjmowania 

obumar ych szcz tków ro lin (b),

no yce do obcinania 

cz ci ro lin (c)

 Tradycyjn  metod  zapewniaj c  wymian

gazow  w zbiorniku jest roztopienie lodu w kilku 

miejscach gor c  wod  (nie nale y rozbija  go 

adnymi ostrymi narz dziami). W powsta ym 

przer blu umieszcza si  kawa ek styropianu lub 

wi zki s omy

a b

c

Po zako czeniu prac ogrodowych narz dzia nale y dok adnie oczy ci

z ziemi i osuszy . Przed nadej ciem zimy metalowe cz ci warto 

zabezpieczy  smarem lub preparatem do konserwacji metalu
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ny, aby zd y y ukorzeni  si  przed zim . Du e k py mo na dzieli .

Najlepiej przyjmuj  si  ro liny sadzone z bry  ziemi. 

Ro liny cebulowe kwitn ce wiosn , zimuj ce w gruncie, mo na sa-

dzi  we wrze niu i w pa dzierniku. Warto zrobi  to przed pierwszymi 

mrozami, gdy  cebule musz  mie  czas na zakorzenienie si  przed na-

dej ciem zimy (do po owy pa dziernika posadzi  nale y cebule czosn-

ków ozdobnych, kosa ców cebulowych, szafirków, cebulic, tulipanów, 

lilii oraz bulwki krokusów). Po pierwszych przymrozkach miejsca, gdzie 

zosta y posadzone cebulki, trzeba przykry  2–4-centymetrow  warstw

kory lub torfu, suchymi li mi, s om  lub ga ziami wierkowymi.

Na pocz tku jesieni mo na sadzi  lub przesadza  niektóre drzewa 

oraz krzewy iglaste, a tak e ro liny zimozielone. Je li zrobimy to pó -

niej, mog  nie zd y  ukorzeni  si  przed nadchodz c  zim . Na gle-

bach ci kich ukorzenianie si  mo e by  trudniejsze; wtedy sadzenie 

lepiej od o y  na wiosn .

Nawo enie

Uniwersalnym nawozem do stosowania jesieni  jest kompost (mo -

na nim nawozi  do ko ca listopada). Do nawo enia drzew i krzewów 

wykorzysta  mo na dojrza y kompost, który rozprowadza si  pod ko-

ronami ro lin, lub nawozy fosforowe i potasowe (jesieni  nie stosu-

je si  nawozów azotowych, gdy  przed u aj  okres wegetacji ro lin, 

co mo e sta  si  przyczyn  ich zmarzni cia). Nawozy nale y roz o y

wokó  ro lin koli cie (najwi cej aktywnych korzeni znajduje si  na 

obrze u korony), mo na je tak e p ytko wymiesza  z ziemi .

Przycinanie drzew i krzewów

We wrze niu i w pa dzierniku przycina si  niektóre drzewa i krzewy. 

Korony drzew li ciastych mo na formowa  przez ca y rok, lecz najlep-

szym okresem jest jesie  i zima, od listopada do marca (wyj tkiem s

klon, grab czy brzoza, które po przyci ciu „p acz ”, dlatego formuje si

je od czerwca do wrze nia). Drzewa iglaste mo na przycina  przez ca y

rok i nie zabezpiecza si  ich ran, je li s  gatunkami ywicuj cymi.

Narz dzia do ci cia powinny by  bardzo ostre, aby powierzchnie 

ran by y g adkie. Rany zabezpiecza si  ma ci  ogrodnicz  (Dendromal, 

Funaben 3, Lac Balsam) lub farb  emulsyjn , które przeciwdzia aj

usychaniu ga zi i chroni  rany przed infekcj  grzybicz .

No yce r czne s  odpowiednie do przycinania niewielkich ywo-

p otów formowanych i precyzyjnego ci cia iglaków. Przycinanie nawet 

wysokich ywop otów, bez konieczno ci korzystania z drabiny, umo -

liwi  no yce r czne na wysi gniku. W ma ych ogrodach mo na sto-

sowa sekatory r czne oraz elektryczne; spalinowe s  przeznaczone 

dla profesjonalistów. Wi kszy zasi g ma sekator tyczkowy ze specjaln

link  przymocowan  do ruchomego ostrza: im d u sze s  jego ramio-

na, tym atwiej nim ci  nawet grubsze ga zie.

Do ga zi najlepiej u ywa  specjalnej pi y z zakrzywionym brzesz-

czotem, która atwiej zag bia si  w wie ym drewnie. Z by pi y po-

winny by  równe i ostre, gdy  tylko wtedy powierzchnia ci cia jest 

w miar  g adka i rana po nim atwiej si  zabli nia. Warto kupowa

pi y z z bami hartowanymi (s  ciemniejsze, wyra nie odró niaj  si

od reszty brzeszczotu).

Pilarki a cuchowe o nap dzie elektrycznym lub spalinowym przy-

datne s  do usuwania grubych konarów. a cuch zachowuje swoj

ostro  przez 6–8 godzin pracy, przez ca y czas musi by  dobrze sma-

rowany (potem mo na go odda  do serwisu lub naostrzy  samemu). 

Ci cie konarów umiejscowionych wysoko (do 5 m nad ziemi ) mo na 

wykona  miniaturow , lekk  pilark , któr  zak ada si  na teleskopo-

wy dr ek.

 Narz dzia do pracy 

w ogrodzie wygodnie 

jest przechowywa

na specjalnych 

wieszakach lub 

stojakach.

Miejsce 

przechowywania 

narz dzi powinno by

zabezpieczone przed 

wilgoci

 Cebulki ro lin sadzi si  w glebie piaszczysto-gliniastej, próchnicznej, na 

g boko  równ  ich trzykrotnej wysoko ci

 No yce akumulatorowe u atwiaj  i kilkakrotnie przyspieszaj  ci cie

 Tradycyjne sekatory r czne s u

do obcinania ga zi o rednicy do 1 cm, 

do ci cia grubszych (do 3 cm rednicy) 

trzeba u y   sekatora dwur cznego

fo
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fot. Archiwum BD
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Usuwanie chorych p dów

Jesieni  nale y usuwa  spod drzew zeschni te owoce i ich resztki, a tak-

e obrywa  tzw. mumie pozosta e na ga ziach, by nie stanowi y ród a

chorób grzybowych. Systematycznie trzeba te  usuwa  i pali  pora o-

ne p dy drzew i krzewów. Wyci  równie  nale y ga zie zaatakowane 

przez grzyba wywo uj cego raka drzew owocowych (na pora onych ga-

ziach widoczne s  naro la w kszta cie bulw, ci  nale y p dy w zdro-

wych miejscach, w odleg o ci 15 centymetrów od miejsca choroby) oraz 

ga zie pora one czerwon  gruze kowato ci  (choroba grzybowa, któ-

rej objawem s  ma e, czerwonawe p cherzyki na obumar ych ga ziach). 

Wszystkie te zabiegi ograniczaj  rozprzestrzenianie si  chorób na pozo-

sta e ro liny.

Ochrona przed mrozem

Byliny zabezpiecza si  przed mrozem jesieni , przed zamarzni ciem gle-

by. Mo na zrobi  to przez ció kowanie gleby kor  lub li mi, a tak e

obornikiem. ció kowanie zapobiega wahaniom temperatury w glebie 

i sprzyja utrzymaniu jej wilgotno ci. Podlane i przyci te na wysoko  ok. 

15 cm ro liny okrywa si  tak e ga zkami sosnowymi lub wierkowymi. 

Nasady traw wra liwych na mróz tak e nale y jesieni  okry  ga zkami.

 Byliny niezimuj ce w gruncie (dalie czy begonie, mieczyki, z ocienie) 

trzeba wykopa , usun  cz ci nadziemne, za  podziemne – k cza, bul-

wy, cebule – lekko przesuszy , dok adnie oczy ci  i umie ci  na zim

w suchym, przewiewnym, ch odnym pomieszczeniu – w temperaturze 

5 10°C. Cebule nale y przechowywa  w skrzynkach wype nionych tor-

fem lub trocinami, u o one tak, by si  ze sob  nie styka y.

Niezale nie od okrywania niektóre ro liny warto chroni  przez tzw. 

kopczykowanie, czyli obsypywanie nasady ziemi , li mi, kor  lub tro-

cinami – do wysoko ci 20–40 cm. Nawet je li ostra zima przemrozi 

p dy, na wiosn  ga zie odbij  z dolnej, okrytej cz ci ro liny. Tak war-

to zabezpieczy  hortensje, ró e, powojniki, m ode egzemplarze klonów 

palmowych i budleje.

W okresach suszy ro liny zimozielone nale y podlewa  nawet zim

– w okresie odwil y, przez ich li cie wyparowuje bowiem woda, co na-

ra a ro lin  na uschni cie. Ro liny zimozielone warto te  ocienia  siat-

kami cieniuj cymi, które nie przepuszczaj  promieniowania UV i chro-

ni  przed wiatrem.

 Na pocz tku jesieni nale y przenie  do domu ro liny doniczkowe 

wra liwe na nisk  temperatur , które ozdabia y taras czy balkon, a ro-

liny zimuj ce na tarasie – odpowiednio zabezpieczy . Niewielka bry-

a korzeniowa, ma y dop yw wody, silne wiatry, a tak e zimowe promie-

nie s oneczne powoduj  zwi kszenie parowania, przez co ro lina jest 

nara ona na przemarzni cie. Najprostszym sposobem jest umieszcze-

nie donicy w glebie i usypanie wokó  ro liny kopczyka z ziemi. Je li nie 

ma takiej mo liwo ci, mo na owin  donic  s om  lub tektur  falist

i umie ci  j  w drewnianej skrzyni b d  w kartonowym pudle wype -

nionym kor , suchymi li mi albo nawet gazetami czy kawa kami styro-

pianu. Tak zimuj ce ro liny dobrze jest zestawi  jak najbli ej siebie i za-

bezpieczy  tak e ich p dy, podobnie jak u ro lin ogrodowych, matami 

s omianymi, ga ziami drzew iglastych, agrow óknin  (tak , która za-

pewnia niezb dny dost p wiat a) lub suchymi li mi (mo na najpierw 

lu no owin  ro lin  siatk , a potem wsypa  do rodka li cie).

Jesieni  lepiej nie przycina  ro lin, które kwitn  na zesz orocznych 

p dach, np. hortensji ogrodowej, forsycji czy ja minowca wonnego, 

gdy  spowoduje to s absze kwitnienie w kolejnym roku

 Pilarki elektryczne maj  nieco mniejsz  moc 

ni  spalinowe, za to s  cichsze i l ejsze, wa

3–4 kg, ale zasi g ich dzia ania jest ograniczony 

dost pem do zasilania. D ugo  prowadnicy 

zale y od wielko ci pilarki oraz mocy silnika: 

do amatorskiego u ytku wystarcza pi a

z prowadnic  d ugo ci 30–40 cm

 Odci te z drzew i krzewów zdrewnia e

i mi kkie p dy najlepiej kompostowa

rozdrobnione, bo wtedy szybciej si  rozk adaj .

S u  do tego rozdrabniacze elektryczne 

o odpowiednio du ym otworze za adunkowym

 Popularnym materia em 

do os aniania krzewów nie 

w pe ni odpornych na mróz 

jest agrow óknina, Oprócz 

tego, e chroni przed 

przymrozkami, zapobiega 

te  wysuszaniu ro lin 

przez wiatr; przepuszcza 

powietrze, prawie nie 

nagrzewa si  na s o cu

i jest lekka

 Tradycyjne okrycia 

ro lin to maty s omiane, 

wrzosowe lub wiklinowe 

(polecane do os aniania 

tak e pni drzew). Dobra 

jest do okrywania tak e

tektura falista

 Ro linom 

uprawianym na 

tarasie trzeba 

zapewni  izolacj

od zimnej posadzki, 

na przyk ad mo na 

postawi  donic  na 

grubych deskach lub 

warstwie styropianu

 P dy ro lin pn cych nale y po o y  delikatnie na ziemi i obsypa  warstw

ziemi lub piasku

fot. Einhell

fot. Kinzo
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