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OGRODY. Październikowe prace

Addio pomidory

Żółte, czerwone i brązowe liście 
przypominają nam o nadejściu 
jesieni. Niebawem ich zabraknie, 
a nieco zieleni będziemy mogli 
znaleźć wyłącznie wśród 
nasadzeń drzew iglastych.

W październiku możemy jeszcze 
sadzić rośliny cebulowe kwitnące 
wiosną (krokusy, tulipany, narcyzy, 
hiacynty itp.). To ostatni moment na  
ich sadzenie przed zimą. Pod krzewy 
dosypujemy kompost, aby ochronić 
korzenie przed mrozem, wysadzamy 
także cebulki pędowe lilii do gruntu. 
Starannie grabimy opadające liście 
i składamy je na kompost.
To czas na  sadzenie róż, krzewów  
i drzew z tzw. gołym korzeniem oraz 
iglaków wykopywanych z gruntu.
Po pierwszych przymrozkach ścina-
my pędy i  wykopujemy karpy dalii, 
kanny, bulwy mieczyków, begonii 
bulwiastej i innych roślin, które mu-
szą zimować w  chłodnym pomiesz-
czeniu. Osuszamy je. Układamy 

w  skrzynkach, przesypując torfem. 
Jeżeli rosły w  donicach, ścinamy 
pędy, aby zajmowały mniej miejsca 
i ustawiamy jedna na drugiej.

Czas na przesadzanie
Jeżeli drzewa i krzewy liściaste zrzu-
ciły liście, jest to dobry moment 
na  przesadzanie. Gleba jest jeszcze 
ciepła, a  deszcze sprzyjają regenera-
cji korzeni. Ścinamy rośliny jedno-
roczne, zostawiając w ziemi korzenie. 
Zdrowe części naziemne wyrzucamy 
na kompost, te porażone przez grzyby 
palimy lub wyrzucamy na  śmietnik. 
Zbieramy nasiona roślin jednorocz-
nych. Wysiewamy zimotrwałe rośliny 
jednoroczne (np. nagietki, smagliczki), 
aby latem wcześniej zakwitły.

Owoce dla ptaków
Źle wyglądające byliny ścinamy tuż 
nad ziemią. Te, które mają atrakcyj-
ne owocostany zostawiamy, jako po-

karm dla ptaków i  zimową dekora-
cję. Usuwamy chwasty i podlewamy 
przed zimą rośliny zimozielone np. 
różaneczniki, laurowiśnie czy iglaki.

Koniec zbiorów
W sadzie kończymy zbiory jabłek 
i  gruszek, a  także późnych odmian 
śliwek i  pigwy. Owoce duże i  do-
brze wyrośnięte zbieramy najpierw, 
natomiast te drobniejsze możemy 
zostawić na  drzewach nieco dłu-
żej. Pamiętajmy, aby je zebrać przed 
nastaniem mrozów (przygruntowe 
przymrozki nie są groźne ‒ jabłka 
i gruszki wytrzymują bez uszkodzeń 
spadki temperatury do -3 °C).
Zebrane owoce przeglądamy i sortu-
jemy. Do  przechowywania przezna-
czamy tylko te zdrowe, nie robaczy-
we i z nieuszkodzoną skórką. Owoce 
przechowujemy w  chłodnym i  nie-
zbyt suchym pomieszczeniu (jeżeli 
jest zbyt sucho, skórka owoców może 
się pomarszczyć). 
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Spalić mumie  
i balsam na rany

Przeglądamy korony drzew, usuwa-
my porażone chorobami części ro-
ślin i zaschnięte owoce (tzw. mumie), 
które należy spalić lub głęboko zako-
pać, aby nie stały się źródłem zaka-
żenia w  przyszłym roku. Usuwamy 
również owoce opadłe z drzew, które 
zaczynają gnić. Zdejmujemy i palimy 
opaski i  pułapki lepowe, do których 
wyłapywaliśmy szkodniki.
Grzyb wywołujący raka drzew owo-
cowych powoduje tworzenie się 
na  porażonych gałęziach narośli 
w  kształcie bulw. Po  zbiorach owo-
ców chore gałęzie musimy wyciąć. 
Tniemy w  miejscach zdrowych, od-
ległych o  15 cm od miejsca zrako-
wacenia. Rany smarujemy balsamem 
przyspieszającym gojenie.

Marchew, kapusta 
i rzodkiewka

W warzywniku zbieramy późne od-
miany kapusty i marchwi, które na-
dają się do przechowywania, a także 
rzodkiewkę, rzodkiew i  rzepę z  sie-
wów poplonowych. Zbieramy też 
brokuły i kalafiory, które w paździer-
niku charakteryzują się wyjątkowo 
dobrą jakością. Do  połowy miesiąca 
możemy zbierać szpinak z siewu let-
niego. Zbieramy również sadzone 
w  lipcu kalafiory i  kalarepę. Późne 
odmiany kalarepy nadają się do prze-
chowywania.

Endywia 
w ciemnościach

Na 8 do 10 dni przed zbiorem należy 
wybielić liście endywii, dzięki czemu 
będą delikatniejsze w smaku i mniej 
gorzkie. W  ramach tego zabiegu li-
ście spinamy za  pomocą taśmy lub 
gumki, którą owijamy, tak aby odciąć 
dopływ światła do  liści wewnętrz-
nych. Możemy również przykryć ro-
śliny talerzami lub wiaderkami. Aby 
nie spowodować procesów gnilnych, 
stopniowo wybielamy tyle roślin, ile 
mamy zamiar zebrać.

Zbieraj pomidory
Zanim nadejdą chłody, musimy ze-
brać wszystkie wykształcone owoce 
pomidorów i  umieścić je w  ciepłym 
pomieszczeniu, w  którym będą doj-
rzewały (dostęp światła nie jest ko-
nieczny). Pozostałości po liściach i ło-
dygach uprzątamy i  wykorzystujemy 
do  produkcji kompostu. Zwiędnięte 
części roślin możemy równie dobrze 
pozostawić zakopane w glebie, użyź-
nią ją. Jest to metoda mniej praco-
chłonna. Należy jednak uważać, aby 
nie pozostawić w ziemi resztek chwa-
stów korzeniowych i chorych roślin.

Jesienne zasilanie
Przekopujemy ziemię na  rabatach 
i  zagonach, zasilamy ją obornikiem 
lub kompostem. Możemy też zasto-
sować nawożenie nawozami sztucz-

Endywia należy do warzyw i jej liście 
odziomkowe używane są w charakterze 
sałaty. Ma pikantny, gorzkawy smak. 
Dobrze komponuje się z ostrymi serami 
i z dodatkiem orzechów. Zawiera więcej 
związków mineralnych i witamin niż 
sałata. Z jej liści przyrządza się sałatki.
Fot. Wikimedia

nymi. Na  początku miesiąca sadzi-
my zimową cebulę dymkę (zalecane 
odstępy 25 x 6 cm i głębokość około 
5 cm). Pod koniec listopada cebulę 
przykrywamy włókniną ‒ to uchroni 
ją przed mrozem.
Nadszedł czas, aby posadzić zio-
ła. Rośliny dojrzałe należy wykopać 
i  przesadzić na  zimę do  doniczek. 
Sadzimy warzywa cebulowe, a  pod 
osłonami zimowe sałaty i orientalne 
odmiany kapusty. Usuwamy opadłe 
liście zimozielonych ziół. Gatunki 
delikatne zabezpieczamy przed mro-
zem. Wykopujemy warzywa prze-
znaczone do pędzenia. Zabezpiecza-
my warzywa wieloletnie korzeniowe, 
rosnące w gruncie.
 

Październikowy 
trawnik

Systematycznie grabimy trawnik 
z opadających liści, najlepiej przy po-
mocy lekkich grabi w  kształcie wa-
chlarza. Już nie nawozimy, gdyż pobu-
dzona do wzrostu trawa źle przezimu-
je. Docinamy krawędzie trawnika, jeśli 
nie zrobiliśmy tego we wrześniu (na-
rzędzie do tego zabiegu to szpadelek ‒  
nóż do  cięcia kantów). Naprawiamy 
zniszczone miejsca. W dalszym ciągu 
kosimy trawnik, ale już nie tak czę-
sto i  nieco wyżej podnosimy ostrze 
kosiarki. Na początku miesię nik lub 
zakładać trawnik z rolki. To także czas 
na jesienne napowietrzanie. 

Przenosimy kaktusy i  inne sukulenty 
z letniego stanowiska do pomieszcze-
nia, gdzie będą zimowały (8-10 stop-
ni). Przestajemy je tak często podle-
wać. Przenosimy pozostałe rośliny 
do domu. Przestajemy nawozić.
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