Z myślą o nowym sezonie
Jesień to drugi najbardziej pracowity okres na działce. Właśnie teraz jest
do wykonania wiele prac, które mają znaczenie dla przyszłorocznych plonów.
Jesienna agrotechnika
Prawidłowo przeprowadzona uprawa gleby przed zimą ma ogromne
znaczenie dla utrzymania odpowiednich warunków dla rozwoju roślin w nowym
sezonie.
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gruzełkowatej, odpowiedzialnej za właściwe napowietrzenie oraz wilgotność
gleby, wpływa na ograniczenie występowania chwastów wieloletnich oraz
przywraca w obręb zasięgu korzeni przemieszczone w głąb profilu gleby
związki mineralne.
Najważniejszą czynnością, którą należy wykonać w okresie jesiennym jest
przekopanie gleby na średnią głębokość 15 – 20 cm i pozostawienie jej w tzw.
„ostrej skibie” czyli w stanie nierozdrobnionym, bez wyrównania brył ziemi.
Nawożenie
Uprawki przedzimowe warto łączyć z jesiennym nawożeniem. Dlatego
zanim gleba zostanie przekopana należy wcześniej rozłożyć kompost w ilości 34 kg/m2 lub inny nawóz organiczny dostępny w sklepie ogrodniczym
(www.dzialkowiecsklep.pl). Nawozy granulowane tj. obornik czy kurzak należy
stosować zgodnie z zaleceniem producenta zamieszonymi na opakowaniu.
W zależności od rodzaju gleby, nawozy organiczne miesza się na głębokość
od 10-15 cm (gleby ciężkie) do 20 -25 cm (gleby lekkie).
Rośliny są w stanie pobrać w pierwszym roku zaledwie 25 – 50 %
wprowadzonych z nawozem organicznym składników, dlatego nawożenie roślin
należy uzupełnić nawozami mineralnymi. Jesienią stosuje się mineralne nawozy
wieloskładnikowe
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przedzimowym nie nawozi się azotem!

1

Wapnowanie
Oprócz funkcji nawozowej wapnowanie gleby stosuje się w celu regulacji
odczynu gleby oraz poprawienia jej struktury. Kluczowe pytanie, które należy
zadać przed wykonaniem zabiegu brzmi: „czy istnieje potrzeba wapnowania?”.
Nawożenie wapniem, przy uprawie większości roślin, jest wskazane gdy gleba
ma odczyn kwaśny (orientacyjnie dla gleb średnich pH poniżej 5,1).
Gleby nie należy wapnować w ciemno- bez zbadania jej odczynu. Jeżeli
ocena kwasowości gleby potwierdzi konieczność zastosowania nawozów
wapniowych, zaleca się stosowanie węglanu wapnia (CaCO3) przy pH 5,0 - 5,1
w ilości od 1,5 kg (gleby lekkie) do 4 kg (gleby ciężkie) na powierzchni 10m2,
nie częściej niż raz na 3-4 lata. Kredę nawozową zawsze trzeba przekopać
z glebą w odstępie co najmniej 3 tygodni od zastosowania nawozów
organicznych, zwłaszcza obornika. Wapnowania nie łączny się również
z nawozami fosforowymi.
Ściółkowanie
Idąc śladami natury, która po zakończeniu sezonu wegetacyjnego ściele liście
wokół drzew, nie powinno się zostawiać nagiej gleby na okres zimy. Ściółka
organiczna z kory drzew iglastych, słomy, trocin, zrębek lub wiórów drzewnych,
spełni funkcje izolacyjne, zmniejszając dobową amplitudę temperatur w glebie.
Zabezpieczy glebę przed spływem powierzchniowym, poprawi jej strukturę oraz
wpłynie korzystnie na utrzymanie prawidłowej wilgotności.
Profilaktyka chorób i szkodników
Jeszcze jesienią warto zawalczyć o zdrowotność przyszłorocznych
plonów. Jeśli w tym roku drzewa owocowe zostały porażone parchem jabłoni
lub gruszy, pomocnym w ograniczeniu wiosennej infekcji wtórnej będzie oprysk
5% roztworem mocznika wykonany tuż przed nastaniem pierwszych
przymrozków. 0,5 kg nawozu azotowego (46%N) należy rozpuścić w 10 l wody
i dokładnie zwilżyć powierzchnie porażonych liści - tych na drzewie i tych,
które zdążyły już opaść na ziemię.
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Przeciw kędzierzawości liści brzoskwini (i nektaryny) w okresie
bezlistnym wykonuje się oprysk preparatem miedziowym w stężeniu 1%.
Miedzian (w roztworze 0,2%) stosuje się również profilaktycznie przeciw
rozprzestrzenianiu raka bakteryjnego drzew pestkowych. Wiśnie i czereśnie
opryskuje się pod koniec okresu opadania liści.
Zwalczanie szkodników można rozpocząć już na początku miesiąca
owijając pnie drzew owocowych opaskami lepowymi do odławiania piędzika
przedzimka. Samice tego gatunku nie wykształciły skrzydeł, dlatego drogę do
gałęzi w pobliże przyszłorocznych pąków pokonują przemieszczając się po pniu
głównie jabłoni, grusz i czereśni.
Młode nasadzenia są szczególnie narażone na żerowanie gryzoni, które
w okresie zimy żywią się korą i korzeniami głównie owocowych drzew. Dlatego
pinie należy zabezpieczyć specjalną plastikową osłonką, a ściółkę wokół korony
rozłożyć dopiero po zamarznięciu gleby.
Przygotowanie zabezpieczeń zimowych
Okres spoczynku roślin nadchodzi po pierwszych przymrozkach – to
dobry czas aby zabezpieczyć przed chłodem gatunki roślin wrażliwych na mróz.
Do okrywania roślin można wykorzystać białą agrowłókninę, słomiane
chochoły, okrywy z gałązek iglastych (stoisz), liści lub płachty jutowe. Użyte
materiały muszą być lekkie i przewiewne, aby blokowały przepływu powietrza,
zapewniając jednocześnie odpowiednią izolację przed chłodem.
Konserwacja i zabezpieczanie przed mrozem sprzętu i instalacji wodnych
Urządzenia służące do nawadniania należy odpowiednio przygotować do zimy:
1. Po pierwsze trzeba otworzyć wszystkie zawory odwadniające.
2. Dokładne opróżnić z wody wszystkie urządzenia: pompy, przewody
nawadniające,

zraszacze

i

węże

ogrodowe.

Przewody

urządzeń

sterowanych ręcznie można opróżnić wykorzystując sprężarkę.
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3. Należy wymontować wszystkie czujniki sterujące

i elektrozawory.

Przechować w suchym miejscu z dala od niekorzystnych czynników
atmosferycznych
4. Podobnie postąpić z osuszonymi przewodami i wężami ogrodowymi.
5. Wszystkie metalowe elementy systemów trzeba zabezpieczyć przed
korozją.
Jak dobrze kupić materiał szkółkarski
Październik to najlepsza pora na zakup i sadzenie roślin sadowniczych
oraz drzew i krzewów ozdobnych. Gwarancją jakości przyszłych upraw jest
sprawdzony materiał szkółkarski. Pewność zakupu będzie uzależniona
możliwości doboru gatunków i odmian odpowiednich dla uprawy w naszej
strefie klimatycznej oraz od gwarancji otrzymania zdrowych roślin. System
korzeniowy drzew i krzewów z odkrytą bryłą korzeniową powinien być
odpowiednio zabezpieczony przed przesuszeniem, mieć świeży i zdrowy
wygląd, wolny od jakichkolwiek narośli, które mogą świadczyć o guzowatości
korzeni. Materiał nasadzeniowy z pewnego źródła jest opatrzony etykietą
uwierzytelnioną przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa
(PIORIN), która prowadzi nadzór nad zdrowotnością i tożsamością odmianową
roślin. Przed zakupem roślin i artykułów ogrodniczych, warto zapoznać się
z ofertą sklepu internetowego www.dzialkowiecsklep.pl, który posiada szeroką
ofertę dobrej jakości materiału szkółkarskiego i sprawdzonych produktów.
Gwarancją jakości jest przyznany certyfikat „Sklep Prokonsumencki”
potwierdzającym dbałość firmy o prawa konsumenta.
Przed sadzeniem wieloletnich
Raz posadzone rośliny będą rosły w tym samym miejscu przez kolejne
kilka lub kilkanaście lat, dlatego warto dobrze przygotować dla nich stanowisko.
W pierwszej kolejności należy uregulować odczyn gleby poprzez wapnowanie
lub zakwaszenie. Większość roślin sadowniczych preferuje odczyn lekko
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kwaśny (pH 5,5-6,5). Rośliny kwasolubne tj. borówka wysoka, żurawina,
różanecznik czy azalie wymagają pH gleby w granicach 3,5-4,5.
Przed posadzeniem drzew i krzewów dołek należy zaprawić kompostem oraz
zastosować nawozy fosforowe, potasowe i magnezowe. W tym okresie nie
stosuje się nawozów azotowych.
Sadząc drzewa owocowe należy unikać następstwa po sobie grup
gatunków pestkowych i ziarnkowych. Powinno się sadzić gatunki przemiennie:
np. w miejscu gdzie rosły jabłonie czy grusze zaplanować śliwy, wiśnie lub
czereśnie.
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