
Działka przed zim�

Po zebraniu wszystkich plonów zróbmy porz�dek w ogrodzie 

i zadbajmy o �yzno�� gleby.  

Pozostawienie nieuporz�dkowanych grz�dek do wiosny jest bardzo 

niekorzystne zarówno dla gleby, jak i dla zdrowotno�ci uprawianych 

w przyszłym roku warzyw. Choroby i szkodniki ro�lin, które �erowały w tym 

sezonie na naszych plonach bez trudu przezimuj� na resztkach po�niwnych 

staj�c si� �ródłem infekcji przyszłorocznych ro�lin uprawnych. Dlatego w celu 

ograniczenia wyst�powania patogenów ro�linnych zaleca si� grabienie 

i usuwanie li�ci, a tak�e resztek pozostałych po zbiorze warzyw.  

Oczyszczona z resztek ro�linnych gleba jest gotowa do uprawy 

przedzimowej. 

Uprawa przedzimowa ma za zadanie: 

• przywróci� ku powierzchni wymyte w gł�b profilu składniki pokarmowe,  

• poprawi� struktur� gleby, 

• oraz ograniczy� wyst�powanie chwastów w przyszłym roku 

wegetacyjnym. 

Przygotowanie grz�dek warzywnych do zimy polega na przekopaniu na 

gł�boko�� 12-15 cm wierzchniej warstwy gleby pozostawiaj�c j� w tzw. „ostrej 

skibie” czyli w stanie nierozdrobnionym, nie wyrównuj�c brył ziemi. 

Dost�pno�� składników pokarmowych 

  Odwrócenie warstwy gleby i cz��ciowe jej przemieszanie zmienia skład 

mineralny gleby. Niektóre składniki pokarmowe wraz z deszczem s� wymywane 

poza zasi�g korzeni ro�lin uprawnych. Poprzez odci�cie i odwrócenie skiby 

„utracone” zwi�zki mineralne s� przemieszczane ku powierzchni gleby staj�c 

si� znów dost�pne dla ro�lin. Ma to szczególne znaczenie dla poprawy 

mi��szo�ci warstwy uprawnej na glebach lekkich, w których składki mineralne 

s� łatwo wymywane. 



Stosuj�c bardzo gł�bokie kopanie (ok. 20 cm) mo�emy pogł�bi� warstw� orn�

gleby, czyli podziemn� przestrze� dla brył korzeniowych naszych ro�lin. System 

korzeniowy b�dzie mógł wtedy penetrowa� gł�bsze warstwy gleby, a przez co 

pobiera� wi�cej składników pokarmowych oraz wody. Dzi�ki temu ro�liny b�d�

lepiej od�ywione i bardziej odporne na susz�. 

Struktura gleby 

Przedzimowa uprawa gleby sprzyja powstawaniu struktury gruzełkowatej, 

która zapewnia wła�ciwe napowietrzenie oraz odpowiedni� wilgotno�� gleby. 

Pozostawiaj�c na zim� bryły ziemi w tzw. „ostrej skibie” ułatwiamy 

gromadzenie si� w nich wody, a dzi�ki strukturotwórczym wła�ciwo�ciom 

mrozu poprawia si� jako�� gleby. Zamarzaj�ca w kapilarach glebowych woda 

rozkrusza bryły, które rozpadaj� si� na gruzełki tworz�c pulchn� ziemi�. Jest to 

zjawisko bardzo wa�ne i potrzebne szczególnie na zlewnych i ci��kich glebach, 

w których wst�puj� niewła�ciwe stosunki wodno-powietrzne.  

Poprawa struktury gleb ci��kich, gliniastych jest w zasadzie jedyn� skuteczn�

metod� zwalczania skrzypu polnego, który wyst�puje wła�nie na takich nie 

uprawianych stanowiskach. 

Niszczenie chwastów

 Napowietrzaj�c gleb� tworzymy niekorzystne warunki dla rozwoju 

wspomnianego skrzypu, który jest jednym z bardziej uci��liwych chwastów 

wyst�puj�cych na działkach. Gł�boka uprawka przedzimowa sprzyja równie�

zwalczaniu innych wieloletnich ro�lin konkuruj�cych z uprawami. 

Odwrócona na gł�boko�ci 12-15 cm gleba z jednej strony pozwala zahamowa�

rozwój chwastów, które po ostatnim pieleniu zd��yły ju� zapewne 

wykiełkowa�, z drugiej za� strony wydobywa znajduj�c� si� w tej warstwie 

główn� mas� korzeni i rozłogów chwastów wieloletnich. W celu pozbycia si�

organów wegetatywnych ro�linno�ci konkurencyjnej nale�y pozostawi� odci�te 



skiby do przeschni�cia na kilka dni, po których z łatwo�ci� przy pomocy wideł 

ameryka�skich czy motyki pozb�dziemy si� rozłogów perzu i kł�czy pokrzywy. 

Po wydobyciu z gleby chwastów raz jeszcze przekopujemy gł�boko grz�dki.  

Zagospodarowanie zielonej masy 

Powyci�gane z gleby korzenie, p�dy, kł�cza i rozłogi mo�na, a nawet 

trzeba wykorzysta� jako surowiec do uprawy ro�lin. Cz��ci podziemne perzu 

czy pokrzywy s� bogate w składniki mineralne, zawieraj� szczególnie du�o 

azotu, dlatego jednym z najlepszych sposobów wykorzystania tych chwastów  

jest kompostowanie. Do tego celu mo�na wykorzysta� równie� zebrane cz��ci 

resztek po�niwnych, które nie nosz� objawów chorób. Jednak zanim zielon�

mas� wrzucimy na kompost nale�y j� rozdrobni� i podsuszy� na sło�cu, aby 

nasza pryzma kompostowa w niedługim czasie nie zazieleniła si� od 

wschodz�cych chwastów. 

Je�li szykuje si� ciepła jesie� z bogatych w substancje pokarmowe 

chwastów mo�na przygotowa� preparaty ro�linne np. gnojówki, które poprawi�

kondycj� ro�lin uprawnych lub przyspiesz� „dojrzewanie” kompostu. Preparat 

ten przygotowujemy zalewaj�c ok. 1 kg zielonych ro�lin dziesi�cioma litrami 

deszczowej wody. Proces fermentacji trwa od 2 do 4 tygodni. Pami�tajmy 

jednak, �e jesienne chłody nie s� por� optymaln� do przemian biologicznych, 

które musz� zaj�� przy fermentacji gnojówki. Gotowy preparat przestaje si�

pieni� i staje si� klarowny. 

Nawo�enie organiczne 

Zespół uprawek przedzimowych ł�czymy zwykle z nawo�eniem 

organicznym. Najbardziej odpowiedni� por� stosowania nawozów takich jak 

obornik, kurzak, kompost czy nawozy zielone jest jesie�. W tym okresie mo�na 

wykona� równie� wapnowanie gleby. Pami�tajmy jednak, �e te zabiegi 

(a szczególnie wapnowanie) wykonujemy w miar� potrzeby co 3-4 lata. 



Nawozy organiczne oddziałuj� bardzo korzystnie na gleb� i ro�liny. 

� Zawieraj� komplet makro i mikroelementów, które stanowi� �ródło 

składników pokarmowych uwalnianych systematycznie, dzi�ki 

czemu nie dochodzi do strat zwi�zków od�ywczych ani 

przenawo�enia ro�lin.  

� Substancja organiczna zawarta w nawozach sprzyja powstawaniu 

próchnicy glebowej poprawiaj�c struktur� gleby, a tym samym jej 

stosunki wodno –powietrzne.  

� Nawo�enie organiczne sprzyja równie� rozwojowi �ycia 

mikrobiologicznego w glebie. 

Wszystkie nawozy organiczne oraz wapniowe wymagaj� dokładnego 

wymieszania z gleb�, dlatego zanim przyst�pimy do przekopywania gleby 

nale�y zastosowa� wybrane nawozy. 

Przefermentowany obornik i ziemi� kompostow�  rozkładamy w ilo�ci ok. 

4-6 kg na m
2
 powierzchni działki. Kurzak, który jest bardziej skoncentrowanym 

nawozem, stosujemy w ilo�ci ok. 0,5 kg w przeliczeniu na ar. Dost�pne 

w sklepach ogrodniczych gotowe nawozy organiczne granulowane typu guano, 

obornik czy pomiot ptasi dawkujemy zgodnie z instrukcj� podan� na 

opakowaniu. Natomiast dawk� wapnia (na działkach zawsze w formie 

w�glanowej -CaCO3), stosujemy w zale�no�ci od odczynu gleby w ilo�ci ok. 10-

15kg w przeliczeniu na ar. Pami�tajmy jednak, aby nie wykonywa� wapnowania 

gleby „na zapas” w przeciwnym razie dojdzie do niebezpiecznego dla ro�lin 

zachwiania odczynu gleby. 

Rozło�one na powierzchni ziemi nawozy przekopujemy na gł�boko�� ok. 

8-10 cm na glebach ci��kich oraz 15-18 cm na glebach lekkich. Zró�nicowana 

gł�boko�� umieszczenia nawozów organicznych w zale�no�ci od typu gleby, 

jest uzasadniona dost�pno�ci� tlenu niezb�dnego do procesu mineralizacji 

substancji organicznej. 
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