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Styczeń, zima w pełni, a dla roślin czas spoczynku. 
I choć właściciele ogrodów odpoczywają od prac 

ogrodniczych, to powinni jednak pamiętać o kilku 
sprawach. Co można zrobić w ogrodzie w środku 
zimy? Pracy może nie jest dużo, ale nawet teraz 

znajdzie się kilka zabiegów, które można wykonać.

Dość istotna jest ochrona roślin przed mrozem i wiatrem, dlatego 
styczeń to odpowiedni czas na przeprowadzenie zabiegu bielenia 
drzew, który zapobiega pękaniu kory na pniach. Przyczyną pękania 
kory jest silne nagrzewanie się pni w ciągu dnia, a następnie ozię-
bianie w nocy. Tak gwałtowne zmiany temperatury powodują na-
przemienne rozszerzanie i kurczenie się tkanek kory a w rezultacie 
tworzenie pęknięć i ran zgorzelinowych. Bielenie pni wapnem 
powoduje, że w ciągu dnia słabiej się nagrzewają - biały kolor 
odbija promienie słoneczne. Najłatwiej przygotować roztwór do 
bielenia rozrabiając 2 kg wapna palonego w 10 l wody. Aby wapna 
nie zmywały deszcze, dobrze jest dodać do roztworu kleistą zawie-
sinę ugotowaną ze zwykłej mąki pszennej.

Pamiętajmy, aby regularnie sprawdzać stan osłon i mat zabezpie-
czających, które założyliśmy przed nadejściem zimy. Najwięk-
szym zagrożeniem są obfite opady śniegu, który staje się ciężki 
i grozi połamaniem gałęzi – należy go usuwać najszybciej jak to 
możliwe.

Gdy temperatura na zewnątrz przez kilka dni utrzymuje się „na 
plusie”, warto podlać rośliny zimozielone rosnące w pojemnikach, 
a także rododendrony, bukszpany, laurowiśnie i ostrokrzewy. Jeśli 
jest mroźno, ale słonecznie, dobrze okryć rośliny agrowłókniną 
bądź jutą, tak by słońce nie wysuszyło ich pędów.

Niektóre rośliny potrzebują mrozu, aby wykiełkować lub zakwit-
nąć np. pierwiosnki, krokusy, tulipany, śnieżyczki, narcyzy, hiacyn-
ty czy lilie. 

W styczniu siejemy do skrzynek nasiona pierwiosnków i wyno-
simy je na zewnątrz (nasiona te kiełkują dopiero po przemrożeniu). 
Na odkwaszonym torfie z piaskiem wysiewamy nasiona begonii 
bulwiastej i wiecznie kwitnącej. Nasiona pierwiosnków i begonii są 
bardzo drobne, dlatego nie trzeba ich przykrywać ziemią, wystar-
czy po wysianiu lekko je przyklepać. Tak przygotowane pojemniki 
nakrywamy folią i ustawiamy w jasnym i ciepłym miejscu. Często 
je zraszamy. Po 3–4 tygodniach młode roślinki trzeba przepikować. 
Do gruntu wysadzamy rośliny w maju, po ustąpieniu przymrozków.
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Pamiętajmy o ptakach i przygotujmy karmnik oraz uzupełniajmy 
w nim pokarm. Dokarmiane zimą ptaki przyzwyczajają się do na-
szego ogrodu i wiosną chętnie zakładają w nich gniazda. Ptaki są 
naszymi pomocnikami w walce ze szkodnikami, gdyż zjadają 
ogromne ilości owadów, ich jaja i larwy. Dla sikorek wieszamy su-
rową, ale nie soloną słoninę.

Nie dopuszczajmy do całkowitego zamarznięcia wody w stawie. 
Jeśli mamy w zbiorniku ryby tym bardziej pilnujmy, by powierz-
chnia wody nie zamarzła. Skucie tafli lodem odcina zwierzętom 
dostęp tlenu i naraża je na śmierć. Dobrym sposobem zapobiegania 
zamarzaniu przerębla jest umieszczenie w nim słomy.

Pielęgnujmy rośliny doniczkowe - zima nie jest dla nich łatwym 
okresem. Suche powietrze oraz wysoka temperatura sprzyja roz-
wojowi szkodników takich jak mszyce, wciornastki czy tarczniki. 
Dlatego też oglądamy liście w poszukiwaniu szkodników, usuwa-
my chore i porażone rośliny oraz zasychające pędy i liście. Przecho-
wywane w pomieszczeniach kwiaty balkonowe i tarasowe podle-
wamy sporadycznie, zwłaszcza gdy stoją w chłodzie.

Podsumowanie prac w styczniu:

- bielimy pnie drzew owocowych;

- sprawdzamy stan zimowych okryć na roślinach;

- kontrolujemy czy silny wiatr nie rozwiązał 
sznurków, którymi związaliśmy rośliny 

chroniąc je przed śniegiem;

- usuwamy nadmiar śniegu z roślin;

- zające lub inne zwierzęta (gryzonie) mogą
 obgryźć korę młodych drzewek, dlatego 

zakładamy specjalne plastikowe 
opaski na drzewka;

- projektujemy nowe rabaty;

- podlewamy rośliny zimozielone 
rosnące w donicach;

- gdy temperatura jest dodatnia możemy 
ciąć żywopłoty;

- zakładamy opaski na młode drzewa 
chroniąc je w ten sposób przed zającami;

- sprawdzamy przechowywane cebule 
i usuwamy uszkodzone;

- napowietrzamy oczko wodne;

- konserwujemy narzędzia natłuszczając 
wszystkie części metalowe olejem lnianym;

- pod koniec stycznia możemy przystąpić do
 siewów kwiatów jednorocznych, 
należą do nich lobelia, żeniszek 

meksykański, petunia, a także begonie.

Dbajmy o ogród zimą – odwdzięczy się 
nam na wiosnę!
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