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Babie lato 
w słonecznych promykach,

złota jesień 
październik 

Pierwszego września słońce wstaje 
około godziny 04:16 i zachodzi mniej 
więcej o  18:24. 
Aż żal myśleć, że ostatni dzień miesiąca 
będzie krótszy o ponad 1,5 godziny. 

23 września przyjęliśmy uważać 
za pierwszy dzień jesieni, powoli żegnamy się z latem i rozpo-
czynamy ostatnie prace w ogrodzie - zabiegi pielęgnacyjne i 
porządkowe. 

Jesień to najlepszy okres na sadzenie roślin, zarówno tych kupio-
nych w doniczkach, jak i kopanych z gruntu. Rośliny teraz posa-
dzone zdążą się ukorzenić do nadejścia mrozów, a w przyszłym 
roku rozpoczną intensywny wzrost, nie tracąc energii na aklimaty-
zację. Posadzone jesienią rośliny nie  są  narażone na silne, palące 
słońce ani na okresy suszy i upałów, jakie mogą zdarzyć się wiosną.

Pora na sadzenie

Sadzimy rośliny cebulowe, kwitnące wiosną np. tulipany, narcyzy, 
lilie, kokorycze, psizęby, pustynniki, puszkinie, iksje, kosaćce, 
ranniki, cebulice, szachownice cesarskie, krokusy, szafirki, 
hiacynty i przebiśniegi. Możemy je sadzić bezpośrednio do gruntu 
lub do specjalnych osłonek chroniących cebule przed gryzoniami.
Cebule sadzimy piętką do dołu na głębokości odpowiadającej 
trzykrotnej wysokości cebuli; mniejsze gęściej, a większe rzadziej.
Powinniśmy zabezpieczyć je przed atakami chorób grzybowych 
zaprawiając np. w roztworze Kaptanu (moczyć przez około 1 godzi-
nę).

Tulipany i lilie azjatyckie nie powinny rosnąć w tym samym 
miejscu dłużej niż 3 lata bo zbyt się zagęszczą i zdrobnieją. 
Po przesuszeniu i oczyszczeniu możemy od razu posadzić je w 
nowym miejscu w ogrodzie bądź przesypać trocinami i przecho-
wywać w chłodnej piwnicy.

Sadzimy wrzosy, które pięknie kwitną jesienią. Najlepsze do założenia 
wrzosowej rabaty są stanowiska słoneczne z lekką i przepuszczalną, 
próchniczą glebą o pH 3,5 do 5,0. 
Podczas sadzenia młode wrzosy można zaszczepić specjalną 
szczepionką mikoryzową do roślin wrzosowych. 

Początek września to ostatnia chwila, aby posadzić na miejsce stałe 
rozsadę roślin dwuletnich - bratków, dziewann, dzwonków ogro-
dowych, goździków brodatych, maków, malw, naparstnic, niezapo-
minajek i stokrotek.

W drugiej połowie września, gdy liście są jeszcze zielone, wykopujemy 
mieczyki. Część nadziemną przycinamy pozostawiając 3–5 centy-
metrowe odcinki pędu. Bulwy suszymy, czyścimy z ziemi i oddzielamy 
małe bulwki przybyszowe. Przechowujemy w przewiewnym 
pomieszczeniu w temperaturze 5–12°C. 

Dzielimy i przesadzamy byliny. Podział odmładza rośliny dzięki 
czemu w następnym roku będą  one dobrze rosły i obficie kwitły.
Każdy fragment podzielonej rośliny powinien zawierać po kilka zdro-
wych pędów i własny system korzeniowy. Przed sadzeniem rany 
powstałe po dzieleniu warto zabezpieczyć odpowiednim fungicydem.

Siejemy rośliny na poplon czyli rośliny bardzo szybko rosnące, które 
po przekopaniu wbogacą glebę w składniki pokarmowe. 
Rośliny na poplon to np. gorczyca, rzepak, gryka, peluszka, koniczyna, 
łubin, rzepak, facelia.
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Murawa, ważna sprawa

Wrzesień to najlepszy miesiąc na zakładanie 
nowego trawnika z siewu i z rolki (jest jeszcze 
ciepło i często pada deszcz). Jeżeli na trawniku 
występuje dużo chwastów należy zastosować 
herbicydy selektywne (Starane, Bofix, 
Mniszek).

Ostatni raz przed zimą nawozimy trawnik 
specjalnym nawozem jesiennym, o mniejszej 
zawartości azotu, aby zwiększyć odporność na 
szkody mrozowe i choroby grzybowe. 

Sad na nowo

Jesienią w sadach sadzimy drzewa, krzewy jagodowe i owocowe. 
Przed posadzeniem  należy przygotować ziemię – odchwaścić, 
głęboko przekopać i dodać odrobinę  kompostu. 
Przed nadejściem zimy sad skrupulatnie sprzątamy. Pod 
drzewami, a także i na nich nie powinny pozostać żadne spady czy 
mumie. Pozostawione jabłka czy gruszki mogą stać się idealnym 
źródłem rozwoju szkodników i bakterii.

Liście precz!

Wyciągamy opadłe liście z wody, ponieważ zagrażają one jakości 
wody w stawie. Gdy zaczynają gnić na dnie, zużywają duże ilości 
tlenu, potrzebnego rybom i innym organizmom. Ponadto 
wzbogacają wodę w składniki odżywcze, co powoduje rozwój 
nadmiernej ilości glonów w terminie wiosennym. Nad lustrem 
wody warto rozwinąć siatkę o średnicy oczek 1–1,5 cm, która 
ochroni staw przed liśćmi spadającymi z drzew.

Jeżeli dysponujemy okazałymi egzemplarzami grążeli żółtych, 
możemy pokusić się o ich podział. Odejmowanie bocznych kłączy 
powinniśmy wykonać na początku jesieni. Wrzesień jest również 
dobrym okresem na przesadzanie roślin wodnych na nowe 
stanowiska.

Spadające liście pogarszają warunki bytowania ryb w oczku wodnym
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Przykładowa aranżacja

Przy słonecznej pogodzie możemy nanieść na trawnik cienką warstwę 
kompostu. Taki "top dressing" (sos na trawniku) jest tajemnicą piękna 
słynnych angielskich trawników.

Tarasowe do zimy gotowe

Wrzesień bywa zimny, szczególnie nocą, często pod koniec miesiąca 
występują pierwsze przymrozki. Rośliny kwitnące tj. oleandry, 
pelargonie, fuksje, hibiskusy, uprawiane w pojemnikach, należy 
podlewać i nawozić tak długo, jak długo będą kwitły. 
Zanim nadejdzie przymrozek trzeba je jednak przenieść do 
pomieszczeń.
Zaprzestajemy zasilania pelargonii i fuksji, a przed pierwszymi 
przymrozkami przenosimy je do jasnego pomieszczenia, w którym 
temperatura wynosi 10–15°C,  a pędy skracamy o 2/3 długości.
Ograniczamy podlewanie roślin domowych do czasu włączenia 
centralnego ogrzewania.

Pamiętajmy, by późną jesienią nie stosować nawozów 
azotowych, które pobudzają rośliny do wzrostu oraz nie 

przycinać gałęzi drzew, gdyż to również nie pozwala 
zasnąć naszym roślinom. 

Rośliny tropikalne (hiacynt wodny, piscja, 
salwinia) przenosimy do akwarium na zimę 
(temp ok. 22  pomieszczenie jasne). 

To samo robimy z egzotycznymi gatunkami ryb 
jeśli głębokość stawu nie przekracza 1m 
głębokości.Czyścimy dno stawu z mułu, aby 
rozkładająca się materia organiczna nie zatruła 
ryb.
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Jesienne porządki czas zacząć
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