
INFORMACJE I PORADY OGRODNICZE WRZESIEŃ 

 WRZESIEŃ - to zapowiedz jesieni, dojrzewają ostatnie owoce i warzywa; to okres zbiorów i 

robienia zapasów na zimę. Pamiętajmy, że do dłuższego przechowania należy przeznaczać 

owoce i warzywa zupełnie zdrowe, nieuszkodzone. Owoce mocno dojrzałe należy 

przeznaczyć na przetwory i do bezpośredniego spożycia. Podobnie postępujemy z 

warzywami, najlepiej przechowują się warzywa wyrośnięte, ale niezbyt dojrzałe, nie 

czekajmy ze zbiorami do pierwszych przymrozków. Trudność zapewnienia odpowiednich 

warunków przechowania warzyw i owoców, a szczególnie odpowiedniej temperatury i 

wilgotności powoduje rezygnacje z tej metody zagospodarowania plonów z działki. 

ROŚLINY OZDOBNE wrzesień jest okresem optymalnym do sadzenia większości roślin 

cebulowych. Spieszmy się z wysadzeniem narcyz, szachownic i hiacyntów. Pamiętamy o 

zaprawianiu cebul przed wysadzeniem w roztworze takich preparatów grzybobójczych jak 

Bravo 500 S.C., Kaptan zawiesinowy czy Dithane, będzie to gwarancją zdrowych i pięknych 

roślin. Przed sadzeniem cebul dobrze jest zaplanować gdzie i jakie rośliny będą rosły. Niższe 

rośliny cebulowe, np. krokusy, szafirki czy cebulice możemy posadzić na brzegach rabat. 

Niskie odmiany tulipanów botanicznych możemy posadzić na skalnikach czy też pomiędzy 

bylinami. 

Wszystkie rośliny cebulowe doskonale uzupełniają się z bylinami które budzą się później po 

zimie, cebulowe wcześnie rozpoczynają wegetacje i kwitnienie a potem szybko zasychają i 

zostają na zagonie nie estetyczne zaschnięte badyle. 

Mieczyki należy wykopywać gdy przekwitły i liście zaczynają żółknąć, bulwy po wstępnym 

wysuszeniu oczyścić wykręcając pędy. Bulwy przechowujemy w suchym, przewiewnym 

miejscu w temperaturze 5-8ºC. 

Ze zbiorem dalii możemy poczekać do pierwszych przymrozków postępujemy z nimi 

podobnie jak z mieczykami z tym że przechowujemy karpy przesypane suchym torfem, 

trocinami lub piaskiem. 

Kończy się okres dzielenia bylin i wysadzania bylin z rozsadnika. 

SADOWNICTWO jesień to także czas sadzenia drzew i krzewów owocowych. Przy 

wyborze gatunków i odmian kierujmy się regulaminem ROD tj. wybierajmy drzewka 

polecane do ogrodów działkowych – na podkładkach karłowych i wolno rosnących, oraz 

odporne lub tolerancyjne na choroby grzybowe.  

W zamieszczonej poniżej tabelce znajdują się przykładowe polecane odmiany 

poszczególnych gatunków uszeregowane według wczesności dojrzewania (od wczesnych do 

późnych), wybierając polecane odmiany kierowałam się dobrą odpornością lub tolerancją na 

choroby grzybowe i wirusowe; dlatego nie znajdziecie tam popularnej śliwy odm. węgierka 

zwykła która chociaż jest bardzo smaczna jest wrażliwa na szarkę – chorobę na którą „nie ma 

lekarstwa”.  Zakupu drzewek dokonujmy w zarejestrowanych szkółkach bądź sklepach 

ogrodniczych jest to gwarancja czystości odmianowej i zdrowotności materiału, a etykieta na 

drzewku powinna informować o gatunku, odmianie i rodzaju podkładki. 

Zwróćmy uwagę na staranne przygotowanie miejsca do wysadzenia drzewka, a szczególnie 

musimy zadbać o wodę. Korzenie dobrze jest wcześniej namoczyć przez kilka godzin, w 

przygotowany dołek wlać wiadro wody, a następnie posadzić drzewko. Po posadzeniu także 

podlewamy aby ziemia dokładnie otuliła korzenie. W wypadku dalszej suszy wskazane jest 

systematyczne podlewanie. 

Pamiętajmy o ZAKAZIE PALENIA OGNISK resztki organiczne, liście i trawę 

kompostujemy, a gałęzie po rozdrobnieniu możemy wykorzystać do ściółkowania drzew i 

krzewów owocowych i ozdobnych.  

 

Kazimierz Dominiak  UDZIELAM INFORMACJI I ODPOWIADAM NA PYTANIA  w 

godz. 10 -14 tej telefon 62 75 75 200 



Polecane odmiany dla ogrodów działkowych 

 

Jabłoń                    Genewa Early, Delikates, Paulared, Rubinala,         

                               Topaz, Fridom, Golden Delicious 

 

Grusza                  Lipcowa Kolorowa,  Izolda, Faworytka, Carola,          

                             Concord,  Dawid 

 

Śliwa                     Herman, Cacanka Rana, Cacanka Lepotica,                                                                                      

                              Węgierka Dąbrowicka, Valjevka, Expres,  

                              President, Elena, Talar 

Wiśnia                   Northstar, Koral, Groniasta, Pandy, Debreceni 

                              Botermo  

 

Czereśnia              Rivan, Bladoróżowa, Burlat 

 

 

Brzoskwinia         Redhaven, Reliance, Harko N, Inka, Velvet,   

                              Siewka Rakoniewicka 

                               

 

Morela                  Early Orange, Harcot, Łańcut, Somo 

 

 

 

Borówka wysoka  Earlyblue, Duke, Bluecrop, Darow, Jersey 

 

 

 

Malina                   Polana, Pokusa, Polka, Poranna Rosa 

                              Nana,  

 

 

Winorośl               Iza, Muskat, Canadice, Kordianka, Agat Doński   

 

 

Truskawka            Honeoye, Dukat, Kent, Senga Sengana,      
 


