Ogrodnictwo, projektowanie zieleni, pielęgnacja roślin...
Niekiedy wśród pytających o radę pojawiają się osoby, które czują dyskomfort, stosując się do zasad z podręczników i poradników ogrodniczych.
Czasem dlatego, że protestuje ich ekologiczne sumienie, czasem z powodu
niemiłych uczuć przy pieleniu bądź niszczeniu szkodników, a czasem zwyczajnie dlatego, że przynajmniej we własnym ogrodzie chcą odpocząć od
wszelkiego rodzaju przemocy. Uogólnijmy, że to osoby wybierające łagodność w kontakcie z przyrodą.
A zatem...

... ogrodnictwo dla łagodnych ...
Katarzyna Misiak
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Czy to się w ogóle da?
Przede wszystkim warto pamiętać, że skoro pracujemy z organizmami
żywymi, zdolnymi do reagowania na zmiany w środowisku, sztywne reguły przestają być takie sztywne. Miłośnicy roślin zauważają, że ich ulubieńcy
sami potrafią naprawić pewne techniczne błędy swoich opiekunów. Wiąże
się to z ogromną zdolnością roślin do regeneracji oraz z faktem, że w rzeczywistości każda roślina danego gatunku uzyskana z nasion jest odrobinę
inna – tak jak odrobinę inny od pozostałych jest każdy człowiek. Oznacza to,
że informacja o najniższych temperaturach znoszonych przez dany gatunek,
nie gwarantuje, że każdy egzemplarz skutecznie przemarznie. Zawsze akurat
nam może się trafić ten jeden odporniejszy okaz i mimo braku okrycia na
zimę przetrwa.
Można wobec tego bez obaw eksperymentować. Zaniechanie oprysków
lub nawożenia na kilka sezonów nie spowoduje totalnej zagłady uprawianych roślin. Trzeba się natomiast liczyć z tym, że poważna zmiana w prowadzeniu ogrodu może początkowo sprawiać wrażenie katastrofy. Potrzeba
czasu na przestawienie. Czasami nawet kilku lub kilkunastu lat. Dlatego – da
się wszystko, aby powoli i łagodnie.
Jeżeli od uprawy roślin w jakimś stopniu zależy czyjeś źródło utrzymania,
próba przestawienia wszystkiego na raz na pewno spowoduje straty finansowe. Tym bardziej potrzeba rozwagi i rozsądnego planowania uwzględniającego czasowy brak dochodu z powierzchni lub rodzaju uprawy podlegających zmianom.

Nie zabijać
Typowy ogrodnik zabija chwasty, zabija szkodniki, zabija mikroorganizmy, a przy okazji – niejako niechcący – zabija różne owady, niektóre ptaki,
żaby, zaskrońce. Nie zabijanie ich wiąże się ze znalezieniem rozwiązań, które
uwzględnią zwyczaje organizmów żywych. Kret nie jest w stanie zrozumieć,
że akurat na tym metrze kwadratowym jest niemile widziany. Reaguje na
obecność pokarmu, zbicie gleby, wilgotność. Nie jest złośliwy, tak jak złośliwie nie rozsiewa się perz. Jeżeli więc po raz kolejny zwierzęta lub rośliny
zareagują nie po naszej myśli, nie dopuszczajmy do głosu frustracji. Rozsądniej będzie zastanowić się, jakie prawo przyrody, jaki instynkt zwierzęcia zapomnieliśmy uwzględnić.
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Szkodniki
Najboleśniej łagodni odczuwają zabijanie kręgowców: kretów, nornic,
żab, ptaków...
Stworzenia ryjące w glebie, kopiące systemy podziemnych korytarzy,
mają w przyrodzie podwójną funkcję: wentylację i rozluźnienie podłoża oraz
transport materii organicznej w głąb gleby (w postaci zapasów, liści do wyścielenia gniazd oraz własnych odchodów). Jeśli przez zimę w ogrodzie pozostaną nie zgrabione liście, znaczna ich część do wiosny może zniknąć pod
powierzchnią ziemi właśnie dzięki tym stworzonkom. Zwierzęta te zjadają
podziemne części roślin (podgryzają korzenie, cebule) i oczywiście potrafią
zdewastować świeżo przekopaną i obsianą grządkę, szczególnie jeśli przy kopaniu została wzbogacona kompostem lub obornikiem. Z ich punktu widzenia to jak świeża dostawa żywności i to łatwo dostępnej. Podobnie trawniki
i grządki zraszane podczas upałów to zaproszenie, by z suchej, spieczonej
gleby przenieść się tam, gdzie będzie chłodno i dostaną coś do picia.

Rozwiązać problem można przez zapewnienie korzystnych warunków
w miejscu, gdzie szkody nie będą dotkliwe:
1. Przy podlewaniu zwiększyć zasięg również na miejsca, gdzie są trwałe
odporne rośliny, pryzmy kompostu, a nawet ścieżki.
2. Pod krzewami i drzewami – owocowymi i ozdobnymi – dosadzić rośliny okrywowe i cebulowe (szybko się rozmnażające) i potraktować ten
teren jako miejsce bytowania zwierząt ryjących, w tych miejscach ustawiać też kompostowniki.
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3. Dbać o to, by „smacznych” roślin było nieco więcej niż potrzebujemy, to
znaczy z góry przeznaczyć część plonów dla zwierząt.
4. Czas prac przy zakładaniu grządek pod warzywa i kwiaty jednoroczne
rozbić na dwie fazy: najpierw przekopanie z kompostem – a siew po
pewnym czasie, kiedy zwierzęta zryją już to, co zryć chciały.
5. Można wybrać jedno miejsce pod uprawę słonecznika bulwiastego
(topinamburu). Jego bulwy są dobrym pokarmem dla zwierząt, które
w ciągu 2-3 lat przywykną do lokalizacji stołówki i ograniczą wypady na
dalsze grządki. Można również zawsze w tym samym miejscu wrzucać
w płytki dołek resztki warzyw korzeniowych (obierki, oraz to, co zostaje
po zbiorach), co szczególnie zimą zniechęci gryzonie do dalszych wędrówek w poszukiwaniu żywności.
W odniesieniu do płazów problem dotyczy faktu, że zimują one zagrzebując się w ziemi. Kopanie na tempo powoduje, że są cięte szpadlem lub
przebijane widłami. Warto wobec tego zaczynać przygotowywanie grządek,
kiedy płazy już się z ziemi wygrzebią i powędrują do oczek wodnych. Jeśli to
możliwe, warto też kopać powoli, raczej widłami amerykańskimi niż szpadlem. Praca trwa dłużej, ale jest mniej męcząca, a płazy mają czas na reakcję. Takie uważne przygotowywanie grządek z wybieraniem korzeni wieloletnich roślin opóźnia termin pierwszego pielenia. Nie niszczy się też przy
tym zapomnianych cebulek kwiatowych.
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Ptaki giną w ogrodach najczęściej przez utopienie – kiedy w porze upałów zostawia się nie przykryte pojemniki z wodą. Jeśli na brzegu takiego
pojemnika ptak straci równowagę, próbując się napić, nie ma szans na przeżycie. Jedna z metod to pilnowanie, żeby w każdym naczyniu z wodą była
grubsza gałązka, po której ptak zejdzie do powierzchni wody, i po której się
z niej wydostanie. To samo dotyczy oczek wodnych ze stromymi brzegami.
Powinny się w nich znaleźć dowolne elementy, na których ptak będzie mógł
usiąść, żeby się bezpiecznie napić. Można też zakryć pojemniki z wodą do
podlewania i ustawić w ogrodzie płytkie poidło dla ptaków. Ważne, żeby
było w miejscu, gdzie zwabione wodą ptaki nie padną ofiarą polujących kotów – zatem na otwartej przestrzeni z widokiem we wszystkie strony.

Owady
Mszyce, żarłoczne gąsienice i cała reszta pożerająca rośliny.
Na ogół osobom o wyrobionym sumieniu ekologicznym radzi się zwalczanie ich biologicznymi środkami ochrony. Są one wprawdzie mniej szkodliwe dla środowiska, ale z punktu widzenia mszycy zatruć się chemicznym
pyretroidem, szarym mydłem, czy odwarem z piołunu, to i tak na jedno wychodzi. Czy wobec tego można nie zwalczać ich w ogóle? Wszystkie insekty
i ogólnie bezkręgowce spotykane na roślinach w normalnych warunkach nie
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powodują szkód tak dużych jak w naszych ogrodach. Na solidnej, dorosłej,
zdrowej lipie nawet kilogram żerujących mszyc nie powoduje istotnych strat,
ponieważ każda roślina produkuje wszystko z zapasem i ma więcej liści, niż
to niezbędne do przeżycia. Nawet zdarzające się czasem gołożery (objedzenie wszystkich liści danego drzewa) nie muszą oznaczać zniszczenia rośliny.
Ma ona w rezerwie mechanizmy regeneracyjne i być może w kolejnym roku
nie wyda owoców, ale przeżyje. Gorzej jeśli sytuacja taka zdarza się rok po
roku, bądź jeśli roślina była wcześniej poważnie osłabiona.

Insekty coś muszą jeść i gdzieś się muszą rozmnażać. To, że zamiast dawnych ogromnych lasów liściastych mają dziś do dyspozycji wypielone ogródki, nie zmienia ich instynktów. W braku potężnych lip i klonów są skłonne
skonsumować koperek, porzeczkę bądź ozdobną wiśnię. Każde takie stworzenie ma tak zwanego naturalnego wroga, czyli inne stworzenie, które je
zje. W ogrodzie bez zwalczania szkodników w ciągu kilku lat może się rozwinąć pewna równowaga i drapieżne owady oraz pająki ograniczą populację
liściożerców. W przypadku szkodników owoców można na przykład wybrać
odmiany, których terminy faz wegetacyjnych „mijają się” z odpowiednimi
terminami ich szkodników – na przykład we wczesnych czereśniach larwy
nasionnicy trześniówki nie zdążą się rozwinąć z jajeczek, a jednoroczne maliny kwitną za późno na złożenie jajeczek, więc praktycznie nie bywają robaczywe.
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Najbardziej podatne na szkody spowodowane żerowaniem są rośliny wybujałe z powodu silnego nawożenia i podlewania.
Rezygnując z zabijania można spróbować następujących łagodnych rozwiązań:
1. W okresie kiełkowania roślin uprawnych ograniczyć pielenie międzyrzędzi zostawiając „soczyste” chwasty (na przyład komosę) jako bazę pokarmową dla insektów.
2. Stosować uprawę współrzędną, a nawet „kreatywny bałagan”, korzystając z odstraszających właściwości niektórych roślin. Pomidory swym
zapachem zniechęcają na przykład bielinki kapustniki, marchew i cebula
wzajemnie odstraszają swoje szkodniki.
3. Pogodzić się z obecnością skorków, pająków i innych niekoniecznie
sympatycznych stworzeń, mających wpływ na równowagę ekologiczną
w ogrodzie. Nawet przy początkowej odrazie można się przyzwyczaić do
ich obecności i z czasem docenić ich niepowtarzalny urok.
4. Przemyśleć docelowe plony i ograniczyć maksymalnie nawożenie, szczególnie azotem. Azot stymuluje wzrost roślin kosztem inwestowania
w odporność, zatem rośliny zbyt późno wytwarzają substancje, które
normalnie zniechęcałyby nieproszonych gości.
5. Pogodzić się z faktem, że w przyrodzie nie ma roślin nieskazitelnych
– zawsze parę liści, płatków czy owoców idzie na konto rozmaitych
stworzeń.
6. Dobierać odmiany mało podatne na szkodniki.
7. Przemyśleć zakres cięć drzew i krzewów – szczególnie owocowych. Można z góry założyć, że niższa część drzewa jest dla ludzi, a szczyt korony
dla zwierząt. Szpaki poza wyjadaniem owoców chętnie żywią się gąsienicami. Przy większych drzewkach można im poświęcić część czereśni
bądź wiśni w zamian za ograniczanie populacji szkodników. Mszyce także będą miały więcej liści do dyspozycji i w efekcie będą mniej uciążliwe
dla drzewa. Wbrew pozorom obfitość pożywienia nie powoduje wzrostu populacji w nieskończoność.
Z czasem każdy nabiera doświadczenia w odniesieniu do własnego ogrodu i odkrywa, które rośliny akurat u niego rosną dobrze i zdrowo. Nawet
na 10 hektarach nie da się zmieścić flory całego świata. Z gatunków stale
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nękanych przez szkodniki i choroby lepiej zwyczajnie zrezygnować. Uznać,
że przyroda daje nam wyraźny sygnał, że akurat tych roślin w tym miejscu
uprawiać nie ma sensu.

Chwasty
Naga ziemia nazywa się pustynia. Wszędzie, gdzie jest to możliwe, przyroda próbuje przywrócić tę pustynię do stanu morza zieleni zdolnego wyżywić liczne zwierzęta. Z jej punktu widzenia to, co nazywamy chwastami, to
brygada ratunkowa przeciwdziałająca pustynnieniu. To człowiek uznaje gołą
ziemię na ścieżkach i w międzyrzędziach za czystą i uporządkowaną. Rzecz
jasna nie chodzi o to, żeby uprawiane rośliny zginęły zarośnięte perzem,
mniszkami czy pokrzywą. Łagodne podejście do chwastów zaczyna się od
zrozumienia, że nie wyrastają one złośliwie. Osty, mniszki i perz służą do
rozluźnienia zbitej gleby. Pokrzywy podobnie jak czarny bez wchłaniają nadmiar związków azotowych. Jeśli porzucilibyśmy uprawianie ziemi, to właśnie chwasty przywracałyby ją do stanu odpowiedniego dla drzew, karmiąc
w międzyczasie liczne ptaki i owady.
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Jak zatem łagodnie poradzić sobie z problemem niechcianych roślin?
1. Należy ocenić, ile miejsc w ogrodzie naprawdę wymaga „nagiej ziemi”.
Rozwój roślin w międzyrzędziach ograniczy warstwa ściółki. Pod rośliny
trwałe warto wprowadzić rośliny okrywowe, szczególnie te nieco wyższe. Ścieżkom przyda się okrycie z warstwy kory lub żwiru.
2. Część pielonych miejsc można przestawić na „koszone runo”, to znaczy
przycinać rośliny zamiast wyrywać je z korzeniami. Stopniowo uzyskamy
w ten sposób dziki trawnik. Takie podejście sprawdza się przy krzewach,
pod drzewami, na ścieżkach.
3. Korzenie chwastów trwałych najlepiej jest usuwać jesienią, lub wczesną
wiosną, kiedy są w okresie spoczynku. Bardzo dokładne usunięcie ich
z grządek oszczędzi też pracy przy pieleniu w okresie wegetacji.
4. Im wcześniej, tym lepiej. Skoro wiemy, że dane rośliny mają zniknąć
z określonego miejsca, nie czekajmy, aż się solidnie zakorzenią. Usuńmy
je póki są małe. Bez pośpiechu, ale dokładnie.
5. Warto zwrócić uwagę, że zwierzęta roślinożerne raczej nie żerują
w południowy upał. Podobnie jak one do pielenia i koszenia bierzmy się
rano lub wieczorem, kiedy słońce zbyt mocno nie grzeje. Praca przebiega wtedy dużo lżej, rośliny sprawiają wrażenie, jakby łatwiej poddawały
się wyrywaniu. Przyroda zakłada karmienie zwierząt, więc siewek jest
zawsze „za dużo”. Rośliny nie będą miały żalu, że część z nich usuniemy.
6. Pojedyncze egzemplarze mniszków, babek lekarskich, krwawników, pokrzyw i inne można zostawić na przykład pod krzewami bądź w dzikich
zakątkach ogrodu, żeby zapewnić większą różnorodność biologiczną.
Niech przyroda nie ma wrażenia, że mamy pustynię do zagospodarowania.
7. Czy chwast to rzeczywiście chwast? Dzikie stokrotki, przetaczniki, pięciorniki mają mnóstwo wdzięku i gdyby nie były tak pospolite, pewnie
chętnie sadzilibyśmy je jako ozdobne. Warto się zastanowić, czy rzeczywiście aż tak przeszkadzają w trawniku, że trzeba z nimi walczyć.
Względnie zwarta okrywa roślinna reguluje temperaturę przy gruncie.
Łatwo to wyczuć szczególnie podczas upałów, kiedy w zarośniętym zagonie
potrafi być nawet 10 stopni chłodniej niż nad nim. Wbrew pozorom w takich
warunkach dokładne wypielenie grządek nie pomoże roślinom uprawnym,
bo nagle narazimy je na wyższe temperatury niż dotychczas miały. Obawa,
10

że chwasty zabiorą roślinom uprawnym wodę, nie jest do końca uzasadniona. Owszem pobierają one wodę, ale zarazem pomagają swoimi systemami
korzeniowymi w podciąganiu jej z głębszych warstw oraz ograniczają parowanie z powierzchni gleby. W okresie upałów pielenie ma sens tylko po
wcześniejszym porządnym podlaniu grządek. A i wtedy najlepiej jest zostawić wyrwane rośliny jako ściółkę w międzyrzędziach.

Nie ranić
Bywa, że wrażliwemu człowiekowi ręka odmawia posłuszeństwa, gdy ma
wyrwać z ziemi młodą marchewkę albo przyciąć krzew. Rzadziej zdarza się
to odnośnie koszenia trawy i strzyżenia żywopłotów. Tak naprawdę większości ludzi łatwiej wczuć się w wyobrażonego kosmitę niż w tak powszechne na ziemi istoty, jakimi są rośliny. Nie wiemy, co i jak czują, i w efekcie
albo traktujemy je z nadmierną wrażliwością, albo z obojętną brutalnością.
Nawet jeśli ktoś pozna przebieg wszystkich procesów życiowych w roślinie,
nadal trudno mu sobie wyobrazić, jak to jest trwać w jednym miejscu, jak
to jest pompować soki i jak to się dzieje, że z delikatnych komórek, które
można rozetrzeć w palcach, powstaje coś tak wytrzymałego jak drewno lub
włókno lnu.
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Cięcie roślin
Najprzyjemniej jest zostawić wszystko, żeby regulowało się samo. Jednak
nie jest to do końca możliwe w naszych ogrodach. Rośliny rosną za gęsto,
po winogrona nie chcemy wchodzić po drabinie, a z róż chcemy podziwiać
kwiaty a nie kolce.
Dla rośliny nie będzie istotne, czy daną gałązkę złamie jej wiatr, zwierzę,
czy przytnie człowiek. Liczyć się będzie termin, i warunki w jakich to ma
miejsce. W przyrodzie „cięcia formujące” wykonują zwierzęta ogryzające
rośliny z pąków, młodych pędów oraz kory.
Ludzie, których serce boli, gdy muszą chwycić za sekator, powinni
uwzględnić następujące kwestie:
1. Każda roślina ma swój optymalny rozmiar. Większa raczej nie urośnie.
Zatem najlepiej z góry przewidzieć dla niej tyle miejsca, ile będzie potrzebowała i tym samym uniknąć kolizji.
2. Wszelkie cięcia wykonuje się w okresie spoczynku, zanim zaczną w roślinie krążyć soki. Są gatunki – głównie z rodziny różowatych – które
dobrze znoszą cięcia w okresie wegetacji. Najczęściej są to rośliny, które
najpierw kwitną, a potem rozwijają liście. Dobrze jest wtedy zaplanować cięcie pod koniec kwitnienia, zanim pojawią się liście.
3. Plan tego, co musi być przycięte, warto robić już latem, kiedy wyraźnie
widać, co przeszkadza. Cięcie „raz a dobrze” jest dla rośliny znacznie
mniej uciążliwe niż przycinanie na raty, szczególnie jeśli okazuje się, że
„druga rata” przypada na lato. Dotyczy to szczególnie szybko rosnących
krzewów. Innymi słowy: jak już ciąć, to całą gałąź.
4. Żywopłoty, które muszą być cięte, strzyże się w pochmurną pogodę.
Trzeba pamiętać, że odsłaniamy zacienione dotychczas części rośliny,
które dopiero muszą się zaadaptować do silniejszego nasłonecznienia.
Dajmy im na to czas.
5. Nożyce do żywopłotu tną również liście. Widać potem zaschnięte białe krawędzie. Jeśli żywopłot nie jest długi, a składa się z roślin
o dużych liściach – na przykład laurowiśni – przytnijmy go sekatorem,
silniej niż normalnie. To bardziej pracochłonne, ale nagrodą jest widok
nieuszkodzonych liści.
Przy komponowaniu grup roślin warto pamiętać, że ich pędy i gałęzie
poruszają się pod wpływem wiatru. Rośliny cierniste, kolczaste, posiadają12

ce sztywne igły nie są więc najlepszymi sąsiadami gatunków o soczystych
dużych liściach. Targane silnym wiatrem gałęzie świerka kłującego mogą na
przykład poszarpać na strzępy młode liście sąsiedniej magnolii.

Zbiory
Argument, że marchewkę też boli, najlepiej znają wegetarianie, bo służy
przekonywaniu ich, że nie ma różnicy między zjedzeniem kurczaka i marchewki. Czy rzeczywiście boli? Na pewno nie tak, jak dowolne zwierzę, ponieważ rośliny nie mają układu nerwowego. Natomiast niewątpliwie potrafią odbierać bodźce zewnętrzne i według niektórych badań reagują na nie
w sposób mierzalny, na przykład wytwarzając w komórkach określone substancje chemiczne. Wiele osób kieruje się zasadą, że skoro rośliny są istotami żywymi, to zapewne czują, nawet jeśli nie wiadomo jak. A wobec tego
lepiej ich nie krzywdzić.

Niewątpliwie najmniej wątpliwości budzi zbieranie dojrzałych owoców.
Wiadomo, że rośliny przewidziały je do jedzenia, więc jeśli nie zjemy nasion,
jesteśmy całkowicie w porządku. Nasiona w stanie spoczynku: orzechy, ziarna zbóż, groch, fasola i inne nie wymagają niszczenia rośliny – albo spadają
z drzew lub krzewów, albo pozostają po roślinie kończącej wegetację. Jeżeli
dbamy o to, żeby część z nich zachować do wysiania (w skali świata, niekoniecznie w swoim ogródku), to też możemy zjeść resztę bez wyrzutów sumienia. Podobnie można też potraktować zbieranie niedojrzałych owoców,
na przykład ogórków bądź fasolki szparagowej.
13

W przypadku warzyw liściowych jest nieco inaczej. Główki sałaty, endywii, cykorii ścina się w całości i najbardziej smakuje nam wewnętrzna część,
najmłodsze, soczyste liście. Na dodatek do konkurencji wchodzą ślimaki.
W razie wątpliwości można wybierać do uprawy sałaty liściowe, które odrastają po ścięciu liści.
Z warzyw kapustnych łatwe do zaakceptowania są jarmuż, kapusta toskańska i brukselka, ponieważ z każdej z tych roślin można zebrać plon bez
pozbawiania jej zdolności do dalszej wegetacji i owocowania.
Warzywa korzeniowe i ziemniaki budzą najwięcej wątpliwości.
Łagodne podejście do zbiorów może uwzględniać:
1. Zbiór warzyw korzeniowych i ziemniaków w fazie przechodzenia w stan
zimowego spoczynku – kiedy obumierają lub już zaschły liście.
2. Nie przekraczanie potrzeb – jeśli ktoś czuje opór przed zebraniem buraczków, to być może nie będą mu one potrzebne. Będzie je jadł na siłę,
żeby się nie zmarnowały. Wtedy lepiej je po prostu zostawić w ogródku.
Jest wystarczająco dużo stworzeń, które chętnie skonsumują takie warzywa, więc nie zebrane na pewno się nie zmarnują. A te, które przetrwają zimę, spokojnie sobie latem zakwitną i zamrą wydając nasiona.
Jeśli ktoś naprawdę ma chęć na marchewkę, sięgnie po nią bez oporu.
3. Zbiory na spokojnie – zbiór na tempo skłania do łamania gałęzi, szarpania roślin, rzucania owoców i warzyw, co powoduje ich uszkodzenia
i w efekcie psucie się podczas przechowywania. Warto zapewnić sobie
trochę komfortu: wygodne drabinki, skrzynki lub wiaderka, poręczny
nóż i wygodne ubranie. W przyjemnych warunkach, przy dobrej organizacji pracy rzadziej poddajemy się zdenerwowaniu i mamy mniej gwałtowne ruchy.
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Nie złościć się
Złość w ogrodzie wiąże się najczęściej z tym, że coś nie dzieje się tak,
jak zaplanowaliśmy. Miały być pomidory – zniszczyła je zaraza, selery mają
rozmiar groszków, a jabłkami da się wyżywić całą okolicę. Pewne zdarzenia zależą od pogody w danym okresie wegetacyjnym. Może się zdarzyć, że
w jakiejś okolicy wystąpi masowy pojaw szkodników. Najczęściej jednak
przyczyną problemu jest niespójność naszych życzeń z tym, co może zaoferować przyroda. To my uparcie sadzimy rośliny w warunkach dla nich nieodpowiednich, nie uwzględniamy naturalnych rytmów i nie zwracamy uwagi
na sygnały ostrzegające, że pogoda nie będzie pasować do planów.

Choroby
Grzybowe, bakteryjne, wirusowe – czyli powodowane przez organizmy
żywe.

Na ogół obecność grzybów i bakterii interpretuje się jako atak na niewinną roślinę. Tymczasem w przyrodzie grzyby i bakterie właściwie nie są
agresorami, nie szkodzą zdrowym roślinom. Ich rolą jest doprowadzenie
do rozkładu tkanek wycofywanych z życia – tego co nie osiągnęło jakości
pozwalającej na właściwą wegetację lub zaczęło ją tracić. Chodzi głównie
o starzejące się rośliny oraz o te ich części, które z różnych powodów nie są
zdolne do pełnienia swoich funkcji. Roślina nie może pójść do lekarza i poprosić o usunięcie osłabionego mrozem pędu albo nieodpowiednio rozwiniętych liści. W pewnym stopniu grzyby pełnią w takich sytuacjach funkcję
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służby sanitarnej. W ogrodach dotyczy to przede wszystkim przekarmionych
wybujałych roślin rosnących najczęściej w monokulturach oraz gatunków
kompletnie nie pasujących do warunków, w jakich zostały posadzone. To, że
z naszego punktu widzenia właśnie takie rośliny mają rację bytu, dla grzybów i bakterii będzie niepojęte, skoro roślina daje im chemiczny sygnał
„proszę mnie stąd usunąć”.
Trzeba też pamiętać, że konwencjonalne ogrodnictwo silnie zaburza życie
mikrobiologiczne gleby. W efekcie rośliny nie trafiają na chętne do współpracy łagodne mikroorganizmy, tylko na to, co zdołało przetrwać chemiczną
zagładę.
Rośliny, które dotychczas były regularnie opryskiwane, nie mają naturalnej odporności na choroby. Zaniechanie oprysków może spowodować ich
silne porażenie i zamieranie, dlatego przestawienie na łagodne podejście
powinno uwzględnić fazę stosowania biologicznych środków ochrony, ograniczenie nawożenia oraz przywrócenie równowagi mikrobiologicznej podłoża.

1.

2.

3.

4.

5.

Jak łagodnie radzić sobie z chorobami?
Warto ograniczyć listę uprawianych gatunków do grupy dopasowanej
do gleb i mikroklimatu w ogrodzie. Jeśli na kilkunastu metrach kwadratowych próbujemy zmieścić rośliny siedlisk kwaśnych i obojętnych, żyznych i jałowych, to z pewnością któreś będą chorować.
Wiele roślin działa hamująco na rozwój grzybów i bakterii dzięki wydzielanym do środowiska substancjom (m.in. olejkom eterycznym). Do
tej grupy zalicza się większość aromatycznych ziół, czosnki, szczypiorek.
Należy wkomponować je między uprawiane rośliny.
Dobrze jest zrezygnować z nawozów sztucznych na rzecz kompostu
– najlepiej własnego – oraz gnojówek roślinnych. Rośliny będą nieco
słabiej rosły, ale staną się dużo odporniejsze.
Można zastosować szczepionki mikrobiologiczne przywracające właściwe mikroorganizmy glebowe. Najlepiej stosować produkty krajowe lub
regionalne – sprowadzanie mikroorganizmów właściwych dla innego
kontynentu mija się z celem.
W przypadku malin, truskawek i innych roślin o owocach podatnych na
pleśnienie można w okresie dojrzewania rozpiąć nad roślinami foliowy
daszek, żeby ograniczyć zwilżanie liści i owoców przez deszcz. To rozwią16

zanie na chłodne deszczowe lato, kiedy słońce nie jest w stanie dosuszyć owoców.
6. Z rozsądnym umiarem można posłużyć się ogniem. Spalenie porażonych liści, pędów i gałęzi likwiduje jedno ze źródeł infekcji na kolejny
rok. Trzeba jednak dopilnować, żeby sterta przeznaczonych do spalenia
roślin nie była jedynym lub najbardziej zachęcającym schronieniem zimowym dla drobnych zwierząt. Najlepiej spalać małe porcje, od razu
po uprzątnięciu danej rośliny lub po cięciach sanitarnych. Jeśli całość
czekała do wiosny, rozpalmy ogień, zanim ruszy wegetacja, ale w dzień
na tyle ciepły, żeby uciekające ze stosu stworzenia znalazły inne schronienie przed nocnym chłodem.
7. Dobierając nowe rośliny do ogrodu warto szukać gatunków i odmian
odpornych lub mało podatnych na choroby.

Słabe plony
Nie istnieje ogród, w którym udaje się absolutnie wszystko. Chyba że
mianem ogrodu określamy całą ziemię. W jednym ogrodzie będą rosły truskawki o soczystych owocach rozmiaru pięści i marchewki cieniutkie jak
mysi ogonek, w innym truskawki będą nędzne, a marchew rozmiaru maczugi i doskonała w smaku. W jeszcze innym marchew i truskawki będą świetnie plonować, ale nie uda się fasolka szparagowa, bądź nie zakwitną róże.
Zależy to po części od lokalnych warunków przyrodniczych: podłoża i mikroklimatu, po części od doboru odmian, a częściowo od tzw. ręki ogrodnika.
Czasami ktoś po prostu nie „czuje” danej rośliny i zwyczajnie nie uda mu się
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jej uprawiać z sukcesem. Skoro nie żyjemy na pustyni i wokół jest mnóstwo
ludzi lubiących uprawiać rośliny różnych gatunków, warto sprawdzić, czy nie
da się z kimś wymienić. Rozdać lub sprzedać nadmiar plonów i przyjąć lub
kupić to, co u nas rosnąć nie chce.
Dobrze jest określić, co naprawdę chce się uzyskać ze swojego skrawka
ziemi. Ile kwiatów, warzyw, owoców naprawdę potrzeba? Do czego mamy
„dobrą rękę”? Co rozsądniej będzie kupić? Taką analizę robi się wyłącznie
dla siebie, to znaczy bez porównywania z ogrodami sąsiadów, bo w ich ogrodach mogą być nieznacznie inne warunki. Natomiast warto podpytać, jakie
odmiany sąsiedzi uprawiają i ewentualnie poprosić o nasiona, szczególnie
jeśli będą to sprawdzone odmiany lokalne.

Klęska urodzaju
Jak już się zjadło, przetworzyło, rozdało i nawet nakarmiło dzikie zwierzęta, a wciąż jeszcze jest czegoś nadmiar, pojawia się problem, jak pozbyć się
owoców lub warzyw. O ile suche liście i gałęzie w ostateczności można spalić, o tyle fermentujące owoce, czy gnijące kapusty bywają kłopotliwe. Jesienią uciążliwe plony można pozostawić na grządkach – mróz, wiatr, deszcz
i naturalne procesy rozkładu zlikwidują problem, pod warunkiem, że nie
ułożymy całości w pryzmę, tylko pozostawimy tak, jak rosły. Wiosną będzie
nieco więcej pracy, ale przynajmniej objętość masy organicznej do usunięcia będzie dużo mniejsza i zniknie problem nieprzyjemnych zapachów. Spa18

dy wczesnych jabłek, gruszek, czereśni w okresie słonecznej pogody skonsumują ptaki, ślimaki, osy, motyle i inne stworzenia. Potrzebują na to około
2 tygodni. Mając taką stołówkę osy przestają poszukiwać pokarmu w naszych
kuchniach. Reagują m.in. na stężenie etylenu – chemiczny sygnał dojrzałości
owoców – i lecą tam, gdzie jest wyższe. Jeśli zwierzęta się nie pojawią (na
przykład z powodu oprysków w okolicy), można takie owoce kompostować,
pilnując, żeby kolejne ich warstwy przedzielały warstwy ziemi co najmniej
tej samej grubości. Dzięki temu nie uruchomi się proces fermentacji.

Sąsiedzi
Łagodność dotyczy też kontaktów z ludźmi. Niewiele da łagodność wobec
roślin i zwierząt w ogrodzie, jeśli doprowadzi do białej gorączki sąsiada. Granice ogrodu nie powinny być linią frontu. Istnieją rozmaite regulacje sposobu zagospodarowania ogrodu uwzględniające dobrosąsiedzkie stosunki, na
przykład: dopuszczalna wysokość żywopłotu, prawo wejścia na cudzy teren
w celu zebrania swoich owoców, na niektórych osiedlach zakaz dokarmiania
ptaków. Ogrody najczęściej projektujemy jako swoje małe królestwa: dookoła coś czym odgrodzimy się od sąsiadów, w środku to, co uważamy za
najcenniejsze i najpiękniejsze. Na skraj ogrodu trafiają kompostowniki, sterty gałęzi a nawet niepotrzebne rupiecie. Pod symbolicznym płotem sadzimy
maliny i chrzan, które szybciutko rozrastają się u sąsiada.
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Zakładając nowy ogród lub przebudowując istniejący, warto wypróbować mniej tradycyjne podejście i „w środku” umieszczać każdy potencjalnie uciążliwy element. To motywuje do utrzymania większego porządku
i nadania eleganckiego rysu „wstydliwym elementom”. Skrzynie kompostowe można obsadzić groszkiem pachnącym, mieczykami albo dynią bądź
pomidorami. Stara wanna z wodą do podlewania może zyskać drewnianą
obudowę i pokrywę.
Jeśli sąsiedzi nie akceptują żywopłotu wzdłuż granicy, a jakaś zasłona jest
nam potrzebna, można 1 m od płotu ustawić stelaże na pnącza. Nasturcje,
fasole, powojniki, wilce, pachnące groszki a nawet chmiel ochronią wnętrze
ogrodu przed niechcianymi spojrzeniami, a nie spowodują konfliktu.
Ciekawym rozwiązaniem jest ogród w formie wyspy. Pośrodku ma część
z drzewami i krzewami otoczoną uprawami warzyw i kwiatów, a trawnik
przy ogrodzeniu – po obwodzie. Przy tej formie, wbrew pozorom, jest wystarczająca ilość miejsc osłoniętych przed ciekawskimi, a jednocześnie jest
to ogród otwarty na otoczenie, nie budzący żadnych konfliktów granicznych.
Jeżeli sąsiedzi mają przy granicy żywopłoty, to ta opcja też jest korzystna
– ścieżka, pas trawy lub cieniolubnych bylin przy ogrodzeniu są do utrzymania
w porządku łatwiejsze niż krzewy. Konserwacja ogrodzenia też nie przysparza wtedy kłopotów.
Ogólnie w ogrodowych stosunkach z sąsiadami sprawdza się zasada „nie
rób drugiemu, co tobie niemiłe”. Jeśli zatem wiadomo, że sąsiad dużą wagę
przykłada do regularnego opryskiwania drzewek owocowych i nienawidzi
insektów, nie warto planować sadzenia rzędu „ekologicznych” jabłonek
w pobliżu granicy. Kłótnie z sąsiadem będą bardziej zabójcze niż pryskane
owoce. Oczywiście potulne podporządkowanie się gustom wszystkich dookoła nie wchodzi w rachubę. Natomiast warto przewidzieć, jakie mogą wystąpić punkty zapalne i załagodzić konflikty w zarodku.

Wpływ na środowisko
Czy ogród zanieczyszcza środowisko? Niestety czasami tak. W przeliczeniu na jednostkę powierzchni w typowych ogródkach zużywa się więcej nawozów i środków ochrony niż w rolnictwie. W mieście może to nie stanowić
dużego problemu przy ogólnej skali zanieczyszczeń, ale problem robi się
poważny, jeśli dotyczy ogrodu położonego w pobliżu wartościowych przy20

rodniczo siedlisk. Ogrody nad jeziorami i rzekami, ogrody w pobliżu terenów
chronionych to miejsca, gdzie należy maksymalnie ograniczyć stosowanie
wszelkich środków ochrony i nawozów. W takich miejscach trzeba też zwrócić uwagę na dobór gatunków, żeby nie wprowadzić do środowiska roślin
inwazyjnych.
Istotne jest też przemyślenie kwestii odpadów. Wciąż jeszcze użycie estetycznych kompostowników nie jest powszechne i niepotrzebne chwasty,
liście, gałęzie po cięciach wywozi się z ogrodu „gdzieś tam”. Jeśli to gdzieś
tam to miejska kompostownia, wszystko jest w porządku. Jednak wywożenie takich odpadów do lasu, do rowów i tym podobne nie jest przyjazne środowisku, bo wprowadza się wtedy w danym miejscu gatunki niewłaściwe
dla danego zbiorowiska, a wraz z porażonymi fragmentami roślin rozprzestrzenia się chorobotwórcze mikroorganizmy.
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