Wrzesień w ogrodzie to miesiąc decydowania. Od tego, jakie teraz zapadną decyzje, zależeć
będzie wygląd ogrodu w kolejnym sezonie wegetacyjnym. Przede wszystkim wciąż jeszcze
widać, które rośliny są w niekorzystnych miejscach i blokują drogę lub zagłuszają sąsiadów.
Najłatwiej teraz wybrać dla nich nowe stanowiska. Przed oczami mamy też jeszcze wszystkie
elementy ogrodu, które nie do końca się nam podobały i które chcemy zmienić.
Do połowy października można
przesadzać krzewy – najlepiej gdy już
zrzucą liście. Wcześniej jest czas na
przygotowanie
im
odpowiednio
nowego miejsca. Bryły korzeniowe
przesadzanych
krzewów
są
zdecydowanie większe niż u tych
dopiero kupionych, dlatego dobrze jest
od razu zaplanować łatwą drogę
transportu na nowe miejsce, tak żeby
nie zniszczyć innych roślin. Warto też
wcześniej przygotować odpowiednich
rozmiarów dół. Na ogół nie ma
potrzeby przygotowywania specjalnej mieszanki, ale można dorzucić do dołka trochę ziemi
kompostowej. Na rośliny, których nowe stanowiska są czasowo zajęte, trzeba przygotować
dołownik – miejsce, gdzie w piasku lub torfie posadzi się je tymczasowo, tak by nie
przesychały im korzenie.
Szczególną uwagę należy poświęcić
bylinom kwitnącym wiosną i latem.
Teraz można je nie tylko przesadzać,
ale także odmładzać i dzielić.
Odmładzaniem określa się zabieg
polegający na wykopaniu całej rośliny,
usunięciu z kępy bądź karpy części
zestarzałych,
wyschniętych
i
posadzeniu rośliny z powrotem. To
często okazja do usunięcia z bylin
kłączy i korzeni perzu, podagrycznika,
mniszka itp. Można też poprawić
roślinie warunki dodając ziemi
kompostowej na dno dołka. Dzielenie to po prostu podział wykopanej byliny na kilka kępek
do posadzenia w nowych miejscach. Często robi się to przy okazji odmładzania. Byliny
tworzące kobierce i poduchy mogą wymagać odmłodzenia co 5-6 lat, rojniki – szczególnie w
miejscach, gdzie wypłukiwana jest z korzeni woda – nawet co 2-3 lata. Natomiast piwonie nie
lubią przesadzania i często po takim zabiegu przestają kwitnąć. Kłącza irysów można
przesadzać nawet co roku.
Świeżo poruszona przy odmładzaniu rabat bylinowych ziemia aż się prosi o dodatkowych
lokatorów. Dlatego to doskonała okazja, żeby znaleźć miejsce na nowe narcyzy, tulipany,

hiacynty i rośliny drobnocebulowe. Część z nich można posadzić w doniczki do zimowego
pędzenia.
Wrzesień to również niezła pora na
zakupy. Ogród w tym czasie wydaje
się pełny, więc trudniej jest ulec
pokusie kupienia zbyt wielu roślin. Nie
działa też pozimowa tęsknota za
odrobiną zieleni. W efekcie dobieramy
rośliny z większym namysłem i dużo
rozsądniej niż wiosną. Łatwiej też
pamiętać o szukaniu odpowiednich
podpór do roślin. O tej porze roku
korzystny
bywa
zakup
donic.
Przydadzą
się
one,
jeśli
z
porządkowania ogrodu pozostanie zbyt
dużo zbywających roślin. Zamiast je wyrzucać, można posadzić w duże donice – po jednym
gatunku, lub w kompozycji. Coś takiego po przezimowaniu w jakimś zakątku ogrodu będzie
w kolejnym sezonie doskonałym prezentem na różne okazje, również te oficjalne. Donice z
wiosennymi bylinami można też będzie wykorzystać jako wiosenną dekorację, jeśli przedłuży
się zima. Wniesione do cieplejszych pomieszczeń pod koniec lutego wyprzedzą w rozwoju
swoje ogrodowe odpowiedniki nawet o miesiąc.
W mniejszych doniczkach można
posadzić fragmenty kęp melisy i
oregano
oraz
mięty,
cebulki
szczypiorku i sadzonki szałwi i
lawendy. Zadołowane z doniczkami w
ogrodzie doczekają nawet do grudnia,
a wtedy będzie je można przenieść do
domu, żeby mieć zioła do potraw.
Warto w takim celu posadzić w
doniczki również kilka korzeni
pietruszki i seler na nać oraz korzenie
cykorii.
Na opróżnionych grządkach można ponownie wysiać rzodkiewkę, czarną rzodkiew, a nawet
sałatę. Dni stają się krótsze, więc sałata i rzodkiew nie zakwitną. Można zaryzykować
wysianie resztek fasoli szparagowej. Jeśli jesień będzie ciepła uda się zebrać parę strączków,
jeśli zbyt szybko zrobi się zimno, fasola po prostu wzbogaci glebę.
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