
Przyszła już jesień i wielkimi krokami nadchodzi zima. Noce są już zimne,  

w dzień nie jest za pięknie i pojawiają się już przymrozki. Letnie kwiaty już nie cieszą 

naszego oka, przekwitły i zaczynają zasychać. Większość warzyw została zebrana, 

warzywa ozime zostały posadzone lub wysiane. Na drzewkach owocowych zostały 

ostatnie owoce zimowych odmian jabłoni. Liście na drzewach się przebarwiają  

i zaczynania opadać. To już czas, już czas…. Przygotować naszą działkę do zimy. 

 Oprócz nas Zarząd ROD będzie przygotowywał ogród do „zimowania”.  

W pierwszej kolejności został   odcięty dopływ wody. Informacje o zakręceniu wody, 

pojawiają się na tablicach ogłoszeń oraz na stronach internetowych ogrodów na tyle 

wcześnie żeby działkowcy mogli się do tego przygotować. Przestają funkcjonować 

biura ROD w zakresie planowanej obsługi działkowców. Nie, nie są zamykane 

całkowicie, w okresie zimowym biura pełnią dyżury w określone dni w miesiącu.   

W niektórych ogrodach zamykane są bramy boczne jak i bramy główne. Dlaczego??? 

Żeby ograniczyć kradzieże na działkach oraz niszczenie dróg. Zimą i wczesna wiosną 

grunt jest miękki i przez rozjeżdżanie alejek samochodami powstają wielkie koleiny 

które potem trzeba wyrównać a to generuje dodatkowe koszty dla ogrodu.  

Po zakręceniu wody i spuszczeniu ze zbiorników  przeprowadza się konserwacje 

urządzeń w hydroforniach.  

 Wiemy już jak przygotowuje się ogród do zimowania ale jakie prace nas 

czekają?! Powinniśmy zacząć od zadbania o instalacje wodną. W tym celu należy 

odkręcić kran, jeśli w naszym ogrodzie zdążają się kradzieże należy zdemontować 

kran wraz z rurą doprowadzającą wodę. Jeśli posiadamy instalację wodną  w altanie 

należy spuścić z niej wodę albo zabezpieczyć przed mrozem. Jeśli na działce mamy 

systemy nawadniające, takie jak linie kroplujące, to również z nich powinniśmy 

spuścić wodę a niekiedy nawet je zwinąć i schować. Niektórzy działkowcy, w obawie 

przed rozsadzeniem, spuszczają wodę ze zbiorników na deszczówkę.  

 Jeżeli chodzi o altanę powinniśmy ja zabezpieczyć przed dostępem osób 

trzecich, niepożądanych. Jeśli mamy taką możliwość załóżmy okiennice 

zabezpieczające okna przed włamaniem. Niestety nie wszyscy mogą tak zabezpieczyć 

altanki wiec zalecamy zabranie cenniejszych przedmiotów (kosiarek, opryskiwaczy, 

szpadli itp.). Dobrze też jest odłączyć sprzęt elektryczny od prądu i jeśli jest taka 

możliwość i potrzeba całkowicie wyłączyć prąd w altanie. Najlepiej nasmarować 

zamki oraz kłódki żeby wilgoć i mróz ich nie uszkodził. 

 Powinniśmy również zadbać o nasze rośliny. Część działkowców ma swoje 

sprawdzone metody ochrony roślin. Jedni zasypują byliny (rośliny wieloletnie) i róże 

ziemią kompostową, inni przykrywają gałązkami z iglaków a potem przysypują liśćmi  

a jeszcze inni osłaniają rośliny za pomocą otuliny. Powiedzmy sobie szczerze każda 

metoda która zabezpieczy nasze rośliny przed przemarznięciem jest dobra! Rośliny  

z cieplejszego klimatu np. Datura, powinniśmy zabrać do cieplejszego pomieszczenia 



czy to piwnicy, czy garażu gdzie nie zmarzną. Roślinom rosnącym w doniczkach 

powinniśmy zabezpieczyć korzenie przed przemarznięciem, można to zrobić 

zakopując donice, owijając ja agrowłókniną lub wynosząc do chłodnego 

pomieszczenia ale gdzie nie będzie silnych mrozów.  

 

 

 

 

 

 

Fot. 1 Róża w donicy. Na zimę 

najlepiej ją zabrać do chłodnej 

piwnicy, zakopać w ziemi lub otulić 

donice agrotkaniną.  

 

Cebule i bulwy niezimujące w gruncie(np. mieczyka, oxalis) powinny być 

wykopane, przesuszone i przechowywane do wiosny w pomieszczeniu.  

 

 

 

 

 

 

 

Fot.2 Bulwocebule mieczyka 

przygotowywane do zimowania. 

 

Jeśli mamy młode drzewka warto je zabezpieczyć przed obgryzaniem kory 

przez szkodniki, w tym celu można korę pomalować repelentem (środkiem 

odstraszającym zwierzęta), założyć specjalną plastikową osłonę lub tak jak ja to robie 

owinąć całe drzewko agrowłókniną. Jeśli  posiadamy młodą winorośl należy usypać 

kopczyk zakrywający co najmniej 2 dolne pączki, natomiast jeśli nasza odmian jest 

mało odporna na mróz należy ją przygiąć do ziemi i obsypać całą łozę. Niestety, ale 



jest jeden szkodnik przed którym nie uda nam się ochronić naszych trawników, upraw 

jest nim Dzik euroazjatycki (lub po prostu Dzik) który może, ale nie musi wejść na 

naszą działkę i dokonać szkód.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 3. Drzewko owinięte agrowłukniną jako zabezpieczenie przed 

gryzoniami oraz mrozem.  

 

W części uprawnej powinniśmy pozostawić glebę w tak zwanej ostrej skibie 

czyli bez grabienia, bez wyrównywania dzięki temu śnieg jest lepiej zatrzymywany 

oraz mróz pozytywnie wpływa na strukturę gleby. 

 Dobrym zabiegiem jest zgrabienie liści zalęgających pod drzewami, dzięki temu 

są mniejsze szanse na rozwój chorób i szkodników w roku następnym. Jeśli 

ściółkujemy, skoszoną trawą pod roślinami, dobrze jest ta trawę usunąć ze względu 

na możliwość zagnieżdżania się w niej szkodników które uszkodzą pień oraz korzenie 

drzew.   

 Jeśli już wszystko wykonaliśmy zostaje nam tylko czekać do wiosny, kiedy 

znowu będziemy mogli wrócić na działkę. Żeby ten czas oczekiwania sobie umilić 

możemy korzystać z naszych przetworów zrobionych latem, obejrzeć zdjęcia z działki, 

zajrzeć na stronę okręgu, poczytać „Działkowca” – może jakiś nowy pomysł wpadnie 

na przyszło roczne uprawy,  a od nowego roku planować nowe nasadzenia, zasiewy.  



 

Fot 3. Trawnik „przekopany” przez dziki. 

 

 

Fot 4. Wejście do norki podziemnego szkodnika, który może uszkodzić korzenie roślinom.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 5 Młode drzewko zabezpieczone przed gryzoniami.  
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