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Po co i czym okrywać rośliny na zimę
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Data: 10 października 2016

Wiele roślin występujących w naszych ogrodach wymaga okrycia na
zimę. Są to przede wszystkim drzewa i krzewy ozdobne. Dowiedzmy
się zatem po co i czym warto okrywać rośliny na zimę?
– Najczęściej okrywamy rośliny ozdobne, pochodzące z cieplejszych stref klimatycznych – mówi
Łukasz Kowalski, specjalista ds. produkcji roślinnej z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Poznaniu. – Należy pamiętać, że rośliny okrywamy dopiero po jesiennych
przymrozkach, przed nastaniem mrozów. Chodzi o to, żeby rośliny same przyzwyczaiły się
do niskiej temperatury i wytworzyły mechanizmy obronne. Zabieg ten robimy na wszystkich
roślinach, które wykazują mniejszą tolerancję na zmiany temperatur.
Dla roślin najgroźniejsze są bezśnieżne zimy z długotrwałym mrozem bez okresów odwilży. Jest
jeszcze 2 powód, dla którego warto zabezpieczać rośliny. Jaki?
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Jeśli chodzi o materiały naturalne, którymi można okrywać rośliny, to są to przede wszystkim:
liście, słoma, stroisz, kora, torf oraz trocin.
Łukasz Kowalski, specjalista ds. produkcji roślinnej z Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Poznaniu

– Zabezpieczanie roślin przed mrozem stanowi również dla nich ochronę przed zwierzętami, które
w tym okresie przyciśnięte głodem podgryzają młode pędy drzewek owocowych oraz niektórych
roślin ozdobnych występujących w naszych ogrodach – dodaje ekspert. – Ochrony przed mrozem
wymagają przede wszystkim: budleje, hortensje ogrodowe, azalie oraz różaneczniki, piwonie
drzewiaste, ketmie syryjskie, glicynie, lawendy wąskolistne, powojniki wielokwiatowe,
ostrokrzewy, pierisy, miliny, róże, mahonie, ogniki, młode okazy magnolii, klonów
palmowych, miłorzębów, tulipanowców oraz rośliny wrzosowate.
Do okrywania roślin możemy wykorzystać różnego rodzaju materiały, zarówno te pochodzące
z ogrodu jak i materiały zakupione w punktach handlowych.
– Jeśli chodzi o materiały naturalne, którymi można okrywać rośliny, to są to przede wszystkim:
liście, słoma, stroisz, kora, torf oraz trociny – wyjaśnia Łukasz Kowalski. – W centrach
ogrodniczych możemy natomiast nabyć różnego rodzaju gotowe osłony np. z worków jutowych,
które wystarczy tylko nałożyć na roślinę oraz różnej grubości agrowłókniny, z których osłony
wykonujemy samodzielnie.
Który materiał jest najlepszy? To zależy przede wszystkim od tego, jaką roślinę chcemy okryć. Czym
się charakteryzują poszczególne materiały i jakie mają zastosowanie? – o tym jutro.
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