Ogródek przedszkolny – prace we wrześniu
Wrzesień to czas zbioru warzyw i pora stopniowego
usuwania roślin z grządek. Przy tej okazji można
pokazać dzieciom różnice w systemach korzeniowych różnych gatunków i pozwolić im na sprawdzenie, ile siły potrzeba, by w całości wyciągnąć z ziemi
warzywa korzeniowe.

Przy zbiorze marchwi i pietruszki dzieci zauważą,
że łatwiej oderwać nać niż wyciągnąć całe warzywo. Spowodowane jest to naturalnym cyklem życiowym – te gatunki w pierwszym roku rozwijają korzeń
spichrzowy, a w kolejnym, korzystając ze zgromadzonych zapasów, tworzą wysoką łodygę z kwiatami. Ćwiczenie wyrywania różnych roślin z korzeniami
oraz wykopywania korzeni, których nie udało się wyrwać, ułatwia dzieciom zrozumienie życia podziemnego roślin i grzybów.

W pustych miejscach można powoli planować sadzenie cebul kwiatów. Jeżeli do dyspozycji mamy cebule
wykopane wcześniej, pierwszą pracą jest ich sortowanie. Trzeba oddzielić cebulki uszkodzone, usunąć
resztki korzeni i posegregować wszystko gatunkami
i rozmiarami. Dobrym terminem sadzenia jest druga
połowa września i początek października. Cebulki
zdążą się dobrze zakorzenić i będą przygotowane
na wiosnę.
Najczęściej sadzone są tulipany, narcyzy i szafirki.
Szafirki dobrze zgadzają się z innymi rodzajami, natomiast narcyzy i tulipany nie powinny być mieszane na jednym stanowisku. Dobrym pomysłem jest
sadzenie cebul w dwóch piętrach – np. tulipany z
szafirkami. Większe cebule układa się niżej, przysypuje ziemią, a na niej w drugiej warstwie układa się
drobne cebule lub bulwy, po czym także przysypuje
się ziemią. Na ogół jako prawidłową głębokość sadzenia przyjmuje się trzykrotną wysokość cebuli. Dno
dołka lub rowka także powinno być spulchnione. Jeśli
korzenie nie będą w stanie przebić się w głąb, wypchną cebulę na powierzchnię.
Na wczesne odmiany posadzone w doniczkach
przygotowuje się dołowniki – miejsca, gdzie można
zakopać całe doniczki w ziemi, a potem względnie
łatwo je wyjąć w grudniu. Dobrze zakorzenione cebule, które przeszły okres chłodu, przeniesione do
ciepłego pomieszczenia zakwitną jeszcze zimą.
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