Ogródek przedszkolny – prace w maju
Po ostatnich przymrozkach na grządki
wędrują ciepłolubne pomidory,
papryki, bazylie, ogórki i dynie.
Siejemy fasolę tyczną i karłową.
Dosiewamy lub dosadzamy sałaty
różnych odmian.

To czas intensywnego wzrostu roślin – także trawy
i chwastów, czyli zarazem czas pierwszego porządnego pielenia i regularnego koszenia trawy. Najważniejsze by pamiętać przy tym o regule:
Równowaga „woda : temperatura : światło” decyduje
o kondycji roślin. Oznacza to, że jeśli maj jest suchy
i gorący, trzeba się skupić na podlewaniu roślin, a nie
na pieleniu. Chwasty jednoroczne zapewniają przy
takiej pogodzie lepszą wilgotność podłoża i niższą
temperaturę wokół roślin uprawnych. A przy okazji
są pożywieniem dla szkodników, które dzięki temu
słabiej atakują świeżo posadzone warzywa i kwiaty.
Jeśli zależy nam na czystych rabatach, należy rośliny dobrze podlać wieczorem, pielić z samego rana,
a wyrwane rośliny zostawić na grządkach do wieczora lub następnego ranka jako okrywę gleby. Jeśli
z kolei maj jest mokry i chłodny, pielić można do woli,
ale trzeba bardzo uważać na usuwanie wszystkich
zbędnych resztek roślinnych, bo w takich warunkach
stanowią świetną pożywkę dla grzybów i staną się
później źródłem infekcji.
Starzenie się – kończenie wegetacji następuje również w maju i dotyczy kwitnących wiosną roślin cebulowych i bulwiastych. Najczęstszym błędem jest

usuwanie jeszcze zielonych liści tulipanów, narcyzów czy krokusów zaraz po kwitnieniu w ramach
porządkowania rabat i robienia miejsca na kwiaty
z rozsady. Okres po kwitnieniu roślina poświęca na
zgromadzenie w częściach podziemnych materiałów zapasowych na następną wiosnę. Usunięcie
liści, zanim same zaczną żółknąć, powoduje osłabianie i stopniowe zamieranie rośliny. W efekcie
w zaniedbanych ogrodach tulipany plenią się jak
chwasty, a w tych wymuskanych co parę lat trzeba sadzić nowe cebule. To samo dotyczy również
drobnych roślin runa: kokoryczy, ranników, przebiśniegów, cebulic. One też powinny mieć szansę na
naturalne zakończenie wegetacji, jeśli chcemy się
nimi cieszyć za rok.
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