Ogródek przedszkolny – prace
w październiku i listopadzie
W październiku zbieramy i pielęgnujemy świeżo
wysiane szpinaki, rzodkwie, roszponki. Zbieramy
przede wszystkim owoce: jabłka, gruszki, śliwki,
aronie, ostatnie maliny, jeżyny i winogrona.

Przed pierwszymi przymrozkami zbiera się także warzywa: kapustę, marchew, seler, fasolę, buraki, rzodkiew. Mniej pośpiechu wymagają pietruszka i por,
którym przymrozki nie szkodzą, a brukselka i jarmuż
mogą pozostać na grządkach nawet do grudnia.
Przewidziane do uprawy na nasiona pietruszkę i por
można pozostawić w ogródku do wiosny, natomiast
pozostałe warzywa korzeniowe należy zebrać, przechować i ponownie wysadzić na wiosnę, ponieważ
nie zawsze są w stanie wytrzymać duże mrozy w gruncie. Warto pamiętać, że nasiona marchwi i pietruszki
mają właściwości lecznicze, więc niektórzy uprawiają je właśnie w celu spożycia. Jeżeli chcemy uprawiać
warzywa na nasiona do siewu, trzeba sprawdzić, czy
kupiona odmiana nie jest oznakowana jako F1. Jest to
równoznaczne z informacją, że potomstwo z nasion
nie powtórzy cech odmiany. F1 to po prostu pierwsze
pokolenie w hodowli mieszańcowej, więc w drugim
pokoleniu dojdzie do rozszczepienia cech.
Zbiory oraz przetwarzanie owoców i warzyw w wielu regionach łączyły się niegdyś z rozkwitem życia
towarzyskiego – wspólne kiszenie kapusty, warzenie
piwa czy tłoczenie winogron na wino kończyły się
świętem dla całej społeczności. Dziś wprawdzie nikt
nie zaryzykuje szatkowania kapusty na trawniku, ale
mimo to dzień zbiorów w ogrodzie można zaplanować jako małe święto połączone np. ze wspólnym
łuskaniem fasoli na suche ziarno i zakończone piknikiem. Takie ogrodowe święto można też oprzeć na
zbiorze ziół lub kwiatów do suszenia i wiązaniu ich w
pęczki albo na przygotowaniu kompozycji roślinnych
na 1 listopada.

Listopad – jak sama nazwa wskazuje – to miesiąc
zrzucania liści. W przedszkolnym ogródku warto
uczyć dzieci systematycznego zarządzania taką biomasą. Wybieramy miejsca, w których liście i resztki po
zbiorach będą kompostowane, oceniamy, gdzie na
grządkach można pozostawić resztki roślin do obserwowania, co będzie się z nimi działo zimą. Ciekawym
eksperymentem w ogródku przedszkolnym będzie
zebranie liści na dużą stertę w bezpiecznym miejscu i
obserwowanie, jak po około miesiącu stopniowo zaczyna się rozgrzewać pod wpływem rozkładu. Taką
pryzmę warto ułożyć w miejscu, gdzie występowały
szczególnie uciążliwe chwasty trwałe.
To także czas na zbieranie młodego szpinaku i
roszponki oraz jarmużu i brukselki do sałatek. W listopadzie można też jeszcze sadzić i przesadzać
drzewa i krzewy.
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