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Luty to kolejny miesiąc kalendarzowej zimy i może przebiegać różnie w zależności od miejsca.
Jeżeli u większości z Was zalega śnieg, bądź prognozy pogody nadal zapowiadają zimne,
mroźne dni – cóż, z pracami ogrodniczymi się po prostu wstrzymajmy. Dla większości
właścicieli ogrodów to znakomity czas na odpoczynek, więc z niego korzystajmy. Pamiętajmy
jedynie aby systematycznie odśnieżać oraz zgarniać śnieg z drzew. Jednak gdy zaczną powoli
przychodzić cieplejsze dni a temperatura stabilizować, powinniśmy rozpocząć już pierwsze
ważne zabiegi ogrodnicze.
Jeżeli w styczniu zapomnieliśmy, to spokojnie, mamy w lutym jeszcze czas aby zakupić środki
ochrony roślin, nawozy, nasiona traw. Trzymajmy się ustalonego harmonogramu prac i
systematycznie zapisujmy co już zrobiliśmy bądź kupiliśmy.

Zatem co powinniśmy zrobić w lutym?

Zbierajmy z drzew i krzewów oprzędy z gąsienicami i usuwajmy złoża zimujących jaj. To
bardzo ważne, aby stale obserwować roślinność ogrodu i usuwać oprzędy, gdyż w ten sposób
unikniemy późniejszych chorób i szkodników. Jak poznać oprzęd? Jest to swego rodzaju
włóknista sieć, zwykle koloru białego lub żółtego. Większość z Was może ją skojarzyć z siecią
pajęczą. Jest to forma ochrony larw przed wiatrem i deszczem. W okresie rozwoju liści,
szkodniki te powodują znaczne uszkodzenia liści, tak więc – koniecznie usuwajcie!

Dodatkowo opryskujmy drzewa i krzewy olejem mineralnym przeciwko zimującym stadiom
szkodników. Najlepsza pora na wczesnowiosenny oprysk jest gdy temperatura utrzymuje się w
granicy 7-10°C. Dlaczego akurat olejem mineralnym? Innego rodzaju opryski są trujące dla
pożytecznych owadów. Najlepszym przykładem oleju mineralnego jest olej parafinowy, który
można wykonać samemu, bądź kupić jeden z dostępnych na rynku, np.: Promanal lub Treol.
Skutecznie likwiduje szkodniki drzew liściastych jak i iglastych, m.in.: przędziorki, miodówki,
ochojniki a nawet mszyce.

Podczas odwilży unikajmy deptania trawnika. Jest to szczególnie ważne, gdyż ziemia jest
wówczas miękka a murawa podatna na uszkodzenia.

Jeżeli zauważamy, że w trawniku zaczyna nam się zbierać woda – koniecznie zastanówmy się
nad odwodnieniem terenu oraz założeniem drenażu.

Koniec lutego to doskonały czas na pierwsze cięcia. Możemy śmiało dokonywać
prześwietlenia koron drzew owocowych, tj. usuwać pędy rosnące do środka lub krzyżujące się.
Przycinamy krzewy kwitnące latem np. budleja. Wycinamy suche kwiatostany hortensji. To
również dobry moment aby przyciąć lawendę, aby nam latem pięknie zakwitła. Tniemy
delikatnie poniżej przekwitłego kwiatostanu, pamiętając aby nadać jej półkulisty kształt. Z
cieciem roślin delikatnych i wrażliwych wstrzymajmy się do końca marca lub początku kwietnia.

Jeżeli pogoda pozwala, można już przystąpić do przygotowania miejsc sadzenia nowych drzew
i krzewów. Jeżeli na jesieni ziemia została przygotowana i dokładnie przekopana, wystarczy
teraz ziemię delikatnie spulchnić grabiami.

