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Nowy Rok, nowe wyzwania.
Nadejście Nowego Roku motywuje nas do
tworzenia list noworocznych postanowień „założę w końcu kompostownik”,
„zainwestuję w porządny sekator”,
„wyhoduję warzywa bez chemii”.
Noworoczne przyrzeczenia mają jednak to do siebie, że realizacja
większości z nich kończy się fiaskiem. Aby tym razem udało się dotrzymać danego sobie słowa, trzeba dobrze zaplanować nadchodzący sezon.
A jak planować, to tylko z Viridis!
Przedsezonowe porady z pewnością pozwolą przygotować siebie,
swój portfel oraz ogród do wiosny.
Wspólnie trzymajmy kciuki aby aura zimowa, szybko ustąpiła w
naszych ogrodach miejsca „Pani Wiośnie”.
A póki jeszcze jej nie ma, pamiętajmy,
Redaktor Naczelny
że „jak jest zima, to trza łopatować” .
Tomasz Janow
W związku z zaistniałą pomyłką zawiązaną z błędnym napisaniem
nazwiska autora zdjęć umieszczonych w artykule Narwiańskiego
Parku Narodowego - „W labiryncie polskiej Amazonki”
Redakcja magazynu Viridis pragnie gorąco przeprosić Pana
Mikołaja Pruszyńskiego oraz pracowników Narwiańskiego Parku
Narodowego, którzy współredagowali ww. artykuł.
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NIE
DWA MIESIACE
ogrodzie ozdobnym

W...

ogrodzie ozdobnym
warzywniku
sadzie

Regularnie sprawdzamy stan osłon założonych przed nadejściem zimy.
Strząsamy śnieg zalegający na roślinach.
W trakcie odwilży podlewamy rośliny zimozielone.
Doglądamy cebule, kłącza i bulwy kwiatowe, które czekają na nadejście
wiosny.
Dbamy o rośliny tarasowe zimujące w pomieszczeniach.
Kontrolujemy oczko wodne, w zamarzniętej tafli wykuwamy przeręble.
Dokarmiamy ptaki.
Jeżeli mieliśmy żywe drzewko bożonarodzeniowe, to najwyższa pora
wystawić je na zewnątrz.
Możemy przygotować sadzonki zdrewniałe krzewów liściastych.
Wykonujemy bielenie pni drzew owocowych.
Kontrolujemy osłony chroniące pnie drzew przed zającami i sarnami.
Przygotowujemy się do zimowego cięcia krzewów i drzew. Sprawdzamy
stan sekatorów i piłek, kupujemy maść do zabezpieczania ran.
Wykonujemy zimową lustrację sadu.
Kontrolujemy zapasy zgromadzone w spiżarni i piwnicy.
Możemy wykonać wapnowanie dolomitem.
Zbieramy z grządek jarmuż, brukselkę, pietruszkę naciową, roszponkę.
Na parapecie w dalszym ciągu pędzimy pietruszkę, szczypiorek i cebulę.
Rozpoczynamy planowanie warzywnika na bieżący rok.
Powoli wybudzamy z zimowego snu rośliny tarasowe zimujące
w pomieszczeniach.
Wykonujemy sadzonki roślin balkonowych.
Wysiewamy nasiona warzyw i kwiatów jednorocznych uprawianych
z rozsady.
Rozbijamy skorupę śnieżną, która tworzy się na powierzchni trawnika.
Wykonujemy cięcie odmładzająco-formujące krzewów i drzew kwitnących
latem i jesienią.
Przycinamy wybujały żywopłot.
Kontrolujemy stan wybielonych pni drzew owocowych i w razie potrzeby
zabieg powtarzamy.
Rozpoczynamy cięcie roślin sadowniczych.
Podczas długo utrzymującej się odwilży (temp. powyżej +6) można
wykonać oprysk przeciw kędzierzawości liści brzoskwini.
Zaglądamy do ogrodu w poszukiwaniu wiosny.
Pierwsze kwiaty już na nas czekają.
REKLAMA

ZAPOMNIJ

D JAK DOLOMIT
WAPNO

DLA ZAPOMINALSKICH
Zapomniałeś o wapnowaniu, a wiesz,
że właśnie tego potrzebuje ziemia
w Twoim ogrodzie?
Nic straconego, sięgnij po dolomit i przekonaj się, że zimą
też można wapnować.
Dolomit jest nawozem wapniowym uzyskiwanym z przemiału dolomitu surowego. Nawóz ten jest bogatym źródłem niezbędnych dla prawidłowego wzrostu roślin składników, głównie magnezu i wapnia (w postaci węglanu
wapnia).
Stosowany we właściwych dawkach spełnia wiele
funkcji, np. zwiększa zawartość magnezu w glebie i
roślinach, reguluje pH podłoża poprawiając jednocześnie
jego chemiczną i fizyczną strukturę, zwiększa przyswajalność azotu i fosforu, zatrzymuje wodę i powietrze,
wnosi do gleby liczne mikroelementy (min. bor, miedź,
żelazo, molibden, chrom), usprawnia procesy próchnicotwórcze.
Ze względu na formę łatwo wchodzi w reakcje z zawartymi w glebie pierwiastkami i jest szybko przyswajany
przez rośliny.
Dolomit można stosować na wszystkich rodzajach
gleb i pod wszystkie uprawy, przy czym największą
skuteczność wykazuje na glebach lekkich oraz w
uprawach wymagających zwiększonej ilości
magnezu (np. cebuli, czosnku, kapusty).

Optymalnym terminem stosowania tego nawozu jest przełom lata i
jesieni. Zapominalscy mogą go wykorzystać również zimą
(na zmarzniętą glebę) lub wczesną wiosną (przedsiewne).
Docelowo rozsiany nawóz powinien być wymieszany z glebą na głębokość co najmniej 20
cm., jednak przy zimowym stosowaniu na
zamarznięte podłoże, można zrezygnować z
przekopywania wykonując je dopiero wiosną
przed siewem.
Nie wolno łączyć wapnowania z nawożeniem
(np. obornikiem), gdyż przeprowadzanie tych
zabiegów w krótkim odstępie czasu prowadzi
do licznych przemian chemicznych, w wyniku których część minerałów przechodzi w
związki nieprzyswajalne przez rośliny.
Odstęp między wapnowaniem i nawożeniem
powinien wynosić co najmniej 2 tygodnie,
a najlepiej miesiąc.
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Przygotowania

PO CO DO OGRODNICZEGO ?

Jak zawsze
zachęcamy Państwa
do wizyty w sklepie ogrodniczym.
Mimo że wielu spośród nas nawet jeszcze nie
myśli o siewie, warto zajrzeć do „ogrodnika”,
by dobrze rozpocząć Nowy Rok.

Pracownicy sklepów i centrów ogrodniczych zapraszają do
swoich placówek 12 miesięcy w roku, na co powinniśmy
zwrócić naszą uwagę w styczniu i lutym?
Jeżeli w naszym domu gościła żywa choinka, powinniśmy
pomyśleć o tym, w jaki sposób zabezpieczymy ją po wystawieniu na zewnątrz. Rozwiązań szukajmy w sklepie ogrodniczym, w którym z pewnością znajdziemy zimową agrowłókninę albo jutowe worki czy maty słomiane powszechnie
stosowane w ogrodnictwie.
W dalszym ciągu możemy zaopatrzyć się w łopaty i pługi do
odgarniania śniegu. Mimo że ciężko jednoznacznie stwierdzić czy w końcu doczekamy się pięknej, białej zimy, za którą
większość z nas tęskni, warto odpowiednio się przygotować,
gdyby jednak pogoda chciała nas zaskoczyć.
Skuwacze do lodu lub środki zwalczające oblodzenie na ścieżkach, schodach i podjazdach również mogą się przydać, ich
także szukajmy w ogrodniczym.
Z białego puchu z pewnością ucieszą się dzieci, które już niebawem rozpoczną ferie zimowe. Dla nich w ogrodniczym
znajdziemy plastikowe sanki oraz wygodne jabłuszka, które
zagwarantują dobrą zabawę nawet dorosłym.
Przyzwyczajone do dokarmiania ptaki z pewnością regularnie
zaglądają do wywieszonych przez nas karmników, dbajmy
więc o to, by w stołówce zawsze znajdowało się coś do jedzenia oraz, by pokarm był w miarę zróżnicowany.
Mieszanki nasion, orzechowe przysmaki, ptasie pyzy czy
tłuszczowe laski, to tylko niektóre z przekąsek, które możemy
kupić dla odwiedzających nasz ogród gości.
Wszystkich wielbicieli ptaków zachęcamy do zakładania budek lęgowych. Przyjmujące różne formy drewniane domki będą doskonałą ozdobą ogrodu oraz skuteczną zachętą do osiedlenia się skrzydlatych przyjaciół w koronach naszych drzew.
W ogrodniczym znajdziemy również różnego rodzaju podpałki kominkowe, które ułatwią rozpalanie oraz środki typu
SADPAL II, które zadbają o drożność przewodów kominowych w naszym domu.
Skupiając się na nadchodzącym sezonie ogrodniczym przypominamy, że już niebawem przyjdzie pora na przygotowywanie rozsady niektórych warzyw czy kwiatów.
Oprócz samych nasion, które zapewne już na nas czekają w
ogrodniczym, przydatne okazać się mogą paletki lub kuwety
rozsadowe, rożnego rodzaju doniczki torfowe, szklarenki do
produkcji rozsady, krążki torfowe czy podłoże do siewu i
pikowania.
Zdrowa rozsada, to zdrowe rośliny, dlatego też zadbajmy, by
kiełkującym nasionom niczego nie brakowało.
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PO CO DO OGRODNICZEGO ?

Z zimowego snu powoli będziemy wybudzać rośliny tarasowe, które zimowały w chłodnych pomieszczeniach.
Zastanówmy się, gdzie możemy przenieść donice i rozpocznijmy delikatne nawożenie.
Dobrze przyjrzyjmy się roślinom, gdyż w wielu przypadkach
konieczny może okazać się oprysk zwalczający mszyce,
mączliki lub przędziorki.
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Będąc w sadzie zwróćmy uwagę, czy nie trzeba powtórzyć
bielenia pni. Zabieg ten może uchronić nasze drzewka przed
wieloma niemiłymi schorzeniami.
Ogrodnicy, którzy przespali porę jesiennego wapnowania
gleby w dalszym ciągu mogą je wykonać wykorzystując
wapno dolomitowe.
Innym zabiegiem, o którym powinniśmy pamiętać na przedwiośniu jest przycinanie drzew i krzewów owocowych.
Czego powinniśmy szukać w sklepie ogrodniczym?
W pierwszej kolejności narzędzi – sekatorów oraz piłek do
gałęzi. Zawsze dobierajmy narzędzie dostosowane do naszych potrzeb, które zapewni nam wygodną i ergonomiczną
pracę i pozwoli przyciąć gałęzie gładko, bez zadarć czy
zbędnych odprysków kory.
Rany zabezpieczajmy maścią ogrodniczą.
Chcąc uchronić nasze drzewa przed szkodnikami, powinniśmy rozważyć wykonanie pierwszego w sezonie oprysku z wykorzystaniem preparatów bazujących na oleju parafinowym. Warto przy okazji przyjrzeć się naszemu opryskiwaczowi, może przyszła pora na zasłużoną emeryturę?
A propos emerytury... Dzień Babci i Dziadka w sklepie ogrodniczym? Oczywiście, przecież wielu seniorów uwielbia
prace w ogrodzie, warto więc po prezent zajrzeć właśnie do
sklepu ogrodniczego. Praktyczny zestaw upominkowy lub
nożyczki do kwiatów dla babci, a może niezawodny sekator
lub wytrzymałe rękawice dla dziadka?
Bez względu na wybór, prezent z pewnością będzie trafiony!
Nowy Rok - nowe wyzwania! Niech towarzyszą nam w nich
nowi sprzymierzeńcy. Zaprośmy do naszego domu mikroorganizmy, które pomogą nam dbać o czystość i higienę
zarówno w domu jak i w ogrodzie.
Lista zakupów robi się coraz dłuższa, dlatego nie zwlekajmy
z wizytą w ogrodniczym i rozłóżmy zakupy na raty.
Takie rozwiązanie odciąży nasz budżet i pozwoli rozpocząć
sezon bez zadyszki finansowej. Pamiętajmy, że w marcu w
sklepach robi się tłoczno, a do powyższych wydatków
dochodzą jeszcze nasiona, nawozy, doniczki, podłoże do
kwiatów oraz żywe rośliny.
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Zapraszamy na zakupy do Centrów i Sklepów Ogrodniczych,
mimo zimowej aury jest wiele powodów, by odwiedzić to miejsce!

PORADNIK SEZONOWY

Styczniowe
planowanie
Zima jest okresem
odpoczynku zarówno
dla naszego ogrodu
Adam Chajęcki
Centrum Ogrodnicze
jak i dla nas.
GAJ, Wrocław

Warto wyrobić sobie nawyk sprawdzania stanu swoich
roślin podczas każdego zimowego spaceru – podziwiając pokryte
białym puchem otoczenie strząsajmy jego nadmiar z gałęzi drzew i
krzewów, starajmy się nie deptać trawników, skontrolujmy
wszystkie zabezpieczenia przed mrozem i wiatrem, aby w razie
stwierdzenia ich uszkodzeń móc je naprawić zanim niskie
temperatury uszkodzą rośliny. Jeśli spodziewamy się, że w naszym
ogrodzie mogą pojawić się goście (sarny czy zające) pamiętajmy o
dodatkowym zabezpieczeniu pni drzew i krzewów.
Z doświadczenia wiem, jak ważną rolę w pracy
ogrodnika odgrywa planowanie. Zima to najlepszy okres w roku
na sporządzenie planu prac ogrodowych, przemyślenie ważnych
spraw związanych ze zmianami na naszych działkach,
zaczerpnięcie informacji czy konserwację narzędzi. Dzięki
dobremu planowaniu można zaoszczędzić nie tylko czas, ale i
pieniądze.
Zanim zaczniemy planowanie kolejnego sezonu narysujmy plan naszego ogrodu. Zaznaczmy na nim wszystkie rośliny,
które już się w nim znajdują – ułatwi to nam dobór nowych
sadzonek (drzew, krzewów czy kwiatów). Bardzo często zdarza
się, że nie do końca przemyślimy zakup nowej rośliny i okazuje
się, że nie mamy dla niej odpowiedniego miejsce w ogródku. Na
rysunku warto jest zaznaczyć najbardziej nasłonecznione i
zacienione miejsca, wietrzne i osłonięte od wiatru, dzięki czemu
będzie nam łatwiej podejmować decyzję odnośnie wyboru
nowych roślin stosownie do ich wymagań. Warto również
dowiedzieć się jak najwięcej o roślinach, które chcielibyśmy mieć
i sprawdzić, czy możemy im zapewnić optymalne warunki do
rozwoju. Rysunek ogrodu ułatwi nam również także zaplanowanie konkretnych zmian czy wprowadzanie nowych elementów
(np. oczka wodnego, kompostownia, rabat, skalniaka).

Planując rozmieszczenie poszczególnych elementów zwróćmy
uwagę na to, aby w ogrodzie panował ład, potrzebne narzędzia były
zawsze pod ręką, system nawadniana był wygodny, a rośliny
nasadzone w odpowiednich dla swoich potrzeb miejscach.
Pamiętajmy, że zakupione przez nas sadzonki będą rosły, w
związku z czym muszą mieć wokół siebie odpowiednią ilość
miejsca.
Aby nasz ogród był piękny, a rośliny zachwycające
konieczne jest stosowanie odpowiednich nawozów. Zanim udamy
się do sklepu sprawdźmy, czy nawozy z poprzedniego sezonu nie
nadają się jeszcze do użytku. Ważne jest, aby były one odpowiednio
zabezpieczone przed wilgocią i niskim temperaturami. Wszelkie
środki chemiczne należy trzymać w suchym, chłodnym i ciemnym
miejscu, niedostępnym dla dzieci i zwierząt. Nigdy nie używajmy
nawozów zimą, gdyż rośliny w żaden sposób z tego nie skorzystają
a w przypadku wypłukania nawozu możemy zanieczyścić np.
pobliskie ujęcia wody!
Jak wiadomo, w każdej porze roku ogrodnik musi zmierzyć się z wieloma wyzwaniami i wykonać szereg czynności, aby
móc cieszyć się zdrowymi plonami lub pięknymi roślinami.
Dlatego też warto świadomie zarządzając swoim czasem wolnym i
w taki sposób planować czynności niezależne od pory roku, aby nie
przeciążać się zbytnio w okresie wzmożonych prac tj. wysiew
warzyw, pielęgnacja drzewek owocowych, sadzenie kwiatów.
Przydatne są specjalne kalendarze prac ogrodniczych,
dzięki którym ułożenie planu na nowy sezon będzie zdecydowanie
łatwiejszy. Trudno jest jednak stworzyć dokładny dzienny plan
działania, choćby ze względu na pogodę – nie jesteśmy w stanie jej
określić z dużym wyprzedzeniem i właśnie przez jej zmienność nie
jesteśmy w stanie trzymać się ściśle notatek w swoim kalendarzu.
Zawsze należy jednak wiedzieć, które prace muszą zostać
wykonane w konkretnej porze roku i które wymagają odpowiednich warunków atmosferycznych.
Zima to bardzo dobry okres na zrobienie przeglądu
narzędzi i sprzętów ogrodniczych. Pamiętajmy o ich oczyszczeniu z
ziemi, kurzu i brudu, można je również przemyć spirytusem w celu
pozbycia się bakterii i grzybów. Zaleca się zastosowanie preparatów konserwujących, które zapobiegną zadrzewieniu.
Wszelkie narzędzia powinno się przechowywać w suchym miejscu.
Podczas zimowego relaksu z dobrą lekturą czy
poradnikiem oraz kubkiem ciepłej herbaty nie zapomnijmy o
istotach, które liczą na naszą pomoc. Powieszenie kulek
tłuszczowych, orzeszków w siatce, słoniny czy wystawienie ziarna
dla ptaków sprawi, że nasze zimowe otoczenie stanie się cieplejsze.
A może warto postawić choćby mały karmnik, dzięki któremu
dobry uczynek, jakim niewątpliwie jest dokarmianie ptaków, stanie
się przyjemną codziennością?
Mile spędzonych chwil i pięknej zimowej pogody oraz
owocnego planowania kolejnego sezonu
życzę wszystkim Czytelnikom.
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Zielona nawet
po świętach
Coraz częściej w naszych domach
w roli świątecznych choinek występują uprawiane
w donicy drzewka, które mamy zamiar wysadzić
po świętach do ogrodu.
Bez względu czy są to świerki, jodły czy też sosny, należy odpowiednio o nie zadbać, gdyż w innym przypadku wysadzone wiosną
do gruntu „nie przyjmą się” i podobnie jak ich „cięte siostry” skończą
na kompostowniku.

Już na wstępie warto pamiętać, że do dalszej
pielęgnacji nadają się jedynie drzewka, które od
początku uprawiane były w donicy i ich system
korzeniowy jest zdrowy i nieuszkodzony
przesadzaniem.
Jeżeli nabyliśmy sadzonkę, która uprawiana była w gruncie, a
dopiero przed sprzedażą wykopano ją i posadzono w donicy, próby
dalszej uprawy mogą zakończyć się fiaskiem, gdyż mocno przycięty
system korzeniowy nie będzie w stanie wyżywić rośliny i utrzymać
jej w pionie.
Zakładając jednak, że roślina kwalifikuje się do dalszej uprawy, nie
wolno nam przerywać jej zimowego snu. Drzewko nie powinno stać
w cieple dłużej niż 10 dni. Najlepiej, gdy zaraz po świętach
przestawimy je w chłodniejsze (temp. ok. 10°C) ale jasne miejsce –
na północny parapet lub klatkę schodową.

Gdy zauważymy, że na gałązkach pojawiły się
zielone pączki, to znak, że choinka się obudziła.
W takim stanie nie wolno nam wystawić jej na zewnątrz i będzie
musiała nam towarzyszyć aż do wiosny. Zimujące w pomieszczeniu
drzewko regularnie podlewamy.
Jeśli jednak na roślinie nie pojawiły się zwiastuny przerwania
zimowego spoczynku, można, po kilkudniowym zahartowaniu w
chłodniejszym pomieszczeniu, zaryzykować wystawienie jej na
zewnątrz. Miejsce, w którym sadzonka przeczeka zimę powinno być
osłonięte od mroźnych i wysuszających wiatrów. Jeżeli dysponujemy zabudowaną altaną lub szklarnią z powodzeniem możemy
wykorzystać je do przezimowania choinki.
Nie powinniśmy zapominać o regularnym podlewaniu drzewka oraz
odpowiednim zabezpieczeniu donicy przed mrozem. Do ochrony
systemu korzeniowego możemy wykorzystać słomianą matę, grubą
agrowłókninę lub koc. Przydatny może okazać się również kawałek
grubego styropianu, na którym położymy donice.

Jeżeli prognozowane jest gwałtowne ochłodzenie,
drzewko zabezpieczmy agrowłókniną lub kapturem
ochronnym.
Mając na uwadze, że przez ostatnie lata początek stycznia zazwyczaj
był bardzo pogodny, można pokusić się o wkopanie drzewka do
ziemi. W tym celu wystarczy wykopać dołek i umieścić w nim doniczkę z choinką. Ziemię wokół pieńka można okryć korą czy torfem. Właściwe przesadzenie wykonamy wiosną.
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Jeżeli ta sosenka ma rosnąć w ogrodzie,
już czas najwyższy wynieść ją z mieszkania
REKLAMA

Doniczka

na miarę

Już niebawem
rozpocznie się sezon
na przesadzanie roślin domowych i zostaniemy
postawieni przed koniecznością wyboru nowych
doniczek. Niczym bumerang powróci do nas
coroczny dylemat „plastikowe, czy ceramiczne?”.

Wybór wcale nie jest łatwy i jednoznaczny, gdyż oba rozwiązania
mają swoje plusy i minusy. Doniczki plastikowe to dla ogrodnika
wybór lekki, łatwy i przyjemny. Do ich stosowania zachęca nas
również niewygórowana cena oraz bogactwo wzorów i kolorów.
Doniczki ceramiczne to z kolei rozwiązanie korzystniejsze dla
rośliny. Porowata struktura ścianek umożliwia swobodny przepływ powietrza, który w przypadku pojemników plastikowych jest
znacznie ograniczony.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze dobrej doniczki?

- wielkość
W dobrze dobranej donicy wokół bryły korzeniowej powinno
pozostawać łącznie ok. 2-4 cm. przestrzeni, dzięki czemu korzenie
będą miały wystarczająco miejsca do rozwoju. Nie wybierajmy
„drogi na skróty” sadząc małą roślinę w dużej donicy.

PORADNIK SEZONOWY

sukulenty, które sadzimy w niższych misach (tzw. kaktusiarkach)
czy storczyki, które dobrze rosną w przeźroczystych doniczkach,
umieszczanych w odpowiednich osłonkach. W przypadku wysokich donic warto zastanowić się nad specjalnymi wkładami, które
zmniejszają powierzchnię wewnętrzną pojemnika. Ograniczenie
ilości podłoża wpływa korzystnie na wzrost roślin oraz umożliwia
zmniejszenie ciężaru doniczki, który może stanowić problem
podczas przesuwania rośliny.

- odprowadzenie wody
Odpowiednia cyrkulacja wody i powietrza bezpośrednio odbija się
na kondycji rośliny, dlatego też każda donica powinna mieć na dnie
otwory odpływowe. Najczęściej doniczki ceramiczne posiadają
wymagane otwory. Jeżeli ich nie ma, to znaczy, że mamy do
czynienia z osłonką, do której wkładamy kwiatka posadzonego w
mniej dekoracyjnej doniczce plastikowej. W doniczkach z
tworzywa najczęściej otwory musimy wykonać sami w miejscach,
gdzie plastik jest odpowiednio oznaczony (w tym miejscu jest
zazwyczaj cieńszy).

- dostępność podstawki
Podstawka jest bardzo ważną częścią doniczki. W przypadku doniczek ceramicznych najczęściej jest ona elementem kompletu, jednak do doniczek plastikowych musimy dokupić ją oddzielnie.

- kształt

Dobrze, jeżeli podstawka jest o 2-3 cm. większa od dna doniczki i
posiada żebrowania, gdyż dno pojemnika nie powinno zbyt dokładnie przylegać do podstawki. Jeżeli nie możemy dokupić podstawek pasujących do wybranych przez nas doniczek, rozważmy
zakup podstawek przeźroczystych.

Kształt doniczki, obok koloru jest bardzo ważnym czynnikiem,
który umożliwia nam wyeksponowanie atutów rośliny. Powinien
on uwzględniać rodzaj bryły korzeniowej. Większość kwiatków
sadzimy w okrągłych lub kwadratowych doniczkach, wyjątki
stanowią palmy, którym dobrze robią wyższe pojemniki,

Jeżeli nie wiemy czy kupić doniczkę z tworzywa czy ceramiczną,
zastanówmy się jakie wymagania mają nasze rośliny. Dla
gatunków bardziej wrażliwych na nadmiar wilgoci wybierzmy
ceramikę, dla lubiących wilgoć - tworzywo.

REKLAMA
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Przed sezonem

kupujemy

nasiona

Do sezonu
ogrodniczego trzeba się
odpowiednio przygotować.

Dopiero niedawno przywitaliśmy Nowy Rok i prawdziwa zima
jeszcze przed nami, jednak już teraz warto zastanowić się nad
zakupem nasion, które wykorzystamy w ogrodzie w nadchodzącym sezonie.
Nie warto bagatelizować tematu, gdyż od wyboru materiału nasiennego, jego jakości, ilości oraz rodzaju, zależeć będzie nasz
ogrodniczy sukces.
Przed pójściem do sklepu dokładnie sprawdźmy jakie nasiona
pozostały nam z ubiegłego roku i czy będą one przydatne w sezonie. Aby mieć taką pewność, zbadajmy ich zdolność kiełkowania.
W tym celu niewielką ilość nasion „wysiejmy” na wilgotną
watę lub ligninę. Naczynie przykryjmy perforowaną folią,
która umożliwi utrzymanie odpowiedniej wilgotności
„podłoża” i powietrza pozwalając jednocześnie na swobodną
wymianę gazową. W zależności od gatunku pierwsze kiełki
powinny pokazać się po kilku lub kilkunastu dniach (np.
rzodkiewka kiełkuje już po 7 dniach, groch, ogórek po 8-10;
koper, marchewka po 12-18; pietruszka, seler, szpinak dopiero
po 21- 30 dniach).

Wybieramy...
Jeżeli spośród wysianych nasion tylko ich niewielka część
wykiełkowała, warto zaopatrzyć się w nowe nasiona.
Gdy mniej więcej ocenimy, które z zeszłorocznych zapasów
nadają się do wykorzystania, sporządźmy dokładną listę
uwzględniającą zarówno gatunki jak i ilość i nazwy odmian,
które sprawdzają się w naszym ogrodzie.
Dobrym pomysłem jest prowadzenie zeszytu, w którym skrupulatnie notuje się wszelkie uwagi dotyczące poszczególnych
odmian uprawianych w przydomowym warzywniku (wielkość
korzeni, aromatyczność natki, smak czy wybarwienie miąższu).
Obok sprawdzonych pozycji warto co roku wysiewać
kilka nowości, które urozmaicą nasze grządki.
Kto wie, może okażą się „strzałem w 10”
i zostaną z nami na dłużej.
Gdy sprecyzujemy poszczególne pozycje na liście zakupów,
możemy udać się do sklepu.
Zakupów dokonujmy w sprawdzonych sklepach i centrach
ogrodniczych, które dbają o to, by do klienta trafiały nasiona
sprawdzonych firm nasiennych. Na sklepowych półkach
nasiona najczęściej pojawiają się w lutym. Już wtedy warto
zajrzeć do ogrodniczego, by w spokoju wybrać odpowiednie
odmiany, a w razie potrzeby dopytać o szczegóły sprzedawcy.
Nie powinniśmy kupować nasion „na zapas”. Co prawda
dobrze przechowywane mogą być wykorzystane w roku
następnym, jednak istnieje prawdopodobieństwo, że ich
zdolność kiełkowania znacząco spadnie.
Każde opakowanie zawiera szereg przydatnych dla ogrodnika
informacji.
REKLAMA

Sklep Ogrodniczy KROKUS
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Zwróćmy uwagę czy na opakowaniu zakupionych przez nas
nasion znajduje się pieczątka zawierająca numer partii
materiału nasiennego, wagę, datę pakowania oraz datę ważności. Jest to swoisty rodowód nasion, będący jedyną podstawą
reklamacji, w przypadku gdyby okazało się, że nasiona słabo
kiełkują albo są złej jakości.
Dla rozwiania wszelkich wątpliwości wyjaśniamy, co
oznaczają skróty i określenia umieszczone na torebce z
nasionami:
MIX – oznacza mieszankę nasion tego samego gatunku różniących się kolorem kwiatów, lub pokrojem owoców (np. dynia
ozdobna mix)
F1 – odmiana mieszańcowa o szczególnie wartościowych cechach otrzymanych w wyniku naturalnego krzyżowania tradycyjnych odmian
jakość WE – nasiona wysokiej jakości spełniające normy
Wspólnoty Europejskiej
nasiona ekologiczne – nasiona warzyw, które pozyskano z
plantacji posiadających certyfikat o stosowaniu ekologicznych
metod uprawy
nasiona zaprawiane – nasiona obsypane chemicznymi preparatami ochrony roślin, skład i klasa toksyczności zaprawy musi
być podana na opakowaniu
nasiona inkrustowane – nasiona zaprawione zaprawą, do której został dodany środek zwiększający przyczepność środka
zaprawiającego
nasiona otoczkowane – nasiona mają dodatkową otoczkę z
nawozu startowego i środka ochronnego
pakowane hermetycznie - nasiona umieszczone są w zamkniętej hermetycznie torebce, która chroni przed niekorzystnymi
warunkami przechowywania m.in. wilgocią
taśma nasienna - nasiona umieszczone na celulozowej taśmie,
która ułatwia wysiew i wyklucza potrzebę „przerywania”
wschodzących siewek.
REKLAMA
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Jedne z nich są wyraźnie napisane (np. nazwa firmy nasiennej,
nazwa rośliny, odmiana, sposób uprawy, data ważności) inne,
ukryte są pod różnorodnymi skrótami lub nie zawsze zrozumiałymi nazwami.
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Przywitaj

Te gatunki kwitną wiosną...

wiosnę
Wyglądając za okno ciężko nam sobie
wyobrazić, że na rabatach, które w tej chwili
przykryte są śniegiem, za kilka tygodni
pojawią się pierwsze kwiaty pierwiosnków.

Pierwiosnek bezłodygowy (Primula vulgaris)

Mimo że pierwiosnki są bylinami o niezbyt pokaźnych rozmiarach, cieszą się wśród ogrodników dużą popularnością.
Spotkać je możemy zarówno w ogródkach jak i na okiennych
parapetach.
Wszystko dzięki żywej barwie kwiatów. Podczas łagodnych
zim na rabatach już w marcu mogą rozkwitać kwiaty pierwiosnków: wyniosłego, ząbkowanego i gruzińskiego.
Nie zmienia to jednak faktu, że pełnia kwitnienia przypada na
drugą połowę kwietnia i maja. Wówczas swe piękno ukazują
nasze rodzime pierwiosnki: lekarski, bezłodygowy i łyszczak,
a także pochodzące od niego gatunki mieszańcowe, pierwiosnki: omszony, omączony i zarzyczkowaty.

Pierwiosnek ząbkowany (Primula denticulata)

Warto pamiętać, że istnieją również gatunki kwitnące pod koniec wiosny, a nawet w miesiącach letnich - pierwiosnek
japoński, Beesa, przyprószony, kwiecisty oraz Viala.
Mimo okazałości kwiatów, w dalszym ciągu są to gatunki mało
popularne. A szkoda...
By cieszyć się pięknymi kwiatami, naszym pierwiosnkom
powinniśmy zapewnić odpowiednie stanowisko.
Rośliny wymagają gleb żyznych, bogatych w próchnicę, dość
ciężkich, które długo trzymają wilgoć. Na glebach bardzo lekkich i piaszczystych bardzo słabo kwitną i mają problemy z
zimowaniem. Preferują stanowiska półcieniste.
Pierwiosnki możemy wykorzystywać w ogródkach skalnych,
do obsadzania murków, na obwódki, rabaty, pod drzewa, przy
oczkach wodnych a także na kwiat cięty.
REKLAMA
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Przykładowa aranżacja

Pierwiosnek łyszczak (Primula auricula)

Te gatunki kwitną latem...
Pierwiosnek japoński
(Primula japonica)

Pierwiosnek Beesa
(Primula beesiana)

Coraz rzadziej w naszych domach goszczą rośliny doniczkowe. Nie mamy
czasu, by je pielęgnować albo „nie pasują” do wystroju naszego mieszkania.
Zważywszy na malejące zainteresowanie tą grupą roślin, fenomenem wydaje się być
spektakularny sukces zamiokulkasa, którego „5 minut” trwa już przeszło 5 lat, a w tym
czasie zawładnął on wieloma sercami.
Co stoi za sukcesem tej niepozornej rośliny?
Ze względu na pochodzenie (wschodnia i północno-wschodnia Afryka) zamiokulkas jest
rośliną o niebywałych zdolnościach adaptacyjnych i naprawdę nadzwyczajnej odporności
na niekorzystne warunki siedliska – brak wody, ograniczony dostęp światła czy niską wilgotność powietrza.Wizytówką rośliny są wyrastające na sztywnych, pionowych łodygach
mięsiste, pierzaste liście składające się z wielu jajowatych, ciemnozielonych, skórzastych,
błyszczących listków. Zamiokulkas chętnie wykorzystywany jest jako zieleń biurowa a
także w nowoczesnych wnętrzach, w których liczy się minimalizm.
Zamiokulkas zamiolistny lubi stanowiska półcieniste. Bezpośrednie nasłonecznienie może
powodować trwałe oparzenia na liściach – brązowe plamy. Pod wpływem jednostronnego
oświetlenia liście zamiokulkasa wyginają się w kierunku światła.
Aby do tego nie dopuścić, warto co jakiś czas obrócić doniczkę. W okresie intensywnego
wzrostu roślinę podlewamy regularnie ale umiarkowanie. Podłoże powinno być lekko
wilgotne, ale nie mokre. W okresie zimowym znacznie ograniczamy podlewania, zwłaszcza
jeżeli roślina stoi w chłodnym, słabo oświetlonym pomieszczeniu. Zamiokulkas dobrze
znosi przesuszenie podłoża (w skrajnych wypadkach nawet 2 miesiące). Można go bez
obaw pozostawić bez podlewania na czas dłuższego urlopu, jednak po bardzo długim
okresie suszy roślina zacznie gubić liście.
Roślina ma niewielkie wymagania pokarmowe, dlatego by nie dopuścić do zasolenia podłoża powinniśmy zachować umiar w stosowaniu odżywek. Raz w miesiącu sięgajmy po
wieloskładnikowe nawozy mineralne dedykowane roślinom zielonym. Czynnikiem
intensywnie oddziałującym na wzrost i rozwój rośliny jest temperatura uprawy.
Zamiokulkas lubi ciepło. Optymalna temperatura zamyka się w przedziale 20-300C.
W okresie spoczynku przypadającym na miesiące zimowe, temperatura może spaść do
wartości 16-18 0C, jednak nie niżej niż 10 0C. Zimą nie wolno narażać rośliny na zimne
przeciągi. Młode rośliny przesadzamy co roku, starsze co dwa, trzy lata, w marcu lub kwietniu. Naszemu zamiokulkasowi powinniśmy zapewnić żyzne, próchniczne i przepuszczalne
podłoże o lekko kwaśnym odczynie. Można stosować podłoże przeznaczone do uprawy
kaktusów, jednak warto wzbogacić je dawką substratu torfowego.
Na dnie doniczki powinna znaleźć się warstwa drenażu.
Jeżeli szukamy okazałej rośliny do nowoczesnego wnętrza lub zdarza nam się zapomnieć o
podlewaniu i nawet kaktusy nam usychają, czas najwyższy zaprosić do naszego domu
zamiokulkasa, ta żelazna roślina z pewnością zda egzamin.
Powodzenia w uprawie!
1 % DLA JĘDRKA

Niektórzy z nas muszą mocniej stąpać po ziemi.
Nie otrzymali tak wiele w pakiecie na życie jak my.
A przecież wiemy jak to cudownie jest widzieć, mówić,
biegać i czuć i nie wyobrażamy sobie ,
że mogłoby być inaczej.

Ale dla niektórych takie właśnie jest normalne życie.
Jędrek ma 17 lat i urodził się z wrodzoną amputacją wszystkich kończyn.
Dzięki protezom może na co dzień funkcjonować normalnie.
Niestety ten specjalistyczny sprzęt nie dostaje się raz na całe życie, ale trzeba go
systematycznie wymieniać, co wiąże się z ogromnymi kosztami.
Jędrek chodzi do szkoły i jeździ konno i bardzo chciałby nadal to robić.
Zwracamy się do wszystkich, którzy mogli by nam pomóc i podarować
1% należnego podatku KRS 0000031330 koniecznie z dopiskiem dla Jędrka Rosy.
Gorąco dziękujemy osobom które w roku ubiegłym wsparły nas w ten sposób.
Jędrek z rodzicami

1%
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Minimalizm święci triumfy
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Nie tylko
DRWAL
Obróbka drewna jest wyjątkowo trudnym
zajęciem wymagającym od człowieka
niezwykłej sprawności fizycznej oraz
dobrej organizacji pracy.
Czasy, kiedy samodzielnie przygotowywało
się drewno na opał przechodząc przez
wszystkie etapy jego obróbki (od ścięcia
przez ociosanie, przenoszenie, łupanie,
rąbanie itd.) mamy co prawda już za sobą,
jednak zdarza się, że stojąc przed
koniecznością rozprawienia się z dużą partią
drewna, nie wiemy jak się za nią zabrać.

BEZPIECZEŃSTWO
W pierwszej kolejności powinniśmy zadbać
o własne bezpieczeństwo. Przydatne do
tego celu mogą okazać się rękawice
Fiskars, które w skuteczny
sposób zabezpieczą nasze ręce
przed otarciami.
Wykonane z oddychającego materiału posiadają
dodatkową warstwę
ochronną na wewnętrznej stronie oraz
specjalne szwy umożliwiające precyzyjny chwyt.
Dodatkowe wzmocnienia na
końcówkach palców oraz specjalna
ochronna tkanina sprawiają, że rękawice
są wytrzymałe i odporne na ścieranie,
a oddychający materiał dodatkowo zwiększa
komfort pracy. Dla całkowitej ochrony zaleca
się stosowanie okularów ochronnych, które mogą
Państwo znaleźć w specjalnych zestawach z siekierą X25.

ORGANIZACJA PRACY
Każda praca idzie szybciej, gdy potrzebne narzędzia pozostają
w zasięgu naszych rąk. Pas na narzędzia idealnie sprawdzi się
do trzymania podręcznych narzędzi leśnych.
Piła, nóż, hak czy kleszcze mogą zawsze być przypięte, dzięki
czemu nie ma potrzeby ciągłego zastanawiania się, gdzie podziało się narzędzie, którego akurat potrzebujemy.

USPRAWNIENIE PRACY
Wysiłek jaki musimy włożyć w przygotowanie drewna na opał
jest dla przeciętnego organizmu ogromnym obciążeniem, którego “skutki uboczne” mogą być odczuwalne jeszcze kilka
tygodni po wykonanej pracy. Mając to na uwadze przed rozpoczęciem pracy powinniśmy zaopatrzyć się w odpowiednie
narzędzia, które skutecznie odciążą nasze ciało oraz ograniczą
obciążenie kręgosłupa.
Bezapelacyjnie najwięcej uwagi powinniśmy poświęcić
doborowi odpowiedniej siekiery, nie mniej jednak nie wolno
nam także zapominać, że obróbka drewna, to nie tylko jego
cięcie ale także przenoszenie czy podnoszenie.
Fiskars WoodXpert™ to pełna oferta nowych narzędzi do drewna – perfekcyjna równowaga ergonomii i trwałości dla każdego użytkownika.
Narzędzia z serii WoodXpert™ są idealnym uzupełnieniem
nowej linii siekier ciesielskich i rozłupujących, wspierając
takie czynności jak podnoszenie i przenoszenie małych pieńków czy zbieranie przygotowanego drewna.
Przy projektowaniu tych nowatorskich narzędzi skupiono się
przede wszystkim na ułatwieniu użytkownikowi pracy, idealnym uchwycie i najwyższej jakości ostrzy.
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Wszystkie narzędzia z serii WoodXpert™ wyposażone są w antypoślizgowe trzonki z tworzywa SoftGrip™, a ich specjalnie profilowane zakończenie zabezpiecza prawidłowy chwyt.
W skład serii wchodzą: tasak karczownik i capina w wersjach do
pracy jedną ręką lub oburącz, hak i kleszcze oraz specjalny pas na
narzędzia i ochronne rękawice.
O dwóch ostatnich produktach wspominaliśmy na początku artykułu, a co można powiedzieć o reszcie?

Tasak karczownik
sprawdzi się przy
okrzesywaniu drzew
z gałęzi oraz wycince
bardzo małych drzew.
Dzięki specjalnie zakrzywionemu ostrzu
łatwo i szybko przytniemy gałązki
przy samym pniu drzewa.

Capina
to specjalne
narzędzie do podnoszenia
i przenoszenia drewna.
Dzięki zakrzywionemu ostrzu
w łatwy i szybki sposób możemy
chwycić pieniek i przeciągnąć lub
przenieść go bez obciążania palców.
Również zbieranie wcześniej
przygotowanych pieńków będzie
dużo prostsze - bez ciągłego
schylania możemy
łatwo podnosić drewno.

15
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Przenoszenie ciężkich kawałków drewna jest ogromnym wyzwaniem
dla naszego ciała. Mimo że jest to wysiłek chwilowy, wymaga
ponadprzeciętnego napięcia mięśni, które zazwyczaj nie są odpowiednio przygotowane do takiego „zrywu”.
Aby uniknąć urazu kręgosłupa powinniśmy pamiętać o odpowiedniej
postawie ciała podczas dźwigania. Pamiętajmy, że ciężar podnosimy
siłą mięśni nóg, a nie kręgosłupem. Nie wolno nam wyginać pleców w
kabłąk ani też nadmiernie odchylać się do tyłu. Obie te pozycje są nieergonomiczne i mogą prowadzić do poważnego urazu. Rozsądnym
posunięciem jest stosowanie narzędzi, które ułatwiają nam pewny
uchwyt podnoszonych pni bez konieczności „brania ciężaru na klatę”.

Haki i kleszcze umożliwiają przenoszenie przygotowanego drewna
do miejsca jego obróbki w sposób wygodny i ergonomiczny.
Stosowane do podnoszenia i przenoszenia drewnianych klocków
pozwalają równomiernie rozłożyć ciężar na dwie ręce bez niepotrzebnego naprężania czy nadwyrężania mięśni kręgosłupa.
Wyprofilowane, pokryte antypoślizgową powłoką uchwyty gwarantują pewny chwyt i zapewniają komfort nawet podczas długotrwałej
pracy. Narzędzia doskonale się uzupełniają przez co mogą być stosowane jako zestaw.
Narzędzia z rozszerzonej linii narzędzi X to propozycja
zarówno dla profesjonalistów, dla których obróbka drewna
jest codziennością jak i amatorów, którzy chcą przygotować
drewno na opał w zaciszu swojego ogrodu.
REKLAMA
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Zanim
zapłonie

Zanim zasiądziemy
w głębokim fotelu
z kubkiem ciepłej
herbaty, by grzać przy
blasku kominka
przewiane przez
mroźny wiatr kości, musimy sobie
wcześniej w nim rozpalić...

ogień

Chcąc w pełni wyczerpać poruszany w ubiegłym numerze temat
drewna kominkowego należy dodać, że drewno przeznaczone do
palenia powinno być pocięte na polana grubości 8-10 cm.
Drewno grubsze lub nieprzepołowione „okrąglaki” nie spalają się
doszczętnie, a jedynie zwęglają tworząc kawałki węgla drzewnego.

Spotkać się można z dwoma metodami rozpalania
„od góry” albo „od dołu”.

Posiadanie kominka w domu, to nie tylko przyjemność płynąca z
możliwości ogrzania się w jego blasku ale również „brudna
robota” podczas rozpalania ognia czy czyszczenia.

Większość z nas stosuje metodę „od dołu” (podpałka układana jest
pod drewnem) a szkoda, bo jak twierdzą fachowcy rozpalanie ognia
„od góry” (podpałka na drewnie) daje mniej sadzy i popiołu, zapewnia lepszy dopływ powietrza i sprawia, że pierwszy ładunek drewna
pali się dłużej.

Gdy drewno jest przygotowane, zabieramy się za rozpalanie.
Jeżeli nie chcemy, by nasz salon spowiła gęsta mgła dymu, rozpalanie powinno przebiegać sprawnie i szybko. Bez żadnego
„tlenia”, dmuchania lub kombinowania. Do tego celu posłuży nam
podpałka (forma zależy od indywidualnych preferencji) oraz pokaźny pęk drobnych, suchych szczapek drewna.
Nie używajmy do rozpalania gazet
(nawet szarych) i kartonów.
Kleje i farby w nich zawarte powodują zanieczyszczenie środowiska oraz tworzą ogromne ilości bardzo lotnego popiołu, który
rewelacyjnie unosi się w powietrzu i lata po całym salonie przy
każdym otwarciu drzwiczek lub podczas wymiatania popiołu z
kominka.
Wracając do tematu podpałek...
Rozpalając w kominku wybierajmy podpałki ekologiczne zrobione z nasączonych żywicami roślinnymi wiór kilku gatunków
drzew. Sięgając po takie produkty mamy gwarancję, że w szybkim
czasie rozpalimy ogień nie trując przy tym domowników.
REKLAMA

ul. Piłsudskiego 6
34-200 Sucha Beskidzka
Tel. 33/874-55-60

Do poprawnego palenia nie wystarczy kominek, suche drewno i
dobra podpałka. Dla dobrego palenia potrzebny jest jeszcze dobry
komin. Dobry, w rozumieniu drożny.
Drożność przewodów kominowych jest ważnym elementem rzutującym zarówno na efektywność palenia jak i na nasze bezpieczeństwo. Obowiązek czyszczenia przewodów kominowych nakłada na nas państwo.
Zgodnie z obowiązującym prawem należy czyścić przewody
wentylacyjne, dymowe i spalinowe. Kominiarz powinien do nas zawitać cztery razy w roku jeżeli budynek opalany jest węglem, drewnem lub innym paliwem stałym, a dwa razy w roku jeżeli do ogrzewania wykorzystujemy gaz, olej lub inne paliwo ciekłe.
Doraźnie dla poprawy drożności przewodów kominowych
zaleca się stosowanie wypalaczy sadzy.
Ukryty pod tą nazwą preparat jest niepalną i niewybuchową
mieszanką soli nieorganicznych, które w wysokiej temperaturze
ulegają rozkładowi na substancje mające właściwości katalityczne.
Preparat służy do dopalania sadzy i osadów odkładających się w
palenisku i przewodach kominowych. Regularnie stosowany
zmniejsza zużycie opału a także obniża emisję gazów będących
efektem ubocznym spalania.

F.H.U

OGRODNIK

Artykuły ogrodnicze
Narzędzia i maszyny ogrodnicze
Serwis maszyn i urządzeń ogrodowych
ogrodnik.sucha@interia.pl

ul. Wolności 13
34-220 Maków Podhalański
Tel. 33/877-34-28

Drożny komin,
suche drewno
i dobra podpałka...
Nie pozostaje nic innego,
jak brać się do rozpalania,
bo herbata już stygnie.

Odpowiednio
przygotowani
możemy zacząć
rozpalać
w kominku.
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Rozsada - nowości,

warzyw inspirować
które mogą

Styczeń i luty,
to dla wielu działkowiczów czas
wysiewu nasion na wczesne rozsady.
Przy planowaniu własnej produkcji
warto wziąć również pod uwagę
Andrzej
Antoszczuk ciekawą ofertę sadzonek, które pojawią
Sosenka,
się równolegle z kwiatami rabatowymi.
Łapy

Pomidorki, papryczki, bakłażan rozmnażane wegetatywnie w
podobny sposób jak rozmnaża się kwiaty, to nowy sposób również
na balkonową uprawę tych roślin. Zdrowie, hobby, a do tego wspaniała ozdoba, ponieważ ładnie poprowadzony krzew warzywny
przyciąga wzrok, kusi kubki smakowe.
Dla wszystkich osób zapracowanych, nie mających dużo wolnego
czasu w domu, ale chcących stworzyć swój własny ogródek warzywny mamy ciekawą propozycję – warzywa już w doniczkach.
Wystarczy przesadzić je do większego pojemnika, lub do gruntu na
początku maja, zapewnić im odpowiednie warunki (nic trudnego),
a wkrótce cieszyć się pierwszymi plonami.

Warto przeznaczyć dla nich stanowisko słoneczne, a także wiosną
podlewać regularnie z nawozem do pomidorów (np. PLANTON P.)
Dużym zainteresowaniem cieszyły się też słodkie papryczki TINY
BELLS, ale prawdziwą furorę zrobiła
papryczka chilli – BIG DEVIL.
Nadzwyczaj ostra papryka, długa jak na
ten rodzaj a do tego niesamowicie
aromatyczna! Gulasz, spaghetti,
kuchnia azjatycka i wiele,
wiele innych dań wzbogaconych o tą
papryczkę nabiorą wspaniałego smaku.
Przy próbie zjedzenia choć kawałka na surowo, warto zaopatrzyć
się w solidną miskę ryżu, gdyż jak uważają Azjaci, to on najlepiej
neutralizuje jej ostry smak, a nie jak powszechnie się uważa woda.
Odmiana ta obficie owocuje jak na paprykę. W prosty sposób możemy przechować owoce na zimę – można pokroić je w kostkę i zamrozić, lub w całości zasuszyć wiążąc papryczki z sobą sznurkiem
– wychodzi z tego całkiem ciekawa ozdoba.

Kupując rozsady warzyw warto wybierać dobre, sprawdzone odmiany, które przede wszystkim smakują dobrze, ale też obficie
owocują. Z pośród wielu odmian testowanych u nas szczególnie
dobrze sprawdziły się odmiany pomidorów: TOMATTIO i BABY
MAYA. Jedne i drugie należą do drobnych pomidorów koktajlowych, o wspaniałym, nadzwyczaj słodkim smaku.
Rosną bardzo intensywnie, obsypane są owocami, a wystawione na
słońce już na przełomie czerwca i lipca dadzą nam pierwsze,
dojrzałe pomidorki i nie przestaną owocować aż do późnej jesieni.
Idealnie nadają się również do suszenia.
REKLAMA

Kolejne warzywa warte uwagi to coraz bardziej popularny bakłażan, ogórki, czy koper włoski. Oczywiście nie może zabraknąć w
naszych ogrodach, na tarasach czy balkonach aromatycznych ziół,
które nie tylko dodadzą świeżego, wspaniałego smaku naszym
potrawom, ale są też ciekawą ozdobą, a w dodatku przyjemnie
pachną.
Wybór gatunków i odmian ziół na rynku jest ogromny – od bazylii,
przez najróżniejsze rodzaje oregano, tymianki, szałwie, rozmaryn, stevie, po mięty zwykłe i smakowe (czekoladowe, bananowe, jabłkowe) i wiele innych. Jak stevia i mięta, to nie może zabraknąć trawy cytrynowej, której aromatyczne liście znajdują się w
wielu mieszankach herbat. A sama w sobie jest piękną trawą i może
być uzupełnieniem nasadzeń z programu PACHNĄCY ŚWIAT
ZIÓŁ lub z programu bylinowego COMBO.
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Ochrona sadu
Ciepły luty sprzyja
rozpoczęciu prac w sadzie.
Obok wczesnowiosennego
cięcia wybranych gatunków
sadowniczych warto pamiętać
o pierwszych opryskach.

preparaty
olejowe

Wykonanie zabiegu w terminie wcześniejszym znacznie
obniża jego skuteczność, podobnie jak opóźnienie oprysku,
które może wiązać się również z lekkim porażeniem
młodych liści.
Działanie owadobójcze jest krótkotrwałe, co sprawia,
że preparaty nie są szkodliwe dla owadów
pożytecznych.
Wysoką skuteczność preparatów olejowych uzyskuje się
tylko wówczas, gdy ciecz robocza zostanie dokładnie naniesiona i pokryje powierzchnię szkodnika tworząc nieprzepuszczalną dla powietrza warstwę.
W tym celu zaleca się obfite opryskanie drzew pozwalające na dotarcie
preparatu we wszelkie zagłębienia
kory. Oprysk powinno wykonać się
w ciepły, słoneczny dzień w
temperaturze nie niższej niż 5-8 st. C.
Czasami środki olejowe mogą
wykazać objawy niewielkiej
toksyczności na liściach, widoczne
w postaci drobnych plamek, które
nie mają ujemnego wpływu na
dalszy rozwój liści.

Po opryskiwacz sięgamy, gdy temperatura powietrza wzrośnie powyżej 5
stopni Celsjusza i prognozy nie przewidują załamania pogody – opadów bądź
powrotu mrozu.
Sympatykom ekologicznych metod
ochrony roślin w walce ze
szkodnikami, zaleca się stosowanie
preparatów bazujących na oleju
parafinowym.
W obrocie znajdziemy co najmniej trzy
takie środki: Catane 800 EC,
Preparaty
Promanal 60 EC oraz Treol 770 EC.

olejowe

Olej parafinowy jest substancją naturalną, która na
roślinie działa powierzchniowo, a na szkodnika kontaktowo. Wykonanie oprysku stwarza mechaniczną barierę
uniemożliwiającą wylęg szkodników (niszczenie jaj), a w
przypadku larw skutecznie utrudniającą procesy oddychania.

Preparaty olejowe nie dają efektu
biobójczego osobników dorosłych.
Najlepsze efekty przynosi oprysk wykonany tuż przed
wylęgiem larw lub w jego trakcie. W przypadku jabłoni
termin ten przypada na przełom lutego oraz marca i
obejmuje okres pojawiania się pierwszych liści pomiędzy
fazą „mysie ucho” a „zielony pąk”.

Fitotoksyczność występuje wówczas, gdy po użyciu preparatów
olejowych temperatura przez kilka
dni obniża się do zera lub poniżej.
Jakie szkodniki zwalcza olej parafinowy?
Opryski olejem parafinowym pomagają zwalczyć zarówno szkodniki
drzew i krzewów owocowych, jak i
szkodniki drzew iglastych.
Środek skutecznie likwiduje m.in.
przędziorki, które upodobały sobie
jabłonie, miseczniki, które żyją na
śliwach i cisach pospolitych, miodówki żerujące na gruszach czy
ochojniki gustujące w modrzewiach. Ponadto preparaty olejowe
skuteczne zwalczają wczesne kolonie mszyc.

REKLAMA
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Aktinidia
czyli

KIWI

Kiwi z własnego ogrodu?
Czemu nie!
W naszym klimacie też jest to możliwe.

Okryte miękką skórką kiwi kojarzy nam się z „ciepłymi krajami”.
Może dlatego ogrodnicy z taką rezerwą podchodzą do interesujących pnączy z rodziny aktinidiowatych (Actinidiaceae).

Owoce aktinidii są dużo mniejsze niż
zwykłe kiwi ale równie smaczne

Zapewniamy jednak, że nie ma czego się bać!
Przystosowane do naszego klimatu aktinidia ostrolistna
(Actinidia arguta) i pstrolistna (Actinidia colomicta) wytrzymują
mrozy nawet do -350C, a uzyskane z nich owoce jedynie rozmiarem ustępują owocom aktinidi chińskiej popularnej znanej pod
nazwą kiwi.
Aktinidię można pozostawić w formie swobodnej, traktując ją jako
ozdobne z liści i kwiatów pnącze, którego owoce są „efektem
ubocznym” uprawy lub, przy stosowaniu odpowiedniego cięcia i
nawożenia, jako pnącze owocowe.
Pnącze zaczynają owocować w czwartym roku po posadzeniu.
Aktinidia jest rośliną dwupienną, zatem warunkiem ukazania się
owoców na osobnikach żeńskich jest posadzenie w pobliżu (najlepiej w odległości 3-5m) przynajmniej jednego egzemplarza
męskiego.

Odmiany do ogrodu:
‚Geneva' –odmiana żeńska
'Figurnaja'– odmiana żeńska
'Gibrida M' – odmiana męska nieowocująca
'Issai' – odmiana obupłciowa (samopylna) ceniona w małych
ogrodach
'Jumbo' – odmiana żeńska
'Kenn’s Red' – odmiana żeńska
'Rogów' – polska odmiana żeńska
'Weiki' - odmiana niemiecka, dwupienna, są egzemplarze męskie,
które są dobrymi zapylaczami wszystkich odmian aktinidii ostrolistnej i egzemplarze żeńskie silnie rosnące, bardzo plenne

Sadząc większą liczbę krzewów wystarczy posadzić jedną roślinę
męską na 5-8 roślin żeńskich. Rośliny męskie powinny być
rozmieszczone możliwie równomiernie między żeńskimi oraz
kwitnąć w podobnym czasie.

Aktinidia ostrolistna
Uprawiana jest najczęściej ze względu na owoce, ale ma również
walory dekoracyjne i może służyć do pokrywania płotów, pergoli
czy altan. Pnącze może osiągać wysokość 4 - 8 m. Młode pędy są
brązowe, starsze jasnoszare. Liście szerokojajowate, zielone w
połowie października przebarwiają się na żółto i opadają.
Owoce średniej wielkości, wydłużone (2,5 cm. długości i 1,5 cm.
szerokości), zielone, smaczne, dojrzewają w październiku.
Gdy zbierzemy je niedojrzałe - miękną i dojrzewają przechowywane zapakowane w torbę i trzymane w temp. pokojowej z
owocami wytwarzającymi etylen, np. jabłkami.
REKLAMA

Owoce aktinidi ostrolistnej, odm. ‚Weiki’
Aktinidia pstrolistna

Spełni Twoje Marzenia

Centrum Ogrodnicze
Łapczyca 336
Szkółka drzew i krzewów
32-744 Łapczyca
Teresa i Jan GÓRAL

tel. 0146127536

www.swiatzieleni.agro.pl

Rośnie umiarkowanie silnie, osiągając 3-4 m. wysokości (1-2 m.
przyrostu rocznie) i jest wyjątkowo mrozoodporna. Młode
egzemplarze mają cienkie, jajowate, zielono-purpurowe liście.
U starszych roślin (2-4 lata po posadzeniu) w maju część liści staje
się biała, a następnie różowieje. W okresie przejściowym mają więc
atrakcyjny, zielono-biało-różowy kolor. Najlepiej wybarwiają się
dobrze oświetlone liście okazów męskich.

Lekko wydłużone, soczyste owoce osiągają długość ok. 2-3 cm.
Dojrzewają w sierpniu i od razu opadają, co znacznie ogranicza
szersze stosowanie tej rośliny dla celów konsumpcyjnych.
Z jednego krzewu można uzyskać ok. 10 kg. owoców.
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Rośliny aktinidii pstrolistnej wytwarzają specyficzne
substancje zapachowe skutecznie wabiące koty!
W celu ochrony liści i młodych pędów, przez pierwsze 3 lata
uprawy, podstawę krzewu należy zabezpieczyć siatką.

W Polsce znanych jest kilka odmian:
'Adam' – odmiana męska
'Dr Szymanowski' (Pstre Kiwi) – odmiana żeńska z cechami obupłciowości
'Sientiabrskaja' – odmiana żeńska

Aktinidia pstrolistna jest okazałym pnączem
o dużych walorach dekoracyjnych
Najlepsze stanowisko dla obydwu rosnących w Polsce aktinidii to
miejsce słoneczne o żyznej i dość wilgotnej ale nie podmokłej glebie,
której lekko kwaśny odczyn powinien utrzymywać się na poziomie
pH 5-6,5. Przed posadzeniem krzewów podłoże koniecznie należy
nawieźć kompostem lub obornikiem. Ponieważ krzewy płytko się
korzenią podczas pielęgnacji należy unikać spulchniania gleby.
Aktinidia owocuje głównie na młodych przyrostach wyrastających
z ubiegłorocznych pędów, aby zapewnić obfite owocowanie
powinniśmy pamiętać o corocznym intensywnym cięciu starszych
pędów wykonywanym na przełomie stycznia i lutego.
Młode egzemplarze miewają problemy z zimowaniem, dlatego też
zaleca się okrywanie krzewów przez pierwsze 3-4 lata uprawy.

Owoce aktinidii pstrolistnej
po dojrzeniu szybko opadają z krzewu
REKLAMA

Młode krzewy szybko budują masę liściową
Młode krzewy aktinidii najlepiej jest sadzić wiosną, kiedy nie ma
już ryzyka wystąpienia przymrozków. Przed sadzeniem, doły dobrze jest zaprawić przekompostowanym obornikiem, ale tak by
korzenie sadzonych roślin nie stykały się bezpośrednio z nawozem.
Roślinie od razu powinniśmy zapewnić podpory, które umożliwią
rozwój korony krzewu.
Powodzenia w uprawie
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trawy

PORADNIK SEZONOWY

Zapraszamy
do ogrodu....
Przez lata trawy ozdobne
były uważane za rośliny tła.
Na szczęście ta tendencja ulega zmianie
i coraz częściej dekoracyjne kępy wychodzą
na pierwszy plan. Jak dbać o miskanty,
turzyce czy rozplenice?

Trawy ozdobne są niezastąpione w aranżacji rabat. Ich delikatne liście (u
wielu odmian dwubarwne, w poprzeczne lub podłużne paski, a także w
różnych odcieniach zieleni – od żółtawej po niebiesko-srebrną) dodają
kompozycjom lekkości. Idealnie współgrają z bylinami, świetnie
maskują rośliny cebulowe, które w czerwcu tracą urok. Dobrze rosną na
trawniku, na skalniakach oraz przy oczkach wodnych.

Stanowisko
Większość traw najlepiej sprawdzi się na stanowiskach w pełni nasłonecznionych, wynika to bezpośrednio z miejsca ich pochodzenia.
W końcu naturalnym siedliskiem gatunków należących do ogromnej
rodziny traw (Poaceae) są sawanny i stepy.
REKLAMA
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Hakonechloa kontrastuje z liśćmi funkii
i tak jak ona lubi półcieniste
stanowiska

PORADNIK SEZONOWY

Ostrych promieni słonecznych powinniśmy wystrzegać się jednak w
przypadku odmian o pstrych liściach, gdyż one z kolei wolą światło
rozproszone, które lepiej wpływa na wybarwianie się źdźbeł.
Unikajmy sadzenia traw w cieniu (poza gatunkami do tego przystosowanymi), ponieważ wówczas rośliny nadmiernie się wydłużają,
stają się wiotkie i słabe. Wybierając trawę do naszego ogrodu
powinniśmy wziąć pod uwagę, że nie wszystkie gatunki radzą sobie z
polskim klimatem np. trawa pampasowa, hakonechloa, miskant
cukrowy czy rozplenice. Dla nich przygotujmy osłonięte od wiatru
stanowiska przy parkanach lub ścianie domu.

Woda i gleba
Malownicze kwiatostany trawy
pampasowej nadają
bylinowym rabatom lekkości

Trawy mają olbrzymie zdolności adaptacyjne i niezwykle łatwo kolonizują najbardziej nawet niegościnne tereny, wystarcza im przeciętna,
średniowilgotna i przepuszczalna ziemia. Doskonale znoszą suszę i
łatwo się regenerują, a na odpowiednio przygotowanym gruncie
dobrze rosną nawet bez naszej pomocy. Chcąc zapewnić im dobry
start, przed posadzeniem glebę warto wymieszać z kompostem, a po
posadzeniu zastosować ściółkowanie na przykład przekompostowaną
korą.

Nawo¿enie
Nawożenie organiczne lub mineralne stosujemy tylko wtedy, gdy
rośliny sygnalizują niedobory składników pokarmowych (złe
wybarwienie, słaby wzrost). Unikamy nadmiernego dokarmiania,
gdyż przenawożone trawy są wybujałe, pokładają się i tracą ładny
pokrój, gorzej zimują, a te, które tworzą rozłogi, stają się jeszcze
bardziej ekspansywne.

,
Ciecie

Kłosy rozplenicy japońskiej
ożywiają kamienną kompozycję

Zaschnięte źdźbła pozostawiamy w ogrodzie na zimę. Po pierwsze
dlatego, że przysypane śniegiem wyglądają bardzo ładnie, po drugie –
chronią karpy przed przemarznięciem. Poza tym nasiona traw przywabią na działkę ptaki, dzięki którym pusty o tej porze roku ogród
ożyje. Cięcie zasadnicze wykonujemy w marcu. W przypadku
wysokich gatunków suche liście ścinamy nisko nad ziemią
pobudzając tym samym roślinę do wypuszczenia nowych pędów.
Niskie trawy (np. kostrzewy) czyścimy lub strzyżemy delikatnie
usuwając jedynie zaschnięte fragmenty i końcówki liści.

Rozmna¿anie
Trawy ozdobne najłatwiej jest rozmnażać przez podział kęp. Należy
to robić wiosną. Po wykopaniu i przycięciu liści roślinę dzieli się na
niewielkie ukorzenione fragmenty, sadzi się je w nowych miejscach i
podlewa.
REKLAMA

Na pierwszym planie
czerwone źdźbła imperaty

JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA

Człowieku,
podajłapę
Katarzyna
Niepogoda
-Skowrońska
wolontariusz

Chcę mieć swój dom, chce poczuć, że jestem
Ważny dla Pani swojej bądź Pana,
Chcę poczuć miłość, tak jak powietrze,
Chcę ciepły koc i spać w nim do rana.
Jakże niewiele do szczęścia mi trzeba
Miłego spojrzenia, dobrego słowa,
Jeśli tak będzie, to już jestem pewien,
Że swoje życie zacznę od nowa.
Ja obiecuję ze swojej strony
starania wielkie, dla swego pana
Wtedy niech inni patrzą i wiedzą,
Psia miłość i wdzięczność jest niepokonana.
Pisząc kolejny artykuł o tych najbardziej potrzebujących zwierzakach, nie mogę po raz kolejny nie nawiązać, do swoich własnych.
Siedząc i przyglądając się ich zachowaniu, nie mogę nie widzieć
różnicy w zachowaniu psa, który zyskał nowy dom po ciężkich
przeżyciach, a psa, który od początku miał swój kąt, który lubi, zna, i
w którym czuje się bezpiecznie.
Patrzę w ich oczy i widzę... miłość, niby taką samą, ale jakże inną.
Ten rodzaj miłości psa wziętego ze schroniska nie da się porównać
do niczego innego. To nie tylko miłość i wdzięczność za odmianę
niesprawiedliwego losu, to również wierność i lojalność, można by
rzecz – wręcz uwielbienie.
Czasami w tym wiernym spojrzeniu pojawia się strach o swój los
...w sytuacji, kiedy psiak nie jest pewny, co jego nowy Pan robi,
gdzie wychodzi, gdzie chce go zaprowadzić zakładając na szyję
obrożę, może znowu chce go porzucić...
A radość z powrotu do domu, kiedy taki psiak zostaje sam, porównywalna jest do powrotu weterana wojennego, który cudem żywy
powrócił do swojej rodziny...
Dlatego warto dawać...Warto dać dom zwierzęciu schroniskowemu,
swój czas, własny kąt i miłość... on to widzi i odwdzięczy się jak
najlepszy przyjaciel.
Adopcja – to właśnie forma dawania... Ale i brania, dla siebie.
Adoptując psa dajesz mu nowe życie, a sobie zapewniasz uczucie
– proszę mi wierzyć, nieporównywalne z żadnym innym.
Jednak idąc do schroniska najpierw zastanówmy się, czy aby na
pewno jesteśmy w stanie zapewnić dobry dom takiemu zwierzęciu.
Najgorsze, co możemy zrobić, to dać psu czy kotu nadzieję, a potem
oddać je z powrotem, ponieważ nie spełniają naszych wymagań, są
inne niż sobie wyobrażaliśmy, załatwiają się na nasz śliczny dywan,
domagają się zainteresowania niszcząc kapcie czy meble.
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Naszą bezmyślnością skazujemy te zwierzaki na depresję, a nawet
śmierć. Stają się wycofane, smutne, tracą apetyt, są obojętne na
bodźce zewnętrzne.
Stąd moja ogromna prośba, zawsze dokładnie zastanówmy się, czy
podołamy opiece nad zwierzakiem z przeszłością.
W schronisku zapytajmy o historię danego zwierzęcia, najczęściej
na jej podstawie możemy przewidzieć, czego możemy się po nim
spodziewać i uzyskać wskazówki jak ewentualnie do niego dotrzeć.
Nie bójmy się, że po przekroczeniu progu schroniska zostaniemy
pozostawieni z często problematycznym zwierzęciem sami.
Osoby, które zdecydowały się na adopcje z krakowskiego schroniska, mają możliwość uzyskania bezpłatnych porad udzielanych
przez trenera współpracującego z placówką.
W wielu schroniskach w naszym kraju osoby starające się o zwierzę
ze schroniska mogą spodziewać się wizyty przedadopcyjnej.
Przedstawiciel schroniska może odwiedzić nasz dom, by upewnić
się, czy jesteśmy w stanie zapewnić zwierzęciu odpowiednie warunki życia. Nie bójmy się takich odwiedzin, działający przy schroniskach wolontariusze i fundacje są po to, by nam pomagać.

Co zyskujemy adoptując zwierzę ?
- wiernego przyjaciela na całe życie
- pogłębiamy własną wrażliwość i uczymy się pomocy innym
- dajemy innej istocie poczucie bezpieczeństwa i przynależności
- przyczyniamy się do mniejszego rozmnażania
- „likwidujemy” pseudohodowle
- robimy miejsce dla innych potrzebujących zwierząt w schronisku
- dajemy kolejnemu zwierzęciu szansę na szczęśliwy dom
Aby zostać adopcyjnym opiekunem czworonoga musimy
spełnić jeden podstawowy warunek:
musimy mieć wielkie serce.

JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA

Oczywiście powinniśmy mieć również odpowiednie lokum
oraz dochody umożliwiające nam danie psu schronienia, jedzenia i opieki weterynaryjnej.
Przed zabraniem zwierzaka do domu podpisujemy umowę
adopcyjną, w której zobowiązujemy się do zapewnienia psu
odpowiednich warunków oraz potwierdzamy, iż to my zostajemy jego opiekunami i nie będziemy oddawać go w inne ręce.
Z kwestii organizacyjnej musimy pamiętać, by adoptując psa
zabrać ze sobą smycz, obroże, kaganiec, a w przypadku kota
zaopatrzyć się w transporter.
Każde zwierzę przed przeprowadzką do nowego domu jest
sterylizowane. Jest to jedyny skuteczny sposób zahamowania
nadmiernego rozrodu zwierząt.
Sterylizacja jest bardzo ważna, dlatego razem z Joanną Repel z
KTOZ-u chciałybyśmy rozwiać wszelkie wątpliwości, które
często towarzyszą temu zabiegowi.
MIT I
Suka musi choć raz mieć potomstwo.
Nie ma żadnych medycznych powodów, dla których suczka musi urodzić. Jest wręcz przeciwnie.
Ciąża i poród powodują zmiany hormonalne, które w przyszłości
sprzyjają ciąży urojonej. Ciąża i poród to olbrzymi wysiłek dla organizmu suczki, który może skończyć się dla niej tragicznie.
MIT II
Sterylizacja skraca życie zwierząt.
Jest wręcz odwrotnie! Kastrowane kocury i psy rzadziej zapadają na
infekcje dróg moczowych, nie chorują na nowotwory jąder czy najądrzy. Suki i kotki wysterylizowane przed pierwszą cieczką są dużo mniej
narażone na zachorowanie na nowotwory gruczołu mlekowego, a w
późniejszym czasie zabezpieczone przed ropomaciczem (groźnym
schorzeniem, którego leczenie opiera się właśnie o zabieg sterylizacji).
MIT III
Moje kocięta i szczenięta są tak cudowne, że na pewno znajdzie się
dla nich dom.
Mimo że wszystkie maluchy są śliczne, to nie ma wystarczającej liczby
chętnych by je adoptować. Gdy tylko zaczną dorastać i sprawiać
problemy wiele osób pozbywa się odpowiedzialności i oddaje je do
schroniska. Około 70% psów i kotów trafiających do schronisk w
Polsce nie znajduje nowego domu i do końca swojego życia przebywa
za kratami schroniska.
MIT IV
Doświadczenie porodu poprawia charakter suki.
Psy i koty, które poddano sterylizacji są stabilniejsze psychicznie,
mniej dominujące i bardziej przywiązane do właścicieli.
Wykastrowany pies jest mniej pobudliwy, mniej agresywny do innych
psów, nie ma skłonności do włóczęgostwa.
REKLAMA

Pies, którym nie rządzi instynkt jest bardziej stabilny psychicznie,
bardziej przywiązany do domu i właściciela, lepiej wykonuje powierzone mu zadania np. pilnowanie domu. Przestaje mieć skłonność do włóczęgostwa, gdyż nie musi już poszukiwać suczki w rui.
MIT V
Pies po kastracji staje się leniwy.
Kastracja eliminuje włóczęgostwo, którego skutki bywają częstokroć tragiczne. Dwumetrowe ogrodzenie, czy ruchliwa ulica nie
stanowią żadnej przeszkody dla psa, którego prowadzi instynkt.
Taka wycieczka często kończy się wypadkiem komunikacyjnym,
z którego bardzo rzadko nasz pies wychodzi bez szwanku.
MIT VI
Sterylizacja jest nienaturalna.
To MY ludzie udomowiliśmy zwierzęta i jesteśmy za nie odpowiedzialni. Nie tylko za naszego psa czy kota ale także za ich dzieci
oraz dzieci ich dzieci. Miliony zwierząt co roku umiera z powodu
głodu, chorób, braku właściwej opieki. Ślepe mioty są w bestialski
sposób zabijane albo porzucane na śmierć z głodu lub wychłodzenia w lesie czy parku miejskim. Czy naturalne jest leczenie
zwierząt? Czy naturalne są szczepienia? Czy naturalne jest życie i
śmierć w schronisku? Sterylizacja jest w tym wypadku najlepszym
NIENATURALNYM rozwiązaniem!
MIT VII
Zabieg sterylizacji jest ryzykowny.
Zabiegi te przeprowadzane są bardzo często przez lekarzy weterynarii. Środki używane do narkozy są bezpieczne i dobierane
indywidualnie do każdego zwierzaka. Po dziesięciu dniach zapominamy, że nasze zwierzę miało jakikolwiek zabieg.
MIT VII
Nie wysterylizuję suczki, bo tak fajnie jest mieć szczeniaki.
Chcesz zaspokoić swój instynkt macierzyński? Zapraszam do
najbliższego schroniska. Tam zawsze znajdą się zwierzaki, które
potrzebują pieszczot i czułości. Przyda się każda para rąk!
Mam nadzieję, że z dnia na dzień przybywać będzie osób,
które okażą swoje dobre serce i kolejne zwierzęta będą
mogły znaleźć nowy dom.

ul.Za gańczyka 16a
05-230 Kobyłka
WWW.KALISIAK.PL
centrum@kalisiak.pl

Zapraszamy:
Pn-Pt 9.00-19.00
Sobota 9.00-15.00
Niedziela 10.00-14.00

Dajmy im nadzieję i pozwólmy, by zranione przez jednego
człowieka, w drugim mogły odnaleźć swojego przyjaciela i swoją
szansę, na nowe, lepsze życie. Pamiętajmy – dobro powraca i może
przybrać postać Naszego przyszłego przyjaciela.
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Zimowe
menu
menu

Jak co roku,
wraz z nadejściem
chłodniejszych dni zachęcamy Państwa
do przemyślanego dokarmiania
ptaków odwiedzających ogród.

W styczniowym numerze Viridis (1/13) podpowiadaliśmy jak
powinien wyglądać karmnik, do którego chętnie zajrzą wróble
czy sikorki. W tym artykule uwagę wszystkich czytelników
pragnęlibyśmy skupić na tym, co powinno obejmować zimowe
menu.
Na wstępie pragniemy przypomnieć, że dokarmianie
ptaków należy rozpocząć, dopiero gdy spadnie pierwszy
śnieg i nadejdą mroźne dni.

Dopóki ptaki mogą samodzielnie
znaleźć pożywienie, nie dokarmiajmy ich!

Wykładanie pożywienia gdy jest ono jeszcze powszechnie dostępne (owoce krzewów, pnączy, resztki pozostawione na grządkach
lub rabatach) niepotrzebnie rozleniwi naszych skrzydlatych
przyjaciół, a w przypadku gatunków, które powinny opuścić nasz
kraj (kaczki, łabędzie) może powodować zaburzenie tego
naturalnego cyklu i przyczynić się do śmierci zwierząt, które nie
poradzą sobie z dużymi mrozami.
Nie ma obaw, że nieprzyzwyczajone do dokarmiania ptaki nie będą
chciały odwiedzać naszej stołówki. Wykładane jedzenie zacznie
znikać już po 3 - 4 dniach. Po tygodniu gości będzie coraz więcej,
a po dwóch mali przyjaciele nie będą odstępować jadłodajni nawet na
długość dzioba.
Pamiętajmy, że dokarmianie ptaków nie jest jednoznaczne z
utylizowaniem resztek, których nie jesteśmy w stanie zjeść.
Resztki chleba, nadpsute owoce czy warzywa mogą powodować
choroby i śmierć ptaków. Okruchy pieczywa powinny stanowić
jedynie uzupełnienie właściwego pokarmu obfitego w ziarna (owies,
pszenica, kukurydza czy słonecznik), suszone lub mrożone owoce
(jagody, aronie, porzeczki, morele, rodzynki), gotowane lub surowe
warzywa (marchew, buraki, kapusta) oraz tłuszcz (niesolony).
W zależności od dokarmianego gatunku powinniśmy
zaopatrzyć się w różne rodzaje pożywienia:
- łabędzie i kaczki jedzą ziarna zbóż, drobno pokrojone warzywa.
Chleb (wyłącznie świeży i rozdrobniony), którym nałogowo dokarmiamy te ptaki powinien stanowić jedynie uzupełnienie
właściwego pokarmu.
REKLAMA
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ZAPRASZAMY
pon-pt 9:00 - 19:00
sobota 9:00 - 17:00
niedziela 9:00 - 16:00
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www.okaz.net.pl
30

30

- gołębie, sierpówki, kawki i gawrony jedzą grubą kaszę, pszenicę, a także czerstwe, białe pieczywo najlepiej pokrojone lub połamane na drobniejsze kawałki.
- sikory jedzą surową słoninę, łuskane nasiona orzechów włoskich,
słonecznika (łuskane lub w łupinach) oraz konopie.
- kosy i kwiczoły chętnie zakosztują w świeżych jabłkach, morelach
czy rodzynkach.
- wróble i mazurki jedzą proso, drobne kasze, łuskany słonecznik.
- dzwońce i zięby jedzą nasiona słonecznika i konopie.
- trznadle jedzą proso, łuskany owies i płatki owsiane.
W sklepach ogrodniczych można zaopatrzyć się w gotowe
mieszanki nasion przeznaczone dla ptaków dziko żyjących.
W ich skład wchodzą nasiona
najchętniej zjadane przez
ptaki. Chcąc urozmaicić ptasią
dietę warto zastanowić się nad
zakupem ptasich pyz (mielone
ziarno połączone z tłuszczem)
lub ptasich przysmaków
(kompozycje nasion orzecha,
słonecznika itp.).
Dobrze o zimowym
dokarmianiu tych ptaków
pomyśleć już latem lub
jesienią, by zimą podać im
zebrane wcześniej i zamrożone
owoce czarnego bzu,
jarzębiny, ligustru, porzeczek,
jagód albo aronii.

Ptasia dieta
powinna być urozmaicona

Suszone owoce nie są tak dobre jak mrożone, gdyż pęcznieją w
wolu, powiększając swa objętość, co przy zjedzeniu ich większej
ilości może okazać się niebezpieczne. Poza tym mrożone owoce są
bogatsze w witaminy i ptaki szybciej je trawią.
Rozdrobniony pokarm podajmy w takiej ilości, aby został zjedzony
jednorazowo.
Dokarmianie ptaków przerywamy w momencie zauważenia pierwszych oznak wiosny.
Dostarczanie pokarmu ptakom poza sezonem zimowym
powoduje usypianie naturalnych instynktów i samodzielności,
a w przypadku ptaków migrujących ich pozostawanie w
naszym kraju.

Fabryka
sŁonych

DIAMENTÓW
Fabryka diamentów we własnym domu?
To nie bajka!
Dołącz do Artura i przekonaj się
jak łatwo założyć hodowlę słonych kryształów

Potrzebujesz:
- półlitrowy słoiczek np.
po dżemie

- sól kuchenną

1. Do słoika wlewamy ok. 1.5
szklanki ciepłej wody.
Następnie dodajemy łyżkę soli i
mieszamy do jej całkowitego
rozpuszczenia. Czynność powtarzamy
kilkakrotnie do momentu, gdy sól
przestanie się rozpuszczać.

- włochatą nitkę
długości ok. 15cm.

2. Na patyczku związujemy sznurek i
układamy go na krawędzi słoika a nitkę
wkładamy do środka. Na końcu sznurka
możemy zawiązać np. drucik lub metalową
podkładkę. Wtedy kryształki przybiorą
ciekawsze formy.

- krótki patyczek
lub ołówek

3. Tak przygotowaną hodowlę
kryształków ustawiamy w
ustronnym miejscu, gdyż każdy
ruch psuje strukturę
krystalizującej się soli i zamiast
kryształków wytrąci nam się
zwykły osad.

4. Dobrze, gdy słoik stoi w
miejscu nie narażającym go na
szybkie parowanie, gdyż woda
odparuje zbyt szybko i kryształki nie
zdążą się wyhodować.
5. Pierwsze efekty powolnego
odparowywania powinniśmy
zauważyć po upływie ok. 2-3 tyg.
Szybkość krystalizacji zależy
w głównej mierze od temperatury
otoczenia, z kolei wielkość
kryształów od jakości soli.

Prawda, że ładne?

część VIII
Wilki zaległy na trawie wokół nory. W kryjówce Chyży
i Mocarny szykowali się już do snu, trochę się
przekomarzając.
Ambaras układał się to przy ścianie nory, to przy
braciach, jednak był zbyt niespokojny, by zasnąć.
Wyczołgał się przez korytarz i wystawił głowę na
zewnątrz. Zobaczył śpiących Rudą, Kła, Białkę i
Smugę, a dalej stojącego na warcie posępnego
Krzepkiego. Nigdzie za to nie było widać Kulawca.
Nagle wilczkowi wydało się, że słyszy cichutki głos,
brzmiący nieco jak kwilenie pisklęcia, ale jednak
inaczej. Nastawił uszu i po chwili znów usłyszał to
samo dalekie zawodzenie. Zamyślił się. Ten głos coś
mu przypominał... To był głos ludzkiego szczenięcia.
„Rety!” – pomyślał Ambaras. – „A jeśli to Czort znalazł
małego człowieka? Przecież ten maluch nie jest
niczemu winien. Ale czy Czort o tym wie?”
Musiał działać. Ostrożnie wysunął się z nory i
powolutku przeszedł między śpiącymi wilkami,
zmierzając mniej więcej w kierunku, z którego dobiegał
słaby ludzki głosik. Był skupiony, cichutki i
bezszelestny... dopóki nie kichnął.
– A ty dokąd? – Krzepki natychmiast wyrósł przed
Ambarasem.
– Tato, wydaje mi się, że słyszę człowieka, który
potrzebuje pomocy. Chciałem... – głos wilczka słabł
pod spojrzeniem basiora.

– Człowiek, który potrzebuje pomocy? – warknął
Krzepki.
Ambaras kiwnął głową.
– Ambarasie, synku – głos Krzepkiego nagle
złagodniał.
– To my potrzebujemy pomocy, nie człowiek.
Człowiek jest naszym wrogiem, nic tego nie zmieni.
Wracaj, proszę, do nory i nawet nie wspominaj o tej
sprawie. Wilczek posłusznie wrócił do nory, ale nie
miał zamiaru dać za wygraną.
– Chłopaki, potrzebuję waszej pomocy – powiedział
do braci i szeptem objaśnił im szczegóły swego planu.
Chwilę później Chyży i Mocarny dołączyli do
stojącego na warcie Krzepkiego.
– Wy też nie możecie spać? – zdziwił się.
– Tato, nie możemy zasnąć, pomyśleliśmy sobie, że
pora, byś nam objaśnił różne taktyki łowieckie, jeśli
mamy pomagać w rodzinnych polowaniach –
powiedział Chyży.
– Tak, tato, prosimy, prosimy – wtórował mu Mocarny.
Krzepki najpierw zrobił zdziwioną minę, potem
kiwnął głową.
– Dobrze. To pewnie nasza ostatnia noc w tym lesie,
więc może to dobra okazja na poważną naukę.
Tym razem Ambaras bez przeszkód wymknął się z
młodnika. Jego tato i bracia byli zajęci dyskusją nad
nakreślonymi przez Krzepkiego na piachu planami
pogoni za jeleniami i sarnami. Wilczek oddalał się
coraz bardziej od rodziny. Nagle, gdzieś daleko przed
nim, rozległo się to samo straszne, niosące groźbę
wycie, które Ambaras słyszał już wcześniej tego dnia.
Czort!
W lesie zrobiło się już zupełnie ciemno – słońce
zaszło, a księżyc skrywał się za chmurami. Kiedy
wybrzmiały wilcze nawoływania, zrobiło się zupełnie
cicho. Nie było też słychać malutkiego człowieka.
Ambaras zatrzymał się. Dokąd iść?

– Ładnie to tak zostawiać przyjaciół, nie
mówiąc nawet, dokąd się odchodzi? –
usłyszał nad sobą głos orzesznicy.
– Łupinka! – ucieszył się wilczek. – Dobrze,
że jesteś. Potrzebuję twojej pomocy.
Szybko wyjaśnił orzesznicy cel swoich
poszukiwań. Łupinka najpierw wyraziła
swą wątpliwość co do tego, czy Ambaras
aby nie postradał zmysłów, ale kiedy
wilczek twardo obstawał przy swoim,
powiedziała:
– Mój węch tutaj na nic. Muszę sprowadzić
Niucha.
Pomknęła po konarach,
gałęziach i gałązkach w głąb
lasu, a parę chwil później
wróciła. Z głuchym „tup,
tup, tup” racic o ziemię
pojawił się też Niuch.
Bez ociągania (choć miał
wielką ochotę powiedzieć,
że Ambaras musiał naprawdę mocno uderzyć się w
nos) zabrał się do węszenia.
– Tędy – rzucił i poprowadził wilczka między
krzakami i paprociami.
Ambaras, choć osłabiony chorobą, podążał za jego
ciemnym grzbietem bez najmniejszej skargi aż do
skraju sporej polany, gdzie dzik nagle się zatrzymał.
– To tu? – zapytał wilczek.
– Tu zapach się rozmywa – chrząknął dzik. –
Człowiek musi gdzieś tu być.
– Dziękuję, Niuchu.
– Nie ma za co, szalony wilku.
Bywaj! – rzucił na odchodnym Niuch i potruchtał z
powrotem w głąb lasu.
Rąbek księżyca wyjrzał zza chmur i zalał leśną
polanę swoim blaskiem. Ambaras wpatrywał się w
otwartą przestrzeń i porastające jej obrzeża zarośla,
ale im bardziej starał się cokolwiek zobaczyć, tym
bardziej plątanina liści i gałęzi niweczyła jego
wysiłki. Na szczęście orzesznica, która siedziała na
drzewie nad nim, miała znacznie lepszy widok na
polanę.
– Tam, pod tym pokracznym dębem – powiedziała. –
Wydaje mi się, że coś tam siedzi.
Ambaras spojrzał w miejsce, które wskazała
Łupinka. Rzeczywiście, widać tam było skulony
kształt maleńkiego człowieka, dziewczynki, którą
Ambaras widział już wcześniej, kiedy zbierała
grzyby ze swoim tatą. Wilczek ruszył powoli w tym
kierunku...

A wtedy kilka rzeczy wydarzyło się jednocześnie.
Z zarośli tuż przy dębie wyszedł ogromny, czarny wilk.
– To Czort! – pisnęła Łupinka, rozłożyła łapki i zemdlała.
Spadła bezwładnie jak mała pomarańczowa kulka na
miękkie liście pod drzewem.
Ambaras obejrzał się na orzesznicę i w tym momencie
coś nagle uchwyciło go za nogę. Gdy spróbował
pociągnąć, pętla z drutu boleśnie zacisnęła się na jego
łapie. Wilczek runął na ziemię z pełnym bólu i strachu
skowytem. Przypomniał sobie opowieść Kulawca i
uświadomił sobie nagle ze zgrozą, że wpadł we wnyki.
Na polanie Czort zbliżał się do dziewczynki, skulonej w
małą, biedną i płaczącą kuleczkę.
– Czort! Nie! – zaskowyczał Ambaras. – To tylko
szczeniak! Ogromny wilk odwrócił się i przez chwilę
światło księżyca odbijało się w jego żółtych ślepiach.
Przestąpił z łapy na łapę i powolnym krokiem ruszył w
kierunku Ambarasa.
Wilczek był przerażony – tym, że dziewczynce może stać
się krzywda; tym, że wnyk boleśnie ranił jego łapę;
wreszcie tym, że legendarny, najstraszniejszy z wilków
właśnie ku niemu zmierzał. Czort był coraz bliżej.
Ambaras rozpłaszczył się cały na ziemi i zacisnął mocno
oczy.
Kiedy je otworzył, zobaczył pochylonego
nad sobą Kulawca.
– Dziadek? – zapytał.
– Ja – mruknął Kulawiec.
– To ty jesteś Czortem!
Jeśli chcecie dowiedzieć się
jak zakończyła się przygoda Ambarasa
koniecznie przeczytajcie kolejny numer
VIRIDIS lub zajrzyjcie na stronę www.wwf.pl.
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ROZWIĄZANIE PROSZĘ PRZEKAZAĆ DO SKLEPU, W KTÓRYM
OTRZYMALIŚCIE PAŃSTWO MAGAZYN VIRIDIS DO DNIA 10.02.2014
Nazwa
Centrum
Ogrodniczego

nagdoda
karmnik
dla ptaków

Podpis Rodzica
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym umieszczenie mojego imienia i nazwiska
oraz miejscowości na liście laureatów w magazynie VIRIDIS. Wiem, że mam możliwość wglądu i ich
poprawiania. /Ustawa o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926/

po odbiór zapraszamy do sklepu

Wiesz, albo nie wiesz
czyli Dobre Rady
Pana Romana
Roman Berkowski
Ogród, Wrocław

Szczególnie trudny dla roślin pokojowych jest okres
zimowy. Nie sprzyjają kondycji roślin ani gorące
grzejniki ani suche powietrze ani zimne przeciągi
od okna i drzwi. Osłabione rośliny łatwo zapadają
na różnego typu choroby.
Dodatkowo do domu często przenoszone są rośliny, które w okresie
od wiosny do jesienny stały na zewnątrz. Wtedy na parapetach i w
innych miejscach robi się ciasno. Rośliny powinno się tak grupować aby powietrze mogło między nimi krążyć.
Ciasnota wśród roślin doniczkowych sprzyja rozprzestrzenianiu się
chorób i szkodników. Rośliny najczęściej chorują na szarą pleśń,
plamistość liści, rdzę, mączniaka prawdziwego. Warto więc co jakiś
czas oglądać rośliny i poznać sygnały ostrzegawcze i objawy chorób oraz metody leczenia kwiatowych schorzeń.
Najczęstsze choroby roślin doniczkowych:

Szara pleśń
Często poraża rośliny o miękkich liściach. Najczęściej na roślinie
pojawiają się najpierw plamy a następnie szara, puszysta grzybnia
pokrywająca części rośliny. Zainfekowane rośliny obumierają
często przy okazji zarażając inne egzemplarze domowej kolekcji.
Po zauważeniu objawów należy odciąć i zniszczyć zaatakowane
części. Roślinę można przez trzy kolejne dni opryskać wywarem ze
skrzypu (3 porcje wody na 1 porcję wyciągu).
Zabieg powtarzać przez 3 tygodnie.
Szara pleśń rozwija się wśród roślin, które stoją w miejscach słabo
oświetlonych, bez wentylacji, o bardzo wysokiej wilgotności powietrza. Rozstawić kwiaty tak, by zapewnić im dostęp powietrza
oraz światła, ograniczyć podlewanie, nie nawilżać powietrza,
częściej wietrzyć pomieszczenie, umieścić roślinę w jasnym, przewiewnym miejscu.

Plamistość liści
Na liściach pojawiają się najpierw małe żółtawe plamy, które z
czasem brązowieją i powiększają się i niszcząc cały liść. Na liściach
widać zarodniki grzybów. Należy usunąć i zniszczyć zaatakowane
części, nie zraszać ich. Zastosować preparat grzybobójczy np. Baymat AE. Przyczyną choroby są zarodniki grzybów, przyniesione na
przykład z innymi roślinami. Grzyby najczęściej atakują egzemplarze, które są w złej kondycji.

PORADY FACHOWCÓW

Rdza
Na rdzę najczęściej chorują chryzantemy, fuksje i pelargonie zwłaszcza pasiaste. Na górnej części liści pojawiają się jasne,
lekko wypukłe plamki. Na spodzie liści plamki są pomarańczowe
lub brązowe,a na liściach chryzantem białe. Te plamki to siedlisko
zarodników, które gdy tylko zaczną pylić przeniosą chorobę na
inne rośliny. Usuwamy zainfekowane liście, częściej wietrzymy
mieszkanie oraz stosujemy preparat grzybobójczy np. Baymat AE.
Mączniak prawdziwy
Ta choroba najczęściej atakuje azalie, begonie, chryzantemy,
gerbery i krotony. Na liściach, kwiatach i pędach roślin pojawia się
biały, mączysty nalot, który z czasem, przy niskiej wilgotności
powietrza znika odsłaniając brązowe tkanki uszkodzonego liścia.
Silnie zainfekowane części należy usunąć, a roślinę opryskać
gotowym preparatem np. Baymat AE.Aby uniknąć rozprzestrzeniania się grzybni z porażonych roślin zmniejszyć należy wilgotność powietrza i obniżyć temperaturę.
Rozstawić rośliny aby zapewnić im dopływ powietrza.
Ale zanim zastosujemy kurację środkami ochrony roślin pamiętamy, że pogorszenie wyglądu rośliny może być spowodowane
także złymi warunkami uprawy, i tak:
– żółknięcie liści – oznacza przesuszenie lub przelanie rośliny, co
powoduje brak podstawowych składników pokarmowych
– brązowienie brzegów liści – dotyka rośliny, gdy są nieregularnie podlewane
– żółknięcie i schnięcie czubków liści szczególnie u palm –
powoduje je zbyt suche powietrze i wysoka temperatura, bardzo
częste w początkach okresu grzewczego
– więdnięcie liści – następuje, gdy roślinie brakuje wody .
Nie wolno nam zapominać o odpowiednim nawożeniu także w
okresie zimowym.
Najbliższe tygodnie, to bez wątpienia czas,
w którym swe piękno ukazują nam zygokaktusy,
potocznie zwany grudnikami.
Jest rośliną doniczkowa pochodząca z Ameryki Południowej.
Funkcję łodyg pełnią spłaszczone człony, na końcach których
pojawiają się kwiaty koloru czerwonego, różowego, białego lub
mieszanka tych kolorów. Mimo że jest spokrewniony z kaktusem,
to warto uprawiać go w mieszance podłoża do kaktusów z ziemią
uniwersalną. Grudniki preferują jasne stanowiska jednak pownniśmy go chronić przed bezpośrednim słońcem.
Optymalna temperatura uprawy to ok. 20 stopni.
Przed jesienią dobrze jest go umieścić w pomieszczeniu z temperaturą poniżej 16 stopni. Zmiana temperatury wpływa na obfite
kwitnienie. Nawozimy go dwa razy w tygodniu nawozem do roślin
kwitnących. Należy też pamiętać, aby w okresie pojawienia się
pąków nie zmieniać stanowiska, gdyż objawem niezadowolenia
może okazać się zrzucanie paków kwiatowych.

OGRÓD

WROCŁAW
ul.Dubois 11/13
tel 71 328 8780

ZAPRASZAMY
PON-PT 9-17
SOBOTA 9-13

sklep.ogród@neostrada.pl

Zapraszamy na zakupy

Gwarantujemy miłą obsługę oraz fachowe porady ogrodnicze

PORADY FACHOWCÓW

Bo zaprawa,

to podstawa

Mimo że temat
wiosennych zasiewów
wydaje się nam być odległą
przyszłością, zachęcamy
do zapoznania się z zaletami i zasadami
zaprawiania nasion oraz cebul kwiatowych.

W sklepach ogrodniczych można kupić już zaprawiane nasiona
(inkrustowane lub otoczkowane), jeśli jednak zdecydowaliśmy się
na zakup zwykłych nasion warto zastanowić się nad przeprowadzeniem tego bardzo pożytecznego zabiegu.
Zaprawianie nasion i cebul kwiatowych jest zabiegiem, którego
głównym zadaniem jest zniszczenie chorób i szkodników
przenoszonych z nasionami i organami spichrzowymi (cebule,
kłącze, bulwy itp.) oraz zabezpieczenie ich przed porażeniem
przez patogeny glebowe.

Kolorowo znaczy zdrowo

Stosowanie środków grzybo- i owadobójczych na etapie
przedsiewnym całkowicie pokrywa się z powszechnie
znanym powiedzeniem, że „lepiej zapobiegać, niż leczyć”.

Do zaprawiania cebul oraz nasion roślin ozdobnych skutecznym
preparatem jest Dithane Neo Tec 75 WG, a do ochrony bulw i
cebul roślin ozdobnych Kaptan Zawiesinowy 50 WP (przed
sadzeniem moczymy cebule w przygotowanym roztworze przez
pół godziny) lub Topsin M 500 SC (cebule i bulwy zaprawiamy na
mokro przez 15 minut w roztworze środka 4-6 ml/1l wody).

W wyniku zaprawiania uzyskujemy lepsze i bardziej wyrównane
wschody roślin, siewki są silniejsze i w konfrontacji z różnorodnymi patogenami i szkodnikami atakującymi młode rośliny
wykazują większą odporność.

W trosce o nasze bezpieczeństwo pamiętajmy, by
podczas wykonywania zabiegu używać odzieży
ochronnej w postaci masek i rękawiczek.

Zaprawianie polega na równomiernym naniesieniu dostatecznej
ilości preparatu cienką warstwą na powierzchnię nasion.

Jeżeli w swoich ogrodach unikamy stosowania chemicznych środków ochrony, nasiona możemy zaprawić wykorzystując powszechnie znane „ekosposoby”:

Przez wzgląd na różne formy dostępnych na rynku zapraw,
wyróżniamy zaprawianie:
– suche – polega na pokrywaniu nasion warstewką preparatu w
formie proszku. Zaletami tej metody jest łatwość jego wykonania
oraz możliwość zaprawiania nasion na długo przed wysiewem.
Zaprawiony i przechowywany w suchym miejscu materiał siewny
może być później wykorzystany wyłącznie do siewu.
– półsuche (zawiesinowe) – polega na dokładnym zwilżeniu i
wymieszaniu nasion z małą ilością preparatu płynnego w
specjalnych zaprawiarkach. Zaprawianie półsuche jest bezpieczniejsze dla wykonujących zabieg (ograniczenie pylenia), lecz
wykonane w nieodpowiedni sposób może obniżyć zdolność kiełkowania nasion.
– mokre – polega na zanurzeniu materiału siewnego w dużej ilości
płynnego preparatu na kilkanaście minut. Nasiona zaprawiane
w taki sposób trzeba jak najszybciej wysiać lub dosuszyć.
Dobór odpowiedniego preparatu chemicznego zależy od tego jaki
materiał chcemy zaprawiać. Do zaprawiania nasion warzyw na
sucho możemy zastosować Zaprawę Nasienną T 75 DS./WS.
REKLAMA

– moczenie w wywarze z drobno posiekanych gałęzi czeremchy
przez 12-14 godzin (posiekane gałązki czeremchy zalewa się
wrzątkiem i gotuje 30 min, po ostudzeniu wywar gotowy jest do
użycia),
– moczenie w naparze z rumianku przez 30 min. (15 g suszu
rumianku zalewa się wrzącą wodą i pozostawia pod przykryciem
do ostudzenia, napar rozcieńczyć 1 l wody).
– moczenie przez 2 min. w preparatach pochodzenia roślinnego
Grevit 200 SL, Biosept 33 SL
– zaprawianie nasion przed siewem 2,5% roztworem Biochikolu.
Po tych zabiegach nasiona należy osuszyć i wysiać w tym samym
dniu.
Ponadto nasiona można zaprawić na sucho w popiele drzewnym z
czeremchy zwyczajnej lub w mączce bazaltowej na kilka dni przed
planowanym wysiewem.
W przedsiewnych przygotowaniach warto pomyśleć o
zaprawieniu nasion i cebul, gdyż poprawne wykonanie tego
zabiegu skutecznie ograniczy konieczność stosowania
ochrony chemicznej podczas sezonu wegetacyjnego.

Na
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celowniku
uszkodzenia
mrozowe

Zimą rośliny narażone
są na wiele niebezpieczeństw w postaci bardzo
niskich temperatur, wahań
Katarzyna
Marcinkiewicz pogodowych związanych m.in.
VIRIDIS
z temperaturą, wysuszających
wiatrów czy obfitych opadów
śniegu.

Zdarza się, że negatywne efekty zimowej aury zauważalne są również
na roślinach, które dostosowane są do naszego klimatu.
Na co zwracać uwagę i jak zabezpieczać rany?

Wyróżnia się trzy główne grupy uszkodzeń mrozowych:
- zgorzele słoneczno-mrozowe
- podłużne pęknięcia kory na pniu drzew lub grubszych konarach
- przemarznięcia pędów i konarów

Zgorzele słoneczno - mrozowe
Pojawiają się najczęściej w lutym i są efektem nagrzewania się pnia w
dzień i nagłego ochłodzenia nocą. Ostre lutowe słońce mocno nagrzewa
korę pobudzając do wegetacji znajdujące się pod korą komórki tkanki
twórczej (miazgi).
W wyniku uwodnienia tkanek następuje rozhartowanie rośliny i całkowita utrata odporności na mróz. Podczas nocnych spadków temperatury komórki miazgi obumierają, a między drewnem i korą powstaje
pusta przestrzeń, która prowadzi do zakłócenia przewodzenia wody i
zasychania kory.
Jeżeli w krótkim czasie nie dociśniemy odstającej kory, rozpocznie się
proces obumierania, w wyniku którego martwa tkanka wykruszy się
powodując powstanie otwartej, postrzępionej rany.
Rany zgorzelinowe najczęściej możemy zauważyć na wysokich pniach
od południowej lub południowo-zachodniej strony.
Dociśniętą korę można zabezpieczyć wykorzystując kilka gwoździ z
szerokimi główkami lub poprzez ciasne obwiązanie konaru pasem
białej agrowłókniny. Pozostałą szczelinę należy zabezpieczyć odpowiednimi preparatami np. Funaben 03 PA, Eko-Derma, Lak Balsam.
Ryzyko powstawania zgorzeli słoneczno - mrozowych minimalizujemy malując pnie i grubsze konary drzew wapnem ogrodowym.
REKLAMA
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Artykuły ogrodnicze
Dealer firmy STIHL , Makita
Serwis: Makita, Briggs & Stratton,
STHIL, HONDA
Wielicka 115
Zapraszamy
Pn-Pt 9-18 Sobota 9-14
30-552 Kraków
Tel. 12-655-61-61
e-mail: ogrodc@interia.pl Tel: 12 655 61 61

Podłużne spękanie kory
Podłużne pęknięcia kory
Z pewnością każdy z nas spotkał się z określeniem „trzaskające
mrozy”. W naturze jest to podłużne pękanie kory będące efektem
gwałtownego spadku temperatur, któremu towarzyszy głośny
trzask.
Jak do tego dochodzi? Podczas mrozu zewnętrzna warstwa kory
kurczy się gwałtownie. Napotykając na barierę, jaką są wolniej
kurczące się tkanki wewnątrz pnia, dochodzi do rozerwania kory
i odsłonięcia delikatnego drewna.
Jeżeli pęknięcie nie jest rozległe roślina sama sobie poradzi z
jego zabliźnieniem, a na nas będzie spoczywał jedynie obowiązek zastosowania maści ogrodniczej (np. Funaben 03 PA lub
Eko-Derma) lub farby emulsyjnej z dodatkiem preparatu Topsin M.
Jeżeli, mimo zastosowania maści ogrodniczej pęknięcia nie zasklepiają się, bardziej doświadczeni ogrodnicy mogą zastosować
szczepienie mostowe polegające na wszczepieniu pod korę
powyżej i poniżej rany kilku skośnie przyciętych na końcach
jednorocznych pędów.
Jedyną metodą minimalizującą ryzyko powstawania podłużnych
pęknięć kory jest owijanie pni matami słomianymi lub tekturą
falistą.

Przemarznięcia pędów i konarów
Do przemarzania pędów i konarów dochodzi stosunkowo rzadko, a problem zazwyczaj dotyczy delikatniejszych gatunków
drzewach pestkowych - głównie czereśni, moreli i brzoskwiń.
Podstawą sukcesu w przypadku tych gatunków jest odpowiedni
dobór stanowska – unikamy miejsc wietrznych oraz zastoisk
mrozowych.

Zgorzel słoneczno - mrozowa
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Co nam
tu
wyrosło?
Zdarza się,
że w doniczkach,
oprócz roślin, zaczynają nam rosnąć
„dziwne rzeczy”. Czy należy się ich bać?

Pleśń
Mająca postać białego puchu pleśń, raczej nie jest groźna dla
dużych i zdrowych roślin, jednak dla mniejszych lub osłabionych
kwiatów już tak.
Oprócz samego czynnika patogennego warstwa „puchu” niepotrzebnie hamuje wymianę gazową miedzy podłożem a otoczeniem. Doniczkowej pleśni powinni bać się alergicy, gdyż rozwijające się grzyby mogą wywoływać silne reakcje alergiczne.
Powodem pojawiania się pleśni jest zaburzenie cyrkulacji powietrza spowodowane podwyższoną wilgotnością otoczenia lub
podłoża. Rozwijający się grzyb jest efektem rozwoju grzybni naturalnie znajdujących się w wielu ziemiach, nie koniecznie gorszej
jakości.
Doraźnym sposobem rozwiązania problemu jest przesuszenie
podłoża. Jeżeli jednak problem będzie powracał, warto pokusić się
o wymianę wierzchniej warstwy podłoża lub przesadzenie rośliny
do nowej ziemi.

Prosty sposób na walkę z pleśnią w doniczkach :
1. Po krótkotrwałym przesuszeniu podłoża zbieramy warstwę z
pleśnią (około 2-3 cm).
2. Przyprószamy ziemię piaskiem wyprażonym w piekarniku
przez 15 minut w 100 stopniach.
3. Podlewamy roślinę roztworem preparatu grzybobójczego np.
Topsinem M500 SC (1,5 ml w 1 l wody) lub środkami zawierającymi wyciąg z grejpfruta.
4. Po podlaniu uzupełniamy w doniczce ziemię, którą lekko zraszamy roztworem Topsinu.

Grzyby kapeluszowe
Występowanie grzybów kapeluszowych w doniczkach z roślinami
ozdobnymi nie jest rzadkością.
Należy pamiętać, że podłoże, w którym uprawiamy rośliny jest
zbiorowiskiem setek gatunków istot żywych - grzybów, pierwotniaków, bakterii, drobnych stawonogów.
Jeżeli zapewnimy im odpowiednie warunki do rozwoju z pewnością je wykorzystają, czego efektem będą pojawiające się
grzybki. Ich obecność jest oznaką tego, że podłoże jest bogate w
szczątki organiczne.
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Bardzo często w doniczkach udaje się „wyhodować” żółte grzybki
należące do gatunku: Leucocoprinus birnbaumii - czubnik
cytrynowy lub pospolite pieczarki. Nie szkodzą one uprawianej
roślinie. Można je usunąć z odrobiną podłoża.
Aby ponownie się nie pojawiły, należy ograniczyć podlewanie i
zastosować preparaty grzybobójcze np. Topsin.

Osad wapniowy
Wytrącający się na powierzchni ziemi lub brzegu doniczki osad
jest przede wszystkim wizytówką wody jaką podlewamy rośliny.
Najpewniej raczymy nasze kwiatki twardą wodą, która zawiera
dużo związków mineralnych krystalizujących się na powierzchni
ziemi. Powodem powstawania osadu może być również zasolenie
podłoża będące konsekwencją przenawożenia roślin.
W zależności od rodzaju związków, które się wytrącają wykwity i
osady mogą mieć różną barwę i formę. Sole wapnia przybierają
formę białego nalotu, sole żelaza – żółtawego lub brązowego.
W przypadku związków fosforu nalot jest szary i może mieć
mazistą konsystencję.
Najprostszym sposobem rozwiązania problemu jest wymiana
wierzchniej warstwy podłoża oraz zmiana wody, którą podlewamy kwiaty. Do podlewania roślin doniczkowych najlepsza jest
woda deszczowa. Można wykorzystać również „ustaną” wodę
mineralną. Jeżeli chcemy używać „kranówki”, powinna ona najpierw postać w konewce przez noc, aż nabierze temperatury pokojowej, a także chociaż częściowo ulotni się z niej chlor. Osad z
doniczek usuwamy namaczając je w roztworze wody i octu.
REKLAMA
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Woda...
... kamień
BAKTERIE!
Jedną z największych bolączek polskich
łazienek jest problem „twardej wody” w
kranach. Za jej sprawą na urządzeniach
kąpielowych pojawia się kamień i osad, co
obniża ich żywotność i estetykę.
Twarda woda zawiera duże stężenie soli wapnia, magnezu i
innych metali. Jej długotrwałe wykorzystanie w gospodarstwie domowym powoduje szybkie zużywanie się armatury
wodnokanalizacyjnej np. zatykanie rur czy uszkodzenia dysz
w słuchawkach prysznicowych.
Powoduje też osadzanie się na wannach, brodzikach prysznicowych, płytkach i fugach wodnego, białego nalotu, który
jeśli nie jest usuwany od razu, po pewnym czasie staje się
bardzo widoczny i trudny do zlikwidowania.

Kamień w wodę
Możemy wyróżnić dwa rodzaje twardości wody.

Trudny kamień do zwalczenia
Sposobów na obniżenie twardości wody jest co najmniej kilka.
Problemem natomiast może okazać się znalezienie naprawdę skutecznych środków, które pomogą nam usunąć nagromadzony osad lub wyczyszczą odbarwienia z moczu czy innych zanieczyszczeń pochodzenia
organicznego.
Oczywiście możemy sięgnąć po dostępne na rynku detergenty, tyle
tylko, że są one zbrodnią wymierzoną przeciwko naszym finansom
domowym oraz środowisku naturalnemu, o którego dobro powinniśmy
dbać każdego dnia.

Pierwsza z nich, spotykana w większości wód, nosi nazwę
twardości trwałej. Powstaje przez sole wapnia i magnezu chlorki i siarczany. Po podgrzaniu taka woda nabiera
charakterystycznego smaku, ale nie powoduje osadzania się
kamienia.
Drugi rodzaj twardości wody nazywany jest twardością nietrwałą. Powstaje przez wodorowęglan wapnia i wodorowęglan magnezu zawarty w wodzie.
Wodorowęglany w trakcie gotowania przekształcane są w
nierozpuszczalny węglan, którego gromadzący się osad
znamy w postaci kamienia kotłowego. Przywiera on do
powierzchni np. grzałek czy czajników. Jest także przyczyną
charakterystycznego, mętnego wyglądu herbaty czy kawy
oraz trwałych przebarwień widocznych często na wannach
czy brodzikach prysznicowych wykonanych z tworzyw
sztucznych.
REKLAMA
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ZAPROŚ BAKTERIE
DO POMOCY

Bakterie kontratakują
Aby efektywnie i ekologicznie usunąć powstały osad i skutecznie
zapobiec powstawaniu nowych nacieków, warto sięgnąć po
SPOREN – ODKAMIENIACZ – zaawansowany biotechnologicznie, naturalny preparat zawierający ponad miliard pojedynczych komórek bakterii, które w korzystnych warunkach w szybkim tempie
zamienią się w wielomiliardową armię naszych sprzymierzeńców.
Specjalnie wyselekcjonowane, bezpieczne dla człowieka szczepy
mikroorganizmów przy współpracy z enzymami odpowiadają za
rozkład kamienia osadzającego się na powierzchni urządzeń sanitarnych, degradację złogów wapiennych, osadów mineralnych oraz
plam z moczu.
Rozwiązany zostaje również problem nieprzyjemnego zapachu,
gdyż wchodzące w skład preparatu bakterie i enzymy rozkładają
substancje organiczne w toalecie i kanalizacji, eliminując drażniące
związki zapachowe.
SPOREN – ODKAMIENIACZ jest bezpieczny dla środowiska i w
przeciwieństwie do dostępnych na rynku detergentów i chemicznych
środków czyszczących, może być stosowany w gospodarstwach
domowych z ekologicznymi oczyszczalniami ścieków, gdyż
wspomaga pracę pożytecznych mikroorganizmów odpowiadających za rozkład zanieczyszczeń pochodzenia organicznego.

W DOBRYCH
SKLEPACH OGRODNICZYCH
Jeżeli pozwolimy mikroorganizmom „robić swoje” szybko przekonamy się, że do pozbycia się osadów i odbarwień z armatury nie
trzeba stosować wymyślnych preparatów sygnowanych nazwą
znanych koncernów.

Ukryty w kolorowym opakowaniu chlorowy
odkamieniacz czy armia przyjaznych bakterii...?
Zastanów się czego bardziej potrzebuje Twój dom.

Utrzymanie domu w czystości bez stosowania preparatów chlorowych nie wymaga od nas wielu poświęceń.

Wystarczy, że zaufamy przyjaznym bakteriom i stworzymy im odpowiednie warunki do rozwoju - ograniczymy lub w zupełności wyeliminujemy preparaty
chemiczne oraz wykażemy się cierpliwością.
REKLAMA

Jedna wodorozpuszczalna
saszetka zapewnia
tygodniową
ochronę
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Dziesięć ogrodowych plag
i ekologicznych
na nie sposobów
Tekst i zdjęcia
Witold Czuksanow

część 2

Nie zamierzam straszyć, ani układać rankingu
spustoszeń, powstających w ogrodach wskutek
złej pogody, ludzkich błędów, ataku różnych
szkodników i chorób, a nawet grzechu
zaniedbania, który wykończył niejedną roślinę.

Plaga 6. Susza
Ekologiczne antidotum jest proste, to podlewanie. Namawiam jednak do tego, by w pierwszej kolejności wykorzystywać deszczówkę.
W centrach ogrodniczych widuję naprawdę ładne zbiorniki na wodę,
które mogą być oryginalną ozdobą ogrodu.
Druga zasada podlewania jest taka, by nie wykorzystywać zimnej
kranówy, lecz wodę ogrzaną słońcem.
Proszę rano napełnić pojemnik i dopiero wieczorem podlać, a za
ciepłe napoje rośliny naprawdę pięknie się odwdzięczą.
Nowoczesnym rozwiązaniem jest zainstalowanie w ogrodzie automatycznego nawadniania z czujnikami, które włączają system wtedy,
kiedy trzeba, ale to udogodnienie ma i swoje wady. Więcej napiszę o
nich w następnym punkcie.

Plaga 8. Choroby grzybowe
związane z mokrą pogodą
To różnego rodzaju pleśnie, plamy na liściach i zgnilizny, których,
gdy już wystąpią, zwalczyć się nie da. Objawy widoczne na liściach
czy owocach, to zwykle skutek reakcji obronnej roślin, które powoli
zamierają, by utrudnić inwazję. Trzeba działać zanim pojawią się
objawy choroby.Wszystkie rośliny należy opryskać wzmacniającym
„kompotem” z naturalnego biohumusu zmieszanego pół na pół z
wodą. Trzy takie zabiegi wykonane w sezonie w odstępach
dwutygodniowych, powinny wystarczająco wzmocnić naturalną
odporność pupili. Gatunków i odmian szczególnie wrażliwych, radzę
po prostu nie sadzić.

Plaga 9. Choroby grzybowe
związane z upalną pogodą
Wśród nich przoduje mączniak, który liście roślin obsypuje „białą
mąką”. Szybkki postęp inwazji budzi respekt, a skutki mogą
przerażać, bo w skrajnych wypadkach zamierają nie tylko liście, ale
również pędy i całe rośliny. Mączniaka najlepiej wykurzyć siarką.
Jest ona środkiem ekologicznym, choć sprzedawanym w sklepach z
chemią. Walka jest tym skuteczniejsza, im mniej czasu upłynie od
zauważenia objawów do wykonania oprysku.

Plaga 7. Ślimaki
Prawda jest taka, że ostatnie lata były wyjątkowo deszczowe i
ślimakom w to graj. Ale właśnie w ogrodach, w których dodatkowo
podlewamy, mają one szczególnie dobre warunki. Moja ekologiczna
metoda na ślimaki z domkami i bez domków taka, że gdy pada,
wówczas wychodzę z wiaderkiem i zbieram.
Wyrzucam je później na nieużytkach. W ogrodach powinno się
ponadto często spulchniać glebę, bo to niszczy złoża jaj, lub stosować
agrowłókniny do ściółkowania. Wtedy jaj nie maja gdzie złożyć.
Prostą pułapkę na ślimaki można zbudować z kawałka deski podpartej na dwóch kamieniach. Mięczaki nad ranem często się
pod to chowają, trzeba je tylko regularnie zbierać.
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Plaga 10. Gryzonie
Koty nigdy nie wyłowią
wszystkich okolicznych nornic i myszy, ale przynajmniej
można liczyć na to, że nie
będą się nadmiernie rozmnażały. Dajmy im więc możliwość robienia tego,
co do nich należy.
Ulubione gatunki kwiatów
cebulowych polecam sadzić
do plastikowych pojemników i razem z nimi zakopywać do ziemi.
To wystarczająco zabezpiecza przed ostrymi zębami
i wilczym apetytem.
Wszystkie gryzonie nie lubią
smrodu i substancji zwartych w gnojówce z bzu czarnego. Świeże liście i kwiaty
wrzucamy do wiadra, zalewamy do pełna wodą, a zawartość codziennie mieszamy.
Fermentacja kończy się po tygodniu lub dwóch, w zależności od temperatury, gdy
gnojówka się nie pieni i obrzydliwie śmierdzi.
Staramy się wlewać do nor nierozrzedzoną, razem z fuzlami.
A na koniec rada ekstra, dotycząca uniwersalnej metody zniechęcania plag do
nawiedzania naszego ogródka. Zanim go założycie, dobrze rozpoznajcie warunki w nim
panujące: rodzaj gleby, jej zasobność, naświetlenie, położenie, przeciętne opady.
Do takich warunków dobierajcie te rośliny, którym owa warunki odpowiadają.
Szybko się przekonacie, że gdy tylko poczują, że są u siebie, wtedy unikniecie wielu
zmartwień i kłopotów.
A nawet jeśli nie będą to wasze wymarzone kwiaty, drzewa i krzewy wypatrzone w
kolorowych katalogach, to i tak w końcu przyznacie, że warto było na nie postawić.
REKLAMA
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Sprzedaż hurtowa kaloszy z PCV i EVA.
Atrakcyjne ceny.
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Domowy nawóz

z recyklingu

Rośliny doniczkowe
są ozdobą każdego wnętrza.
Nie zawsze trzeba kupować drogie chemiczne
nawozy, by rosły zdrowe i bujne. Wystarczy
wykorzystać to, co i tak trafiłoby... do śmieci!
Fusy herbaty i kawy

Są idealnym naturalnym nawozem, zawierają, między innymi, spore
ilości fosforu, potasu, magnezu i miedzi oraz azot, który wolno uwalnia się w miarę rozkładu, przez co kawa działa jak nawóz o przedłużonym działaniu. Ponadto intensywny i specyficzny zapach kawy
będzie skutecznie odpędzał robaki i inne pasożyty roślin.
Ponieważ kawa zakwasza ziemię, nawóz kawowy będzie sprawdzał
się świetnie w przypadku gardenii, rododendronów, azalii, czy wrzosów czyli kwiatów, które potrzebują kwaśnej gleby.
Dobrze też sprawdzi się w przypadku róż. Zawarty w kawie magnez
zapewni soczystą zieleń i intensywną barwę kwiatów.
Wystarczy od czasu do czasu posypać nimi ziemię.
Można też wsypać je na dno doniczki czy skrzynki balkonowej podczas sadzenia lub przesadzania roślin.

Skorupka jest źródłem wapnia i rozluźnia podłoże

Skórki z bananów

Skorupki jaj

Bananowy nawóz? Może brzmi to nieco egzotycznie, jednak jak najbardziej działa! Skórka banana zawiera duże ilości potasu przez co w
szczególności zalecana jest w uprawie roślin kwitnących.

Wapno ważna rzecz, zwłaszcza dla roślin, dlatego też robiąc jajecznice lub puszysty omlet nie wyrzucajmy skorupek do kosza.
Wrzucone do doniczki będą bogatym źródłem wapnia (w postaci
węglanowej), a także cynku, fluoru, siarki oraz krzemu.

Jak przygotować i jak stosować bananową odżywkę?
Skorupkowy nawóz możemy przygotować na kilka sposobów:
– przy przesadzaniu – pociętą na małe kawałeczki skórkę należy
wymieszać z podłożem w którym sadzimy rośliny
– przy podlewaniu – skórki z bananów należy zasuszyć i zmielić.
Raz w miesiącu aplikować każdej roślinie po jednej łyżeczce bananowego proszku
– przy nawożeniu – skórkę od banana należy włożyć do dużego słoja i
zalać wodą (ok. 4 litry). Po 2 tygodniach możemy wykorzystać
ekstrakt do podlewania zachowując proporcje: jedna część ekstraktu
bananowego na pięć części wody

Jak na drożdżach

– pokruszone skorupki wsypujemy do doniczki i nic z nimi nie robimy
– pokruszone skorupki mieszamy z podłożem podczas sadzenia
roślin (tylko dla roślin lubiących wapienne podłoże)
– pokruszone skorupki wykorzystujemy jako ściółkę dla roślin
lubiących zasadowy odczyn
– pokruszone skorupki wrzucamy do słoika lub butelki, zalewamy
wodą i odstawiamy na co najmniej 5 dni. Po upływie tego czasu
stosujemy bez rozcieńczania jako nawóz płynny.
Do nawożenia można wykorzystać również wodę z gotowania jaj.

Jak sprawić, by rośliny rosły „jak na drożdżach”?
Nic prostszego, wystarczy zastosować drożdżową odżywkę.
Drożdże dostarczają roślinom duże ilości witaminy B wpływając
korzystnie na rozwój systemu korzeniowego.
Jeżeli po upieczeniu rogalików lub pizzy zostaje nam niewielka ilość
drożdży, która zazwyczaj zasycha i jest wyrzucana, możemy wykorzystać ją do podlewania kwiatów.
Pokruszone drożdże rozpuszczamy w litrze ciepłej wody i ostudzonym roztworem podlewamy rośliny.
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Przede wszystkim
Al. Tysiąclecia 93
34-400 Nowy Targ
tel.18 2662806
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Zasuszona skórka banana
jest źródłem potasu

Zapraszamy
pn - pt 8-19
sob 8-16

www.cardemo.pl
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Sąsiad na wagę
złota Dobrze im razem...

Zagrajmy w skojarzenia...
Co łączy warzywnik
z mieszkaniem w bloku?
Słucham... Jakieś propozycje?

Gdy na ograniczonej powierzchni jednocześnie musi mieszkać
wiele różnych ludzi, najistotniejszym czynnikiem wpływającym na
harmonię jest przyjazny sąsiad.
W warzywniku mamy do czynienia z tą samą zależnością – dobry
sąsiad może pomóc, złośliwy przysporzyć wielu kłopotów.
Zasady wzajemnej harmonii między poszczególnymi
gatunkami uwzględnione zostały w popularnej w
ekologicznym rolnictwie uprawie współrzędnej.
Zgodnie z jej zasadami, planując warzywnik należy tak dobierać
gatunki, by wszystkim „w kupie” i każdemu z osobna rosło się
lepiej. Co znaczy lepiej? A no bez chorób, bez szkodników, a w
dodatku z lepszym skutkiem, czyli wyższym plonem, mocniejszym
aromatem i intensywniejszym smakiem.

burak ćwikłowy
cebula

marchew, ogórek, pomidor, sałata,
pietruszka, burak, cukinia, truskawka

czosnek

ogórek, pomidor, sałata, skorzonera,
marchew, burak, truskawka

fasola

ogórek, sałata, rzodkiewka, burak,
seler, szpinak, pomidor

groch

ogórek, warzywa kapustne, marchew,
rzodkiewka, burak, koper, sałata

kapusta, kalafior
koper

Jak to działa?

marchew

Każda rosnąca roślina wydziela specyficzne dla swojego gatunku
substancje – finocydy.

ogórek

Związki te, nawet w niewielkich ilościach wpływają (pozytywnie
lub negatywnie) na wzrost innych gatunków, a także są swoistą
wizytówką dla owadów, które na ich podstawie klasyfikują roślinę
do kategorii „da się zjeść – nie da się zjeść”.
Stosując odpowiednie sąsiedztwo uprawianych w warzywniku
roślin można przeciwdziałać chorobom i występowaniu chwastów
bez konieczności stosowania chemicznych środków ochrony, a
także skutecznie walczyć ze szkodnikami roślin.
Głównym założeniem uprawy współrzędnej jest osiągnięcie jak
największej bioróżnorodności na niewielkiej powierzchni, która
przekłada się na lepszą zdrowotność roślin i bardziej przemyślane
zagospodarowanie terenu.

fasola, ogórek, sałata, cukinia,
cebula, koper, truskawka

pomidor
por
pietruszka
sałaty
seler
ziemniak

burak, groch, fasola, ogórek, marchew,
seler, sałata, szpinak
sałata, groch, cebula, buraki, marchew,
ogórki
czosnek, cebula, sałata, por, koper,
rzodkiewka, skorzonera, pomidor
czosnek, burak, groch, fasola, koper,
pietruszka, szpinak, seler
sałata, papryka, por, szpinak, cebula,
czosnek, pietruszka, koper
ogórek, sałata, marchew, seler,
pietruszka, pomidor, truskawka
rzodkiewka, truskawki
groch, ogórek, koper, kapusta,
marchew, cebula, rzodkiewka, pomidor
fasola, groch, ogórek, por,
szpinak, pomidor, koper
szparagi, chrzan, kalarepa, fasola
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Przyglądając się grządkom obsianym wg zasad tej metody można
odnieść wrażenie chaosu. Marchewka z cebulą, buraki z selerem,
pomidor między kapustą... tu bazylia, tam czosnek, a z boku jeszcze
aksamitki... o co tutaj chodzi?!
Popatrzmy na sprawę z perspektywy owada, który roślinę żywicielską
rozpoznaje w dużym stopniu po zapachu. Jeżeli w bliskim sąsiedztwie
wysiejemy 4 rzędy marchewki, to intensywność wydzielanych przez
nią substancji z pewnością przywabi połyśnicę.
Natomiast jeśli rzędy rozdzielimy cebulą i do kompletu z jednej strony
dosiejemy szałwię, a z drugiej „śmierdziuszki”, to owady będą
zdezorientowane, gdyż w powietrzu będzie roić się od zapachów. W
większych skupiskach trudniej znaleźć pojedyncze rośliny, przez co
taktyka dezorientacji przynosi wyśmienite efekty.

ul.Malczycka 4 tel. 71-396-86-06
00
55-300 ŚRODA ŚLĄSKA

Doskonałymi „zagłuszaczami” są zioła i jednoroczne kwiaty.
Ich intensywny zapach skutecznie „gra” na czułym nosie owadów.
Cenionymi roślinami jednorocznymi są aksamitki, nagietki oraz
nasturcje. Z ziół warto pamiętać o lawendzie, rozmarynie, szałwi,
trybule, mięcie oraz bylicy piołun.
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Zioła pomagają...

Jak dobierać?

bazylia

Oprócz dobrze znanych oddziaływań allelopatycznych (patrz tabelka) w doborze roślin można kierować się:

mączniak ogórka

cząber

mszyca burakowa, szkodniki fasoli

mięta

bielinek kapustnik, pchełki ziemne

rozmaryn
szałwia
trybula
bylica piołun

bielinki, piętnówka kapustnica,
połyśnica marchwianka
bielinki, połyśnica marchwianka, ślimaki
mszyce, mrówki, ślimaki
bielinki, mączliki, miodówki, połyśnica
marchwianka, pchełki ziemne

– długością okresu wegetacyjnego – niektóre gatunki „schodzą z
pola” wcześniej niż ich sąsiedzi, przez co nie będą sobie przeszkadzać np. sałata i kapusta wczesna, koper lub rzodkiewka z
ogórkiem
– wymaganiami pokarmowymi sąsiadujących gatunków – jeżeli
po sąsiedzku posadzimy dwa żarłoczne gatunki, to nie dość, że wyjałowią nam podłoże, to konkurując ze sobą o każdy składnik pokarmowy mogą nabawić się „nerwicy”, wynikającej z długotrwałego
stresu (tzw. stres abiotyczny)
– pokrojem rośliny – rośliny o rozłożystym pokroju lubią towarzystwo smuklejszych sąsiadów np. cebula z marchwią, sałata z
czosnkiem
– głębokością systemu korzeniowego – nie wystąpi konkurencja o
wodę między warzywami płytko korzeniącymi się, a tymi, które
posiadają głęboki system korzeniowy np. burak z cebulą
Uprawa współrzędna korzystnie wpływa na środowisko glebowe.
Rośliny rosnące w swoim bliskim sąsiedztwie zacieniają glebę
chroniąc ją przed zachwaszczeniem, nadmiernym nagrzewaniem,
niepotrzebną utratą wody oraz wymywaniem pierwiastków w
głębsze warstwy. W uprawianym podłożu namnażają się
mikroorganizmy, które wpływają na jego żyzność.
Uprawa współrzędna, to nie tylko gwarancja lepszego plonu i
możliwość ekologicznej ochrony roślin ale też doskonały sposób
na efektywne zagospodarowanie nawet najmniejszej
powierzchni. Zachęcamy do planowania! <km>
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Pożyteczne

VIRIDIS EKO

mikroorganizmy

Bakterie, grzyby, drożdże i inne drobnoustroje
zazwyczaj kojarzymy z chorobami i odruchowo
chcemy je zwalczać. Najwyższy czas oddać
mikrobom cześć. Bo pomagają nam żyć.

Zrozumiał to profesor Teruo Higa i stworzył
rewolucyjną technologię, dając zniszczonej planecie nadzieję.
Postrzeganie mikroświata w ogrodnictwie zaczęło się zmieniać,
a ludzie ze zdumieniem odkrywali jak bardzo mikroorganizmy
mogą ułatwić im życie i jak ważne są dla roślin.
Stało się tak, dzięki upartości i konsekwencji setek wybitnych naukowców, a przede wszystkim dzięki badaniom profesora Uniwersytetu Ryukyus na Okinawie Teuro Higi. W połowie lat osiemdziesiątych XX w. w wyniku wieloletnich, żmudnych eksperymentów,
udowodnił, iż mikroorganizmy mogą posiadać rewolucyjne znaczenie dla rozwoju roślin, pozwalające całkowicie zrezygnować ze
wspomagania ich wzrostu oraz ochrony przed chorobami za pomocą
środków chemicznych.

Chcesz wiedzieć więcej?
Tu nas znajdziesz:
Po raz kolejny firma Green Garden ma przyjemność
przygotować wiosenna ofertę podłoży,
tym razem pełną innowacji.
Na szczególną uwagę zasługują pierwsze na rynku podłoża
o działaniu aktywnym - z mikroorganizmami.
Tradycyjnie już nasze produkty będą wystawiane
na najważniejszych targach ogrodniczych GARDENIA,
które odbędą się w Poznaniu
w dniach. 27.02.2014 - 01.03.2014. Stoisko
firmy Green Garden znajda Państwo w pawilonie nr 5 .
Ponadto zapraszamy na konferencję pt. „Proekologiczne
trendy na rynkach środków ochrony roślin oraz podłoży
- podstawą nowych źródeł przychodów ."
dn. 28.02.2014., które odbędzie się w sali
konferencyjnej w hali nr 3.
GREEN GARDEN producent innowacyjnych podłoży
ogrodniczych z Mikroorganizmami zaprasza do
odwiedzenia swojego stoiska na targach
IPM ESSEN w dniach 28-31.01.2014. z ofertą firmy
będzie można się zapoznać w Pawilonie 7, stoisko 7A02.

Prof. Higa połączył w jeden zestaw różne gatunki bezpiecznych
dla człowieka bakterii tlenowych i beztlenowych. Spośród niezliczonej ilości różnych gatunków żyjących w glebie zainteresowały
go przede wszystkim bakterie fotosyntetyczne i azotobakterie.
Efekt osiągnięty po wielu latach prób okazał się zaskakująco
dobry, a mnogość pozytywnych oddziaływań zaskoczyła samego
profesora.
Okazało się, iż zaszczepione do podłoża mikroorganizmy uwalniają związane w glebie substancje odżywcze oraz przetwarzają je
do form najłatwiej przyswajalnych przez rośliny.
Ponadto zmieniają strukturę gleby ułatwiając utrzymywanie
wilgoci oraz napowietrzanie, a także utrzymują stabilne pH przez
cały okres wzrostu roślin.
Ponadto bakterie eliminują inne, szkodliwe gatunki mikro-organizmów (czynnik chorobotwórczy), a także rozkładają do form
bezpiecznych szkodliwe substancje.
Efekty hodowlane były rewelacyjne: rośliny były zdrowsze, większe, kwiaty bardziej kolorowe, a owocowanie obfitsze i lepszej jakości niż w uprawach z udziałem środków chemicznych.
Profesor Higa pisze tak: „Może się wydawać nieskromne to, że tak
twierdzę, jednak zastosowanie mikroorganizmów rzeczywiście
wydaje się być idealną naturalną technologią dla uprawy roślin,
o którym marzyliśmy od dawna.”
W Europie przy pomocy mikroorganizmów od lat uprawia się
kwiaty, warzywa i owoce. Produkty te szybko znajdują nabywców.
Owoce, mimo że nie są chłodzone, dłużej zachowują świeżość,
mają twardszy miąższ i intensywniejszy smak, a ich plon jest wyższy o 20 %. Kwiaty są barwniejsze, zdrowsze i dłużej utrzymują
się na roślinie.
W Polsce pierwsza zaczęła eksperymentować z mikroorganizmami Akademia Rolnicza w Poznaniu, gdzie udowodniono, iż
dzięki mikroorganizmom rzepak zyskuje odporność na niskie
temperatury, rośliny nie poddają się mszycom, a konopie rosną na
cztery metry.
Opierając się na wymienionych badaniach i doświadczeniach
firma GREEN GARDEN opracowała i opatentowała podłoża z
mikroorganizmami. Stanowią one nie notowany od lat przełom w
zastosowaniach ziemi ogrodniczej. Po raz pierwszy uzyskano
bowiem podłoża wspierające rozwój roślin w sposób aktywny.
Na czym polega aktywne działanie?
Odpowiedź znajdą Państwo w kolejnym felietonie.
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Park
na wyspie
W najbardziej na północny - zachód
wysuniętej części Polski, na jednej z dwóch
bliźniaczych wysp, położony jest
wyjątkowy park narodowy.

Wybrzeże klifowe
fot. J. Glaza

Wyspa Wolin to jedna z nielicznych polskich wysp i jednocześnie największa w całości
położona na terytorium naszego kraju. Od lądu oddzielają ją dwie cieśniny odprowadzające wody Odry - Dziwna i Świna, Zalew Szczeciński, a od północy morze Bałtyckie.
W tych szczególnych warunkach powstał wyjątkowy ekosystem, a przeszło pół wieku
temu (3.03.1960 r.) utworzono Woliński Park Narodowy, którego zadaniem jest jego
ochrona.
W chwili obecnej Park zajmuje około 30%, najcenniejszej pod względem przyrodniczym
powierzchni lądowej Wyspy Wolin, obejmując również swym zasięgiem cenne przyrodniczo fragmenty Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego.
Zasadniczą część Parku stanowią lasy porastające wzgórza morenowe. Średni wiek
drzewostanu na tym terenie szacuje się na ponad 120 lat. Są to głównie bory i lasy mieszane, jednak dużą część zajmują również lasy bukowe. Historia tego terenu, podobnie
jak sąsiadującego z nim Pojezierza Wolińskiego, wiąże się ściśle z ostatnią epoką
lodowcową. Na północnych zboczach moren, graniczących bezpośrednio z morzem
Bałtyckim, wykształciły się strome klify, których wielokilometrowy odcinek na wyspie
Wolin jest najdłuższym w kraju. Tutaj znajduje się również najwyższy klif, na szczycie
którego znajduje się punkt widokowy z zapierającą dech w piersiach panoramą Zatoki
Pomorskiej. Jest to sięgająca 93 m. n.p.m. góra Gosań.
W tych warunkach rozwinął się wyjątkowy typ zbiorowiska leśnego – wolińska buczyna
storczykowa. Jego obecność związana jest ze specyficznym typem gleby określanym
mianem „naspy przyklifowej”. Do jej powstania doszło w wyniku naprzemiennego
odkładania się piasku wywiewanego ze ściany klifu oraz materii organicznej pochodzącej
z rozkładu szczątków roślinnych. W zbiorowisku tym spotkać można kilka gatunków
storczyków, z których szczególnie cenne są: buławnik czerwony czy podkolan biały.
W miejscu najliczniejszego ich występowania utworzono Obszar Ochrony Ścisłej im.
prof. Z. Czubińskiego o powierzchni 106 ha.
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Las bukowy
fot. Jan Magda

fot. J. Misiak
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Buławik czerwony
fot. B. Kasperkowicz

Bielik
fot. T. Bajor

Delta w czasie cofki
fot. T. Bajor

Zachodnia część parku to obszar powstały w wyniku akumulacji rzecznej.
Jej charakter jest wybitnie równinny, co kontrastuje z pagórkowatą częścią morenową. Zbudowany jest z materiału mineralnego i organicznego naniesionego przez
wody Świny oraz morze Bałtyckie. Składa się na niego archipelag wysepek oraz
oddzielająca je od morza mierzeja Przytorska.
Powstanie wysp, budujących tzw. „wsteczną deltę Świny” związane jest z występowaniem zjawiska nazywanego „cofką”, do którego dochodzi, gdy rozpędzone północnymi wiatrami wzburzone wody Zatoki Pomorskiej dostają się do Zalewu
Szczecińskiego. Proces ten został spowolniony, gdy pod koniec XIX w. przekopano
kanał, obecnie nazywany Piastowskim, przez który przebiega bardzo ważny szlak
łączący porty w Szczecinie i Świnoujściu.
Okresowe dopływy słonych wód morskich spowodowały powstanie na wyspach
Delty Świny bardzo ciekawych zbiorowisk roślinnych. Zbiorowiska halofilne
(słonolubne) tego obszaru należą do najlepiej wykształconych i sięgających daleko
w głąb lądu . Do najciekawszych gatunków występujących tam słonorośli należą sit
Gerarda, babka nadmorska, mlecznik nadmorski oraz świbka morska.
Zalew Szczeciński, Delta Świny i Zatoka Pomorska to obszary o wyjątkowym znaczeniu dla ochrony ptaków. Występuje tu jedna z największych w kraju populacja
naszego największego ptaka drapieżnego - Bielika.
Przez te tereny przebiegają główne szlaki migracyjne, a bogate w pożywienie
akweny, stanowią doskonałą bazę pokarmową zarówno dla ptaków robiących
jedynie przerwę w podróży, jak i dla tych, które licznie przylatują tutaj na zimowiska
(kaczki lodówki, markaczki, szlachary czy nurogęsi). Wyspy delty są również
schronieniem dla ostatniej w zachodniej części Europy populacji wodniczki.
Od roku 1976 w Wolińskim Parku Narodowym znajduje się, otwarta dla zwiedzających, Zagroda Pokazowa Żubrów, a także nowoczesne Muzeum Przyrodnicze,
które w swej obecnej formie funkcjonuje od końca drugiej połowy lat 90.
XX w.. Na turystów czeka tu również ponad 50 km oznaczonych szlaków, Ktoś chętny na spacer po
przebiegających przez ciekawe i najbardziej urokliwe zakątki wyspy.
parku w towarzystwie
Piotr Cyga
referent ds. edukacji WPN

Woliński Park Narodowy
Ul. Niepodległości 3a
72-500 Międzyzdroje
Tel. 91 32-80-727
sekretariat@wolinpn.pl
www.wolinpn.pl

żurawia? Tak dostojnego
kompana podroży możemy
spotkać m.in.
w Poleskim Parku
Narodowym, na którego
szlaki i ścieżki turystyczne
zapraszamy już w następnym
numerze Viridis.

fot. J. Misiak
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W słońca
poszukiwaniu

Joanna Wołejszo
Pro-Centrum
Biskupiec

Madera - portugalska wyspa
kołysząca się na Oceanie
Atlantyckim, to idealne miejsce
dla miłośników aktywnego
wypoczynku. Ale nie tylko.
Wielbiciele pięknych ogrodów
również znajdą tu coś dla siebie.

Monte Palace Tropical Garden to bez wątpienia najpiękniejszy ogród
botaniczny na całej wyspie. Mieszanka wulkanicznej gleby okazała się
bardzo urodzajna i dziś ogród zdobi wiele pięknych roślin.
Monte niegdyś było odrębną miejscowością - dziś jest przedstawiane
jako przedmieście stolicy Funchal. Do Monte łatwo dotrzemy
samocho-dem lub autobusami miejskimi.
Monte Palace Tropical Garden zajmuje powierzchnię ok. 70.000m2.
Położony jest na zboczu góry. Początkowo w XVIIIw. brytyjski konsul
Charles Murray zakupił posiadłość i rozpoczął tam intensywne prace.
Później przechodziła ona z rąk do rąk i w 1987r. stała się własnością
Jose Berardo. On nazwał to miejsce Monte Palace Tropical Garden.
Z roku na rok przybywało roślin.
Na tym obszarze znajdują się egzotyczne rośliny niemal z całego
świata:hortensje i sagowce z Afryki Południowej, rośliny z rodziny
srebrniko-watych również z Afryki Południowej, Azalie z Belgii,
storczyki pochodzące z Himalajów, wrzosy ze Szkocji, sekwoje z
Ameryki, akacje z Australii oraz drzewa oliwne z Portugalii. To tylko
niektóre z naprawdę dużej liczby roślin jakie możemy tam zobaczyć.
Dodatkowo w dużym stawie w centrum można podziwiać piękne łabędzie. Niektóre z nich czarne łabędzie pochodzą z Australii, Tasmanii i
Nowej Zelandii, inne ze Skandynawii. Spacerując po ogrodzie można
również spotkać piękne pawie. Jeziora zamieszkują odmiany ryb Koi
w różnych rozmiarach i kolorach. Dodatkowo ogród oferuje nam
wspania-łe widoki na miasto Funchal - stolicę Madery i Ocean
Atlantycki.
W ogrodzie znajdziemy jeden z największych na świecie zbiór sagowców (Cycadopsida) pochodzący głównie z Afryki Południowej.
Specyfiką tych "żywych skamielin" jest ich droga rozwoju. Bez
żadnych zmian w wyglądzie przetrwały duże zmiany klimatyczne.
Często mylone są z palmami. Dodatkowo słowo "Cycad" pochodzi od
greckiego słowa "cykos", co oznacza "podobny do palmy".
W Monte Palace Tropical Garden podziwiać możemy dwa orientalne
ogrody odnoszące do chińskiej i japońskiej kultury.
Znajdziemy tam nie tylko roślinność, również pagody, posąg buddy,
mosty, kamienne siedzenia czy latarnie w ozdobnych kamieniach.
Bardzo ciekawy jest "las laurowy". To przestrzeń złożona z
charakterystycznych dla Madery roślin sklasyfikowanych w Liście
Światowego Dziedzictwa UNESCO.
W Monte Palace Museum odnajdziemy rzeźby oraz kolekcje
minerałów zebranych z 4 stron świata. Wystawa pt. "African Passion"
przedstawia kolekcję współczesnej rzeźby z Zimbabwe w okresie
1966/6r. Ponad 1000 rzeźb jest rozmieszczone na dwóch piętrach
muzeum. "Mother Nature's Secrets" to przestrzeń przeznaczona dla
kolekcji minerałów głównie z Brazylii, Portugalii, RPA, Zambii, Peru,
Argentyny i Ameryki Północnej. Niektóre z okazów są wyświetlane w
tzw. dziuplach mających imitować środowisko, w którym minerały się
tworzyły. Zobaczyć możemy również ponad 300 kamieni szlachetnych
i półszlachetnych, ze szczególnym naciskiem na diamenty, zarówno
szorstkie jak i cięte.
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MONTE PALACE TROPICAL GARDENS
www.montepalace.com
Otwarte codziennie w godzinach 9.30-18.00
za wyjątkiem 25.12. Bilet :10 €;
dzieci poniżej 15 lat wstęp wolny
REKLAMA

VIRIDIS ZDROWIE

Kiełki
Agnieszka
Dybaś-Kopczacka
C.O. Ogrody,
Gorlice

samo

zdrowie

W okresie wczesnowiosennym,
kiedy borykamy się z chorobami
i czujemy się osłabieni staramy się
uzupełniać swoją dietę w witaminy
i minerały wzmacniające odporność.
Na targu nie ma jeszcze świeżych owoców
ani warzyw, dlatego warto sięgnąć po kiełki.

Kiełki roślinne są bogatym źródłem podstawowych składników, które powinna zawierać dieta każdego z nas. Zawierają
wiele związków, które w innych produktach nie występują lub
występują w znikomych ilościach. Samo kiełkowanie jest procesem szybkim i prostym w wykonaniu w warunkach domowych.
Mały kiełek, który za kilka chwil przemieni się w dorodną
roślinę, pobiera z ziarna wszelkiego rodzaju witaminy, nienasycone kwasy tłuszczowe, makro- i mikroelementy, enzymy,
białka oraz łatwo przyswajalne węglowodany, co sprawia że
jest produktem bardzo wartościowym.
Kiełki, które możemy dziś wykorzystać w kuchni, to już nie
tylko rzeżucha i pszenica, ale także słonecznik, soja, fasola
Mung, soczewica, siemię lniane, lucerna, owies, kukurydza,
groch, buraki i brokuły.
Podczas siania ziaren w kiełkownicy trzeba pamiętać, aby nie
były zbyt wilgotne lub suche, ponieważ mogą zbyt szybko
wykiełkować i spleśnieć. Aby kiełki wyrosły i były gotowe do
spożycia, potrzeba od trzech do pięciu dni w zależności od gatunku rośliny kiełkującej.
Nasion przeznaczonych do kiełkowania lepiej szukać w dobrych sklepach ogrodniczych.

Kiełki rzeżuchy, rzodkiewki, brokuła i buraków mają bardziej ostry,
wyrazisty smak i aromat. Kiełki pszenicy, soczewicy i lucerny są w
smaku słodkawe, delikatne i nieco mączne. Dla zwolenników orzechowej nutki smakowej, najlepsze są kiełki słonecznika.
Młode kiełki fasoli Mung dodadzą potrawie nutki kwasowości.
Jeśli chodzi o kulinarne wykorzystanie tych roślin, to możliwości są
nie ograniczone. Można spożywać je na surowo lub dodawać podczas gotowania i smażenia. Idealnie pasują do sałatek, omletów, kanapek, zup, sosów, serów, mięsa i potraw kuchni chińskiej.
Dobierając poszczególne rodzaje kiełków powinniśmy kierować się
przede wszystkim ich smakiem i aromatem. Kiełkami można posypać potrawy tuż przed podaniem, co zapewni im atrakcyjniejszy
wygląd.
Kiełki lucerny są cennym źródłem fitoestrogenów - hormonów
roślinnych. Szczególnie polecane są kobietom w okresie ciąży i
karmienia. Zapobiegają osteoporozie, nowotworom i chorobom
serca. W starożytności stosowane były przy dolegliwościach układu
trawiennego i nerek. Zawierają kanwaninę, substancję pomagającą
zapobiegać nowotworom. Wzmacniają mięśnie, kości i zęby.
Przynoszą ulgę w objawach związanych z reumatyzmem i artretyzmem. Wspomagają system odpornościowy, dzięki zawartości lecytyny poprawiają pamięć.
Ze względu na wysoką zawartość witamin A, E, B-complex, żelaza,
wapnia, magnezu i fosforu, kiełki lucerny polecane są osobom, które
nie tolerują preparatów żelaza oraz wegetarianom. Pomagają obniżyć poziom "złego" cholesterolu LDL i poprawiają apetyt.
Kiełki brokuła zawierają bardzo duże ilości sulfofranu, dzięki
czemu wykazują silne działanie przeciwnowotworowe. Jego zawartość w kiełkach jest 20-30 razy większa niż w dojrzałej roślinie.
REKLAMA

CENTRUM OGRODNICZE OGRODY
UL. BIECKA 13
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Kiełki pszenicy są jednym z najbogatszych źródeł witamin A, B, C
i E. Zawierają szczególnie duże ilości magnezu, wapnia, fosforu,
żelaza, niacyny, tiaminy i kwasu pantotenowego. Poprawiają pracę
serca oraz przeciwdziałają starzeniu się organizmu.
Stanowią świetny dodatek do wszelkiego rodzaju wypieków.
Fasola Mung jest nieocenionym źródłem białka. Dzięki obecności
wytwarzanych w procesie kiełkowania enzymów białko jest łatwo
przyswajalne, a kiełki lżej strawne niż fasola.
Fasola Mung oprócz znacznych ilości białka, zawiera wszystkie
ważne dla organizmu witaminy oraz sole mineralne. Kiełki fasoli
Mung obniżają poziom „złego" cholesterolu LDL i zawierają spore
ilości antyutleniaczy.

Kiełki brokuła pomagają obniżyć ciśnienie krwi, zapobiegają
chorobom układu krwionośnego i udarom mózgu, a dzięki wysokiej
zawartości przeciwutleniaczy wzmacniają układ odpornościowy i
nerwowy. Zawarte w kiełkach brokuła substancje antybakteryjne
zwalczają szczepy bakterii Helicobacter pylori, których obecność w
żołądku zwiększa ryzyko wystąpienia takich schorzeń jak zapalenie
żołądka i wrzody trawienne
Kiełki cebuli działają przede wszystkim bakteriobójczo na organizm. Regularne ich spożywanie prowadzi do spadku ciśnienia i
zawartości cukru we krwi, powoduje wzrost poziomu "dobrego"
cholesterolu HDL, a obniżenie poziomu "złego" cholesterolu LDL.
Dzięki dużej zawartości siarki kiełki cebuli mają dobroczynny
wpływ na włosy. Są wyjątkowo bogate w witaminę C, selen, siarkę,
fluor i mangan. Pomagają w profilaktyce nowotworowej.
Kiełki soi są źródłem białka, witamin A, B, C i K oraz fosforu,
miedzi, potasu, żelaza, manganu i magnezu. Są również bogate w
nienasycone kwasy tłuszczowe. Regularne ich spożywanie ma
dobroczynny wpływ na cerę, koi nerwy, dodaje energii i apetytu.
Pomagają obniżyć poziom "złego" cholesterolu oraz ciśnienie krwi.
Jako bogate źródło fitoestrogenów polecane są kobietom w okresie
menopauzy.
Kiełki soczewicy szczególnie ważne dla kobiet w ciąży, gdyż dostarczają organizmowi kwasu foliowego, substancji ściśle związanej z prawidłowym rozwojem mózgu i układu nerwowego przyszłego dziecka. Kiełki soczewicy zawierają witaminy z grupy B,
aminokwasy, duże ilości wapnia, cynku, żelaza, potasu, magnezu i
fosforu. Są doskonałym źródłem witaminy C, skutecznie przeciwdziałają zakażeniom wirusowym i mają działanie antynowotworowe. Korzystnie wpływają na zęby i cerę, pomagają przy chorobach
takich jak cukrzyca, kamica żółciowa i miażdżyca.
REKLAMA

Rzeżucha czyli pieprzyca siewna popularna jest szczególnie w
okresie wielkanocnym. Spożywanie kiełków pieprzycy ma
korzystny wpływ na wygląd włosów, skóry i paznokci, pobudza
przemianę materii, wydzielanie soku żołądkowego, działa moczopędnie i żółciopędnie oraz krwiotwórczo.
Zawiera duże ilości jodu i innych pierwiastków mineralnych, które
regulują pracę gruczołów wydzielania wewnętrznego.
Kiełki rzodkiewki są wspaniałym lekiem na przeziębienie,
zawierają 2,5 raza wiecej witaminy C niż korzeń rzodkiewki.
Kiełki rzodkiewki oczyszczają drogi oddechowe i zatoki. Duża zawartość witaminy C podnosi odporność organizmu. Są dobrym
źródłem potasu, magnezu i jodu przyspieszającego przemianę
materii. Zawierają dużo siarki, dlatego wpływają korzystnie na
stan skóry, włosów i paznokci. Posiadają właściwości dezynfekujące, moczopędne i przeciwzapalne. Szczególnie wskazane przy
anemii, schorzeniach wątroby i dróg żółciowych.
Kiełki słonecznika bogate w fosfor i wapń wzmacniają kości i
zęby. Dodatkowo zawierają również magnez, potas oraz miedź i
cynk. Wegetarianie narażeni na niedobór pierwiastków powinni je
włączyć do swojej diety. Kiełki słonecznika dostarczają organizmowi witaminę D, a także duże ilości białka i nienasyconych
kwasów tłuszczowych. Pozytywnie wpływają na przemianę materii, szczególnie tłuszczów i węglowodanów.
Kiełki buraka są bogate w duże ilości witamin A, C, B1, zawierają
wiele cennych składników mineralnych, takich jak: potas, wapń,
żelazo, magnez, miedź, mangan, oraz dwa rzadkie metale: rubid i
cez. Ze względu na zawartość niezbędnego w procesie tworzenia
czerwonych ciałek krwi kobaltu są pomocne przy leczeniu anemii.
Kiełki tej rośliny obniżają ciśnienie i odkwaszają organizm.
Zawierają kwas foliowy, którego niedobór może powodować złe
samopoczucie, rozdrażnienie i niespokojny sen. Działają dobroczynnie na włosy i paznokcie. Betacyjanina, substancja odpowiedzialna za czerwony kolor buraków ma działanie przeciwnowotworowe.

Propozycja podania kiełków:
Pasta z rzeżuchą:
Kostka masła, 3-4 łyżki posiekanych kiełków rzeżuchy, sól.
Miękkie masło wkładamy do miseczki, wsypujemy kiełki rzeżuchy i dobrze ucieramy na jednolitą masę.
Solimy do smaku. Pastą możemy posmarować chleb.

Sałatka z kiełkami:
Szklanka kiełków, ½ puszki ananasa w plastrach, 10 dag sera żółtego w kawałku, duży ząbek czosnku, 3-4 gałązki pietruszki, 6
łyżek oliwy z oliwek, pieprz.
Ananasa i ser pokroić w słupki. Mieszamy kiełki, ser i ananasa.
Do 6 łyżek oliwy z oliwek wyciskamy ząbek czosnku i dokładnie
mieszamy. Zalewamy sosem sałatkę.
Doprawiamy do smaku pieprzem. Siekamy drobno listki pietruszki. Posypujemy nimi sałatkę i jeszcze raz wszystko mieszamy.

VIRIDIS POLECA

TOP PRODUKT
Podłoże do wysiewu i pikowania
Podłoże do wysiewu i pikowania z
mikroorganizmami przygotowane do
wysiewu nasion warzyw i kwiatów,
pikowania sadzonek i ukorzeniania roślin
w uprawie amatorskiej. Jest to jedyne na
rynku podłoże o działaniu aktywnym,
chronione wnioskiem
patentowym. GREENGARDEN

Składany pług śnieżny
Lekki, wytrzymały i ergonomiczny pług
umożliwiający odśnieżanie większych
powierzchni szybko i skutecznie. Wykonana
z opatentowanego tworzywa głowica
wzmocniona została aluminiową listwą.
Unikalna możliwość złożenia uchwytu
ułatwia transport i przechowywanie.

FISKARS

Zimovit forte
Płynny nawóz przeznaczony do
jesienno-zimowego zasilania
domowych roślin doniczkowych.
Szczególnie zalecany w uprawach
roślin, których okres kwitnienia
lub intensywnego wzrostu
przypada na okres jesiennozimowy. AGRECOL

STOPER PRZECIWLODOWY
Wyjątkowo skuteczny i wydajny
neutralny dla środowiska naturalnego
środek w postaci płatków, usuwający
oblodzenia, gołoledź i śliskość
pośniegową na drogach, chodnikach i
podjazdach. Nie powoduje odbarwień
na kostce brukowej oraz nie pozostawia
białego nalotu na obuwiu. NOBILLA

SADPAL II wypalacz sadzy
Mieszanina soli nieorganicznych, które w
wysokiej temperaturze ulegają rozkładowi na
substancje mające właściwości katalityczne.
Służy do dopalania sadzy i osadów
smołowych w palenisku i przewodach
kominowych. FENIKS

ROSAHUMUS
Całkowicie rozpuszczalny w
wodzie nawóz organicznomineralny zawierający kwasy humusowe,
potas i żelazo przeznaczony do
nawożenia doglebowego i poprawy
jakości gleb. Twój Ogród

DOLOMIT
Wapno węglanowe pochodzące
z przemiału skał dolomitowych
przeznaczone do odkwaszania gleb
z deficytem magnezu.
FORTE MINERAL

49

VIRIDIS POLECA

Jak jest zima

to trza
„łopatować”
No i się porobiło...
Jak kraj długi i szeroki,
po raz kolejny zostaliśmy
zaskoczeni przez zimę...
Czy tak ciężko było przewidzieć, że w końcu
spadnie śnieg? Nie przecierajmy oczu ze zdziwienia,
jak jest zima, trza łopatować! I nie ma przebacz!

Przedzierając się przez sięgający kolan śnieg przypominamy sobie, że na dobrą
sprawę nie mamy czym odśnieżać, bo łopata po ubiegłorocznej zimie trwającej do
kwietnia „wyzionęła” ducha, a o nowej nie pomyśleliśmy, łudząc się, że jak do tej
pory nie padało, to już padać nie będzie.
Jak widać nasz tok rozumowania był błędny, dla pocieszenia mogę jednak dodać,
że nie jesteśmy osamotnieni w „optymistycznej wizji zimy”, dlatego odwiedzając
sklep w poszukiwaniu dobrego narzędzia do odśnieżania możemy natknąć się na
innych optymistów, z których zakpiła Matka Natura.
Jak wybrać łopatę idealną?
Pośród licznych produktów dostępnych w sklepach powinniśmy wybrać narzędzia,
które ułatwią nam pracę i zmniejszą wysiłek jaki będziemy musieli włożyć w
przerzucanie kolejnych łopat białego puchu.
Wszystkie narzędzia do odśnieżania Fiskars zostały zaprojektowane w
oparciu o zasady ergonomii, dlatego też minimalizują nakład siły potrzebny
do wykonania pracy.
Właściciele dużych posesji i rozległych podjazdów powinni wybrać pługi śnieżne,
które umożliwiają przesuwanie mas śniegu bez konieczności ich przerzucania.
Posiadacze mniejszych powierzchni mogą sięgnąć po odgarniacze i szufle do śniegu.
Trafnym wyborem z pewnością będzie lekki i niezwykle wygodny odgarniacz do
śniegu Fiskars 145020 wykończony listwą ze wzmocnionego aluminium.
Poręczna i praktyczna łopata idealnie nadaje się do odśnieżania ścieżek i chodników
wokół domów jednorodzinnych.

Specjalny profil głowic sprawia, że odgarnianie
jest dużo łatwiejsze niż tradycyjnymi narzędziami. Zastosowane materiały umożliwiają
pracę w każdych warunkach atmosferycznych.
Wszystkie głowice wykonano z materiałów,
które można powtórnie przetworzyć.
Ich konstrukcja i struktura użytego tworzywa
gwarantują, iż mokry śnieg nie przylega do
narzędzia.
Nie daj się zaskoczyć zimie i pamiętaj jak jest zima, trza łopatować!
Viridis poleca!
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ROZRYWKA

Kuchnia
,

,
zimowo - SwiAteczny
sernik na cynamonowym
spodzie
Niewątpliwe sernik, razem z szarlotką, należy do moich ulubionych ciast
- pewnie jak większości Polaków.
Ten przepis lubię szczególnie, ponieważ jest bardzo prosty i zawsze
wychodzi znakomicie!
Uwielbiam expressowy, kruchy i cynamonowy spód, który idealnie
łączy się ze śmietankowym i kremowym sernikiem :)

Na ciasto o średnicy ~ 30cm, potrzebujesz:
spód:
- 1,5 szklanki mąki pszennej
- 1/2 szklanki cukru
- 1 łyżeczka cynamonu
- 1 jajko
- 150 g. miękkiego masła
- szczyptę soli

W tym czasie przygotuj masę serową.
Do dużej miski pokrusz biały ser i wbij do niego jajka, dodaj cukier,
cukier waniliowy i mąkę ziemniaczaną.
Zacznij miksować i w trakcie tej czynności stopniowo dolewaj
śmietankę. Dokładnie wszystko zmiksuj. Tak, aby powstała gładka
i kremowa masa serowa.
Uważaj tylko, aby nie zjeść przypadkiem większości, bo jest wspaniała już na tym etapie przygotowań.
Teraz wylej całość na podpieczony spód, wyrównaj całość i wstaw
z powrotem do piekarnika.
Piecz przez około 45 minut, do czasu aż spód stanie się rumiany.
Po tym czasie ostrożnie wyjmij sernik z piekarnika i odstaw co najmniej na 2 godziny w chłodne miejsce. Niech stężeje.
Wierzch posypać możesz jeszcze cukrem pudrem i cynamonem.
Gotowe! :) Pyszny i aromatyczny...
Śmietankowy, kremowy, na cynamonowym spodzie... MNIAM!

masa serowa:
- 1 kg. pełnotłustego sera
- 2 jajka
- 1 opakowanie cukru waniliowego
- 100 g. cukru
- 100 ml. śmietanki kremówki
- 2 łyżki mąki ziemniaczanej
A robisz tak:
Składniki ciasta krótko wyrabiasz i wyklejasz nimi dno formy z
wyjmowanym dnem. Tak przygotowaną foremkę wstawiasz
teraz do nagrzanego na 1800C piekarnika i pieczesz około 10 minut, aż spód smakowicie się przyrumieni.
Odstaw do wystudzenia. Piekarnik podkręć do 2000C.
Janek Paszkowski - finalista polskiej
edycji konkursu telewizyjnego
MasterChef, przedstawia swoja
najnowszą książkę.
Publikacja jest bogato ilustrowana
niebanalnymi zdjęciami specjałów, a
przygotowanie wielu potraw zostało
pokazane krok po kroku.
Ponad 300 stron kulinarnych inspiracji.
Już w księgarniach.
Autorskie przepisy zaprezentowane z
lekkością i swadą oraz piękne fotografie
zachęcą najbardziej opornych i
zabieganych do twórczej aktywności w
kuchni. Pomysł na prezent !

SMACZNEGO
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Niepotrzebne

słowa

różą

do mnie mów
Różowa

Dawniej kwiaty odgrywały większą rolę w kontaktach między
dwojgiem ludzi. Były finezyjną formą wyrażania uczuć, specyficznym szyfrem, którego znaczenie mógł odgadnąć tylko obdarowany.

Różowa róża jest symbolem wdzięczności, szlachetności, uznania i podziwu.
Jaśniejsze odcienie różu podkreślają delikatność i urok obdarowywanej kobiety,
natomiast ciemniejszy róż wyraża serdeczne podziękowania.

Dziś ta wyrafinowana gra jest nieco zapomniana.
Rzadko wręczamy sobie kwiaty, a szkoda.
Może Walentynki będą okazją, by to zmienić.

Warto wiedzieć, że czasem jedna róża potrafi
„wyrazić więcej niż 1000 słów”
Dlaczego róża?
Róża jest symbolem miłości i namiętności.
Starożytni Grecy i Rzymianie wiązali róże z Afrodytą i Wenus,
boginiami miłości i piękna. Przez setki lat bezsłownie wyznawano
nimi uczucia, dlatego z czasem stały się symbolem poufności.

Pomarańczowa
Pomarańczowa róża oznacza entuzjazm,
fascynację, pożądanie. Będąc mieszkanką
żółtego i czerwonego, są często uważane
za pomost pomiędzy uczuciem przyjaźni,
symbolizowanym przez żółte róże, oraz
miłości, kojarzonej z czerwonymi różami.

Niebieska

Aby uniknąć „faux pas”, oprócz samej symboliki kwiatu w doborze bukietu dla ukochanej osoby, swoją uwagę powinniśmy
zwrócić na kolor kwiatów, gdyż każdy zdradza inny rodzaj
uczucia...

Czerwona

Żółta

Czerwona róża oznacza trwałą namiętność,
szczerą miłość oraz odwagę i pożądanie.
Do Europy została sprowadzona z Chin około
1800 roku. Jako symbol gorącego i trwałego
uczucia jest idealna by wyrazić za jej pomocą
miłość w Walentynki lub w rocznicę ślubu,
ale najlepiej wręczyć ją bez okazji.

Biała
Biała róża, podobnie jak kremowa,
oznacza uduchowioną miłość, pokorę,
niewinność, czystość i sekret.
Tradycyjnie z białych róż składa się
ślubny bukiet, który symbolizuje
szczęśliwą miłość. Białe róże wyrażają
szacunek, symbolizują honor i pokój.
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Róże w niebieskim kolorze wyrażają
wierność, lojalność i oddanie zarówno
w kontekście miłości jak i przyjaźni.

Znaczenie żółtej róży jest niezwykle zawiłe. We wschodnich
kulturach symbolizuje ona mądrość i siłę, we współczesnej
kulturze europejskiej przyjaźń, radość,
szczęście i wolność,
a w Ameryce obietnicę
nowego początku.
W Turcji i krajach arabskich
żółte róże to symbol rozwodu,
a w Anglii symbolizowały zazdrość,
z którą także w dzisiejszych czasach
mocno kojarzone są kwiaty tego koloru.
Język kwiatów jest bardzo bogaty i wysublimowany.
Szkoda, że zapomnieliśmy jak brzmi „Kocham Cię”
wypowiedziane przez „czerwoną królową” albo
„Przepraszam” wyrażone bukietem białych róż.

ROZRYWKA

Depeche Mode - Violator
Ten zespół przeszedł znaczącą metamorfozę na przestrzeni lat swej
działalności. Początki kariery to banalny, rzekłbym miałki elektro-pop w
duchu niezbyt wyszukanego New Romantic.
Jednak z płyty na płytę świadomość artystyczna muzyków rosła.
Kompozycje zaczęły cechować się indywidualnością. Muzyka grupy
ewoluowała. Propozycje fonograficzne cechowały się z jednej strony
popową przebojowością z drugiej niebanalnymi rozwiązaniami tak
melodycznymi jak i brzmieniowymi. Muzyka Depeche Mode stawała się
dosyć mroczna a mimo tego jej atrakcyjność komercyjna zyskiwała coraz
większą siłę.
Album o którym tutaj mowa został wydany w roku 1990.
Singiel pochodzący z płyty zawierał utwór "Personal Jesus". Ten swoisty
elektro-blues miał niesamowitą siłę rażenia. Przed jego wydaniem, w
angielskiej prasie ukazało się ogłoszenie „Your own Personal Jesus”, a
pod wskazanym numerem telefonu można było usłyszeć utwór.
W rezultacie piosenka zajęła trzynaste miejsce w Wielkiej Brytanii, w
USA – pierwsze. Singel osiągnął najlepszy wynik sprzedaży w historii
Bros Records. „Violatora” otwiera ocierająca się o techno nośna
kompozycja World In My Eyes”. Po niej pojawia się reszta urozmaiconego formalnie repertuaru mocno podpartego inteligentnie wykorzystaną
elektroniką. Płyta jest zdominowana przez syntetyczne brzmienia raz to
czerpiące z dokonań Kraftwerk innym razem słychać w nich dalekie echa
Pink Floyd czy Tangerine Dream. Wszystko to opatrzone znakomitą
aranżacją i popowymi w dobrym tego słowa znaczeniu melodiami.
Zespołowi udała się rzecz niełatwa. Nagrali przebojowy, dosyć przystępny album nie rezygnując z wysokich ambicji artystycznych.
Mimo, że nie jestem miłośnikiem stylistyki w jakiej porusza się Depeche
Mode muszę przyznać, że „Violator” jest dziełem ważkim i ponadczasowym a zapełniające go dziewięć kompozycji to majstersztyk elektropopu. Ciekawe jest też to iż pomimo dominacji raczej spokojnych (z
kilkoma wyjątkami) kompozycji ten materiał był znakomicie przyjmowany przez publiczność podczas wielkich stadionowych koncertów.
To „Violator” wykreował wielką gwiazdę Depeche Mode i mimo, że
mody się zmieniają ( patrz nazwa grupy) oni nadal błyszczą w czołówce
peletonu muzyki zwanej rozrywkową.
W moim odczuciu mają wyczucie i smak analogiczny do wielkiego
„kameleona rocka” jakim jest David Bowie.
Robert Lenert - muzyk, aktywny od początku lat 80, recenzent płyt współpracujący z prestiżowym
kwartalnikiem “Twój Blues” (pismo uhonorowane nagrodą ”Keeping the Blues Alive”).
Dyrektor Artystyczny “Galicja Blues Festival”, lider zespołu „ Los Agentos”, zapalony kolekcjoner
płyt winylowych oraz CD.
Najnowsza płyta LOS AGENTOS „Poza horyzont”
to koncept–album przełamujący
ograniczenia stylistyczne. Muzykę na nim zawartą
czerpie z jazzu, bluesa, rocka, flamenco, etno
zahaczającego o tradycję afrykańską.
Odkryj dźwięki wykraczające poza horyzont.
Prawie sześćdziesiąt minut, głównie autorskiego materiału
muzyków Los Agentos, to próba przełamania skostniałych
ram gatunkowych.
To alternatywne podejście do materii muzycznej!

Ogród bez chemii,
przyjazny człowiekowi i naturze?
Da się tak?!
Wszystkich wielbicieli ogrodów zachęcamy do podjęcia wyzwania jakie przed sobą oraz ogrodnikami postawił w ósmym już
wydaniu poradnika „Wpływ Księżyca” Witold Czuksanow .
Czy można cieszyć się pięknym ogrodem i okazałymi plonami
stosując jedynie naturalne metody uprawy?
Odpowiedź z pewnością znajdziemy na stu sześćdziesięciu
bogato ilustrowanych stronach poradnika. Jak autor zachęca
Czytelników do „zabawy w ogród”?
„Ogród zakładamy z różnych powodów. Dla przyjemności odpoczynku prestiżu a niekiedy i po to by podnieść wartość rynkową
nieruchomości przy której się znajduje. To nie żart Ktoś obliczył,
że dom z ogrodem można sprzedać szybciej, a do tego o
kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt procent drożej niż budynek na
pustej działce.
W tej edycji Wpływu Księżyca najbardziej interesuje mnie to czy
ogród da się uprawiać wyłącznie naturalnymi metodami bez
pestycydów. Sam od lat próbuję sprostać temu zadaniu i twierdzę
że jest to możliwe trzeba tylko wiedzieć czym zastąpić chemię.
Czasy zachęcają do takich prób - mamy kryzys i trzeba oszczędzać a ogródek i własne rabaty owocowo-warzywno-ziołowe
mogą w tym pomóc. Zawsze taniej samemu coś wyprodukować
niż kupić a takiego smaku i aromatu jak z własnej grządki żadna
marchewka i jabłko z supermarketu nigdy mieć nie będą
Zachęcam do zabawy w ogród.
Witold Czuksanow „
Poradnik dostępny w wybranych sklepach i księgarniach na terenie całego kraju.
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KRZYŻÓWKA

PIONOWO
1.Nazwa popularnego preparatu
grzybobójczego
4.Następstwo winy
7.Podnieść ..., czyli ostrzegać,
protestować
9.Kuchenny stołek
11.Wieś na szlaku Orlich Gniazd
12.Polska Amazonia
13.Hasło na murze
15.Ciepłe słowa nadziei
16.Trudno ją znaleźć w stogu siana
20.Zjazd, grupowe spotkanie
21.Niewiadome w równaniu
matematycznym
22.Kamień wygładzony przez nurt
rzeki
25.Ozdobny nit na skórzanej kurtce
26.Brzeg spódnicy
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POZIOMO
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1.Stolica państwa krzyżackiego
2.Jedna setna unijnej waluty
3.Części sztuki, dramatu
5.Rzymska bogini zorzy polarnej
6.Teczka na dokumenty
8.Podest dla mówcy
10.Chińska sztuka formowania drzew
lub krzewów
14.Prochowiec lub jesionka
17.Przystrojone wiosenne drzewko
18.Element całości
19.Koń z pokładu Idy
23.Gest nie zawsze zamierzony
24.Anglosaska miara gruntu
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HASŁO Z KRZYŻÓWKI NUMER 16

PORA NA ZIMOWY ODPOCZYNEK
LISTA NAGRODZONYCH:

1. BOGDAŁ JUSTYNA
OGRÓD MARZEŃ - MSZANA DOLNA
2. OŻÓG KRYSTYNA
OGRÓD CENTRUM - KRAKÓW
3. NIEDOSPIAŁ WOJCIECH
OGRÓD MARZEŃ - MSZANA DOLNA

Trzy zestawy nawozów Guano
ufunduje firma

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY !

PO ODBIÓR ZAPRASZAMY
DO SKLEPÓW

ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI 17
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Dane
kontaktowe

Podpis
Nazwa Centrum Ogrodniczego
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ROZWIĄZANIE PROSZĘ
PRZEKAZAĆ DO SKLEPU,
W KTÓRYM OTRZYMALIŚCIE PAŃSTWO
MAGAZYN VIRIDIS
DO DNIA 10.02.14

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych, w tym umieszczenie mojego imienia i
nazwiska oraz miejscowości na liście laureatów w
magazynie VIRIDIS. Wiem, że mam możliwość
wglądu i ich poprawiania./Ustawa o ochronie
danych osobowych,

