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PORADNIK SEZONOWY

Nie

Do zrobienia... zapomnij
Przygotowujemy narzędzia do sezonu, oddajemy ko-

siarkę do serwisu, przyglądamy się łopatom, grabiom i

motyczkom, uzupełniamy braki.
Uzupełniamy ściółkę na rabatach.
Sadzimy żywopłoty z drzew i krzewów liściastych zrzucających liście na zimę oraz drzewa i krzewy owocowe i
ozdobne.
Przycinamy drzewa i krzewy ozdobne kwitnące późną
wiosną i latem np. budleję Davida, lawendę wąskolistną,
tawuły: japońską, drobną oraz białokwiatową itp..
Jeżeli pogoda się ustabilizowała pod koniec miesiąca możemy rozpocząć zdejmowanie osłon chroniących krzewy i
drzewa zimą.
Jeżeli istnieje taka potrzeba, przesadzamy rośliny doniczkowe do nowych pojemników lub wymieniamy im wierzchnią warstwę ziemi.
Jeżeli na murawie nie zalega śnieg i zdążyła ona trochę
przeschnąć rozpoczynamy wiosenną pielęgnację trawnika; w pierwszej kolejności grabiami o ostrych zębach
dokładnie grabimy murawę.

P JAK
PRZYSPIESZENIE
Nowalijki z własnego ogródka to propozycja
dla wszystkich tych, którym obrzydł smak
nafaszerowanej chemią sałaty,
i mrożonego koperku,
który towarzyszył nam przez całą zimę.
Mając jednak na uwadze, że kapryśna pogoda może spłatać nam
jeszcze niejednego figla, warto zastanowić się jak ochronić sadzonki i siewki, które nie zniosą nagłych spadków temperatury z jakimi
możemy się spotkać jeszcze na początku maja.
Najprostszym sposobem ochrony jest rozłożenie na grządkach i
zagonach cienkiej agrowłókniny tzw. „wiosennej”. Okryte w ten
sposób rośliny nie tylko nie będą narażone na późne przymrozki,
ale także szybciej wydadzą plon i co ważne – będzie on lepszej
jakości niż z upraw nieokrywanych.
Bawełniany materiał nie przeszkadza
roślinom we wzroście ani w wymianie
gazowej, nie utrudnia także
przepływu wody.

Rośliny o długim okresie wegetacji (begonia bulwiasta,
kroksomia, paciorecznik, tygrysówka) można posadzić do
doniczek, ustawić w pomieszczeniu, w którym temperatura wynosi ok. 10 st. C i umiarkowanie podlewać.
Pod koniec miesiąca możemy rozmnażać przez podział
byliny kwitnące latem i jesienią: dzielżany, lawendę, kuklik, gęsiówkę, żagwin, marcinki, liliowce, floksy i ostróżki.
Kończymy cięcie drzew i krzewów owocowych.
Drzewa i krzewy zasilamy kompostem lub uniwersalnym
nawozem wieloskładnikowym.
Wykonujemy wiosenne opryski drzew owocowych.
Pikujemy siewki roślin wysianych do skrzynek w lutym.
Na grządkach rozkładamy i lekko mieszamy z ziemią
gotowy kompost, przekompostowany obornik lub dostępne w sprzedaży nawozy.
Przygotowujemy rozsadę pomidorów, papryki i sałaty.
Wysiewamy do gruntu warzywa wytrzymałe na niższą
temperaturę: bób, groch, rzodkiewkę, pasternak, marchew, szpinak, pietruszkę.
Sadzimy cebulę dymkę i czosnek.

Agrowłóknina chroni rośliny przed:
- przymrozkami i niskimi temperaturami
- zbyt szybką utratą wody glebowej
- silnymi wiatrami
- uszkodzeniami przez gradobicie
- zanieczyszczeniem i pyłami
- szkodliwymi owadami i ptakami.
REKLAMA

PO CO DO OGRODNICZEGO ?

Ogrodniczy Po C
OGROD o Do
NICZEG
MARATON
Wszem i wobec pragnę ogłosić, że startujemy z nowym
sezonem ogrodniczym. Wszystkich zawodników
zapraszam na start i ostrzegam - maraton jest długi
i bardzo wyczerpujący.

O

Żeby więc nie odpaść w przedbiegach, warto zajrzeć do sklepu
ogrodniczego, wszak żaden ceniony sportowiec nie przystępuje
do zawodów bez odpowiedniego przygotowania.
Pierwszą wizytę w „ogrodniku” powinien poprzedzać skrupulatny rekonesans. Zajrzyjmy więc do składziku z narzędziami,
przyjrzyjmy się nasionom, które zostały z poprzedniego roku,
zwróćmy uwagę na nawozy i środki ochrony roślin, które
pozostały po ubiegłym sezonie.
Wszystkie spostrzeżenia mogą być pomocne w stworzeniu listy,
którą zabierzemy ze sobą do sklepu.
A czego potrzebujemy?
Z pewnością nasion. Najlepiej dobrej jakości, z którymi mieliśmy
już wcześniej kontakt, i które nas nie zawiodły. Do podstawowego zestawu sprawdzonych odmian powinny dołączyć również nowości. Decydując się na takie rozwiązanie będziemy mieli
możliwość ocenić jak konkretna odmiana spisuje się u nas w
ogrodzie i czy odpowiadają nam jej „parametry”.
Nawet, gdy nowe odmiany nas zawiodą, naszym zabezpieczeniem będą pewniaki – w ogólnym rozrachunku takie ryzyko
się opłaci.
Narzędzia. Zakup narzędzi powinien być dobrze przemyślaną
inwestycją. Nie zawsze, to co tanie się opłaci i nie zawsze to co
drogie się zwróci, dlatego decydując się na nową łopatę czy
sekator zróbmy bilans zysków i strat.
Narzędzia z niższych półek często mają słabą jakość, co bezpośrednio przekłada się na ich komfort użytkowania i żywotność.
Czasem jednak ich funkcjonalność w zupełności zaspokoi nasze
potrzeby, więc nie ma sensu przepłacać.
Narzędzia droższe, wykonane z lepszych tworzyw czy reprezentujące nowe idee technologiczne są rozwiązaniem dla tych,
którzy chcą pracować lżej, wydajniej i dłużej. Wybór zawsze
pozostaje w naszych rękach, dlatego przed podjęciem decyzji poprośmy sprzedawcę o radę, on powinien rozwiać nasze wątpliwości.
Nawozy. Wybór jest ogromny, więc i dylematów jest sporo.
Mineralny czy organiczny, płynny czy posypowy, „normalny”
czy o przedłużonym działaniu.
Jak wybrać i nie żałować?
Przyjrzyjmy się naszemu ogrodowi i sami sobie odpowiedzmy na
pytanie „czego potrzebują nasze rośliny”, „ile uwagi jesteśmy w
stanie im poświęcić” i „na czym zależy nam najbardziej”.
Gdy nie mamy czasu na doglądanie roślin przez cały sezon wybierzmy granulaty o przedłużonym działaniu, gdy zależy nam na
ekologicznych warzywach wybierzmy nawozy naturalne, gdy
chcemy, by krzewy obficie zakwitły zasilmy je nawozem dla nich
przeznaczonym.
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Wiosną nie trzeba się bardzo wysilać, by w krótkim czasie zebrać pokaźną listę zakupów do zrealizowania w sklepie ogrodniczym.
Obok wcześniej wspomnianych nasion, narzędzi i nawozów jak grzyby
po deszczu wyrastają kolejne pozycje – włóknina do ściółkowania, kora
ozdobna do podsypania iglaków, rollbordery, którymi wyznaczymy
obszar rabat. Najwyższa pora zadbać o rośliny doniczkowe, w koszyku
powinny więc znaleźć się nowe doniczki, odpowiednie podłoże i
odżywki.

P
o
Co Do
OGR
ODNIC Z
EG O

Korzystając z wielu promocji jakimi chcą przywitać swoich klientów
właściciele centrów, warto zastanowić się czego brakuje w naszym
ogrodzie, o jakich zmianach myśleliśmy od dawna, która rabata wymaga modernizacji oraz jak przeorganizować przestrzeń, aby stała się
bardziej funkcjonalna i prostsza w pielęgnacji.
Najpóźniej w pierwszym tygodniu marca powinniśmy wykonać oprysk
brzoskwini preparatem grzybobójczym np. Syllit lub Miedzian.
Trochę później, bo w kwietniu, należy zastosować preparat owadobójczy na jabłoniach i gruszach.
W dalszym ciągu możemy ciąć drzewa owocowe. Przy okazji tego zabiegu niezastąpione mogą okazać się dobre nożyce do grubszych gałęzi
oraz maści ogrodnicze, którymi zabezpieczymy rany po cięciu.
Przed nadejściem gorącego, trawnikowego sezonu warto przyjrzeć się
kosiarkom i podkaszarkom. W wielu większych centrach ogrodniczych
możemy skorzystać z serwisu, a także kupić niezbędne drobiazgi.
Ponadto nie zapomnijmy o dokładnym wygrabieniu murawy oraz wykonaniu aeracji i wertykulacji. Odpowiednich narzędzi szukajmy oczywiście w sklepie ogrodniczym.
O ile nie jesteśmy jeszcze posiadaczami kompostownika na poważnie
rozważmy jego założenie. Często, odpowiednie kosze możemy zakupić
w centrach ogrodniczych, gdzie czekają na nas również różnorodne
preparaty przyspieszające rozkład kompostowanego materiału.
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Zapraszamy na zakupy do Centrów i Sklepów Ogrodniczych,
najwyższa pora wziąć się do pracy, ogród na nas czeka!

PORADNIK SEZONOWY

Ziołowe

fantazje

Coraz więcej z nas dużą wagę
przykłada do dbania o tężyznę
fizyczną i ekologiczny tryb życia.
Z codziennej diety staramy się
Adam Chajęcki
eliminować wysoko przetworzone,
Centrum
zawierające sztuczne konserwanty
Ogrodnicze
czy zbędne cukry, produkty spożywcze.
GAJ, Wrocław

Uprawa ziół nie jest skomplikowana i nie wymaga dużych
nakładów pracy. Rośliny te doskonale czują się w pojemnikach,
donicach i skrzynkach (z odpowiednim drenażem) oraz oczywiście
w gruncie.

Czy nie lepiej pozbyć się z kuchni gotowych przypraw, zazwyczaj
sztucznie aromatyzowanych i zawierających szkodliwą dla organizmu sól? Warto pamiętać, że to natura daje nam to, co najcenniejsze i nie wahajmy się z tego korzystać.

Zaleca się sadzenie ich w lekkim, dobrze przepuszczalnym podłożu na stanowisku osłoniętym i praktycznym – będziemy z nich
korzystać często, więc nie powinny się znajdować w bardzo odległej od domu części ogrodu. Jeśli planujemy utworzyć swój zielnik
właśnie w ogrodzie pamiętajmy o wyborze takich gatunków ziół,
które będą dobrze znosić warunki, jakie możemy im zaoferować.
Warto pamiętać, że niektóre zioła mają również dobroczynne
właściwości: czosnek posadzony wśród roślin strączkowych
odstrasza białe muszki, a rośliny spokrewnione z miętą zwabiają
do naszego ogrodu pożyteczne owady.

Decydując się na samodzielną uprawę ziół dajemy sobie nie tylko
naturalne, zdrowe, aromatyczne przyprawy do wszelkich dań i napojów, ale również wprowadzamy do swojego otocznia wspaniałe
zapachy i rośliny, które dzięki swym walorom dekoracyjnym zarówno świeże jak i zasuszone są piękną ozdobą.

Aby zioła cieszyły nie tylko smakiem ale i wyglądem warto jest
dobrać do nich odpowiednie doniczki czy skrzynki.
Bardzo oryginalnie prezentują się te rośliny w specjalnych,
kaskadowych zielarkach, w które można zaopatrzyć się w dobrych
centrach ogrodniczych.

Wśród ziół oferowanych w Centrach Ogrodniczych zawsze odnaleźć można sadzonki przypraw – zarówno tych najbardziej popularnych jak mięta, melisa, bazylia, tymianek czy rozmaryn jak i
nieco rzadziej spotykanych np. macierzanka cytrynowa, oregano
kubańskie, ruta, jagoda goji czy ogórecznik lekarski.

Zioła płożące (np. tymianek, lebiodka) oraz wznoszące pędy (tj.
rozmaryn) doskonale prezentują się w doniczkach wiszących.
Natomiast do założenia zielnika na parapecie w kuchni najlepiej
nadają się niewielkie doniczki plastikowe lub ceramiczne, których
kolor, kształt czy zdobienia można dopasować do sadzonych w
nich roślin oraz kolorystyki pomieszczenia.

Nie zapominajmy o ziołach, które powinny znajdować się w każdej domowej apteczce i są gratką dla konesera naturalnych herbatek. Takie rośliny jak rumianek, melisa, mięta, szałwia, koper czy
hyzop przynoszą ulgę w chorobach, wspomagają przemianę materii czy łagodzą stres. Należy jednak zawsze pamiętać o środkach
ostrożności związanej z korzystaniem z ziół leczniczych i
pamiętać o skonsultowaniu ich stosowania ze swoim lekarzem.
Dla miłośników pięknych zapachów doskonale nadają się te najbardziej aromatyczne odmiany ziół. Można z nich robić własne
kompozycje potpourri (mieszanki pachnących kwiatów, roślin,
suszek z olejkami eterycznymi, stanowiące naturalny odświeżacz
powietrza) zestawiając suszone kwiaty, zioła i przyprawy w dowolny sposób oraz eksponując je w szklanych naczyniach lub
lampionach.
Pamiętajmy, że wyhodowane na balkonach czy parapetach
przyprawy można również samodzielnie suszyć czy mrozić,
dzięki czemu będziemy mieć ich niepowtarzalny aromat pod ręką
przez cały rok.

Aby cieszyć się zdrowymi sadzonkami należy je podlewać raz na
kilka dni i utrzymywać odpowiednią wilgotność podłoża oraz dbać
o dobre i wystarczająco długie nasłonecznienie.
Warto pamiętać o przycinaniu wierzchołków roślin, dzięki czemu
roślina będzie wypuszczać nowe listki. Zabieg ten zapobiegnie
ponadto zawiązywaniu się owoców, co jest niepożądane u większości ziół (poza odmianami, których kwiaty również są jadalne).
Jeśli chcemy dodatkowo zasilić swoje uprawy polecam zastosowanie naturalnego nawozu biohumus.
Gorąco zachęcam wszystkich Czytelników do zakładania własnych zielników – korzyści z ich posiadania zrekompensują nam
poświęcony im czas i uwagę. Pachnące, kolorowe i bardzo subtelne
rośliny będą ozdobą nie tylko naszych mieszkań, balkonów i
ogrodów, ale i wniosą świeżość do naszej kuchni nadając każdej
przygotowanej potrawie wyjątkowy smak i aromat.

REKLAMA

CENTRUM OGRODNICZE GAJ
54-438 Wrocław
ul. Żernicka 1 (Nowy Dwór)
tel. 71 725 80 24

De KORAcja
PORADNIK SEZONOWY

Przywykliśmy już
do widoku rabat
wyściółkowanych korą.
Jest to doskonały sposób
dekoracji a także ochrony przed chwastami.
Co warto wiedzieć o korze ogrodowej
i do czego jeszcze można ją wykorzystać?

ogrodowa

Głównym zastosowaniem kory ogrodowej bez wątpienia jest
ściółkowanie i wynikające z niego korzyści w postaci walorów
estetycznych oraz ochrony przeciwchwastowej.
Rozłożony na rabatach materiał ściółkujący utrudnia parowanie
wody z podłoża co jest szczególnie istotne w okresach suszy oraz
zimą stanowi dodatkową izolację chroniącą rośliny przed mrozem.
Aby warstwa ściółkująca spełniała swoje zadanie powinna
mieć grubość ok. 5-7 cm., przy czym wartość ta nie powinna
przekraczać 10 cm., gdyż to mogłoby osłabić rośliny.
Najczęściej zastosowanie kory poprzedzone jest rozłożeniem
agrowłókniny ściółkującej, która dodatkowo eliminuje pojawianie
się chwastów oraz powoduje wolniejszy rozkład materiału
ściółkującego. Oczywiście można pominąć ten zabieg i rozsypać
korę bezpośrednio na ziemię, jednak wtedy należy liczyć się z tym,
że częściej trzeba będzie ją uzupełniać.
Dobrze przekompostowaną korę można wykorzystywać do polepszania właściwości podłoża. Znakomicie poprawia ona jego strukturę, napowietrzając i rozluźniając ją, reguluje stosunki wodne,
przywraca równowagę biologiczną a także jest źródłem próchnicy, a jak wiadomo w ogrodzie próchnicy nigdy za wiele ;)
Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje kory
- korę przekompostowaną i korę surową (świeżą).

Kora kompostowana
Głównym zadaniem kompostowania kory jest usunięcie z niej
garbników, które mogą niekorzystnie oddziaływać na rośliny oraz
poprawa właściwości fizyko-chemicznych.
Zachodzące podczas kompostowania procesy rozkładu sprawiają,
że kora kompostowana ma wyższe pH (4,5- 5,5), jest bardziej
zasobna w składniki pokarmowe, które chętnie oddaje roślinom
oraz lepiej magazynuje wodę.
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Stosowanie kory przekompostowanej wiąże się z koniecznością
jej regularnego uzupełniania, gdyż jest ona już na wpół rozłożona i
szybko ulega dalszemu rozkładowi.

Kora surowa
Pozyskana z okorowanych drzew świeża kora jest przede wszystkim lekka, „pachnie lasem” oraz ma pH utrzymujące się na granicy
4,3- 4,5. Kupowana w workach o różnej pojemności może mieć
różne frakcje. Począwszy od bardzo drobnej przydatnej na niewielkich rabatach, na których zależy nam, by podkreślić delikatność małych roślin, a na grubych płatach kończąc.
One z kolei doskonale sprawdzają się na rozległych kwietnikach
oraz przy podsypywaniu starszych drzew.
Mimo licznych zalet świeżej kory należy pamiętać, że jest to
materiał ubogi w związki azotu.
By prawidłowo przechodzić proces rozkładu kora „kradnie” ten
pierwiastek z podłoża, dlatego też stosując ściółkę korową
powinniśmy pamiętać o równoważeniu tych strat poprzez wysiewanie nawozów azotowych.
REKLAMA

PORADNIK SEZONOWY

W ogrodzie najczęściej wykorzystuje się korę sosnową.
Jej popularność wynika z estetycznego wyglądu oraz łatwości
pozyskiwania, ale przede wszystkim z jej właściwości.
Kora sosnowa charakteryzuje się wolniejszym rozkładem niż
kora innych drzew i jest bardziej wytrzymała na niekorzystne
warunki atmosferyczne, co bezpośrednio przekłada się na
długo utrzymujace się walory estetyczne.
Ponadto, kora sosnowa posiada duże wartości odżywcze jak i
izolujące oraz w porównaniu do innych kor, kumuluje mniej
negatywnych dla roślin patogenów, posiada mniej garbników
oddziałujących na inne rośliny a także ogranicza występowanie
niektórych grzybów chorobotwórczych, dzięki czemu podsypane nią rośliny są zdrowsze i lepiej rosną.
Stosowanie ściółki sosnowej szczególnie polecane jest w uprawie roślin lubiących stanowiska o kwaśnym odczynie, gdyż
rozkładająca się kora sukcesywnie pomaga utrzymać niskie pH
podłoża.
Do ściółkowania rabat nie powinniśmy stosować kory
przyniesionej „na własną rękę” z lasu, gdyż może ona być
źródłem chorobotwórczych grzybów oraz
szkodliwych owadów.
Jak widać, niepozorne resztki poprodukcyjne jakimi do niedawna była kora, są bardzo przydatnym w ogrodnictwie naturalnym materiałem, po który warto sięgnąć podczas urządzania
i pielęgnacji ogrodu.

Gotowa palisada z tworzywa pozwala wyznaczyć
brzeg rabaty bez konieczności głębokiego kopania.
Jest lekka i łatwa w montażu.
REKLAMA

Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
Tomasz Blecharz
38-400 Krosno, ul. Wisze 65
tel./fax (0-13) 43 676 65
tel. 501 402 990

www.tomarkrosno.pl

Porządek
Utrzymanie
nawet
niewielkiego
ogrodu w ryzach
nie może zakończyć się sukcesem jeżeli nie
ograniczymy swobodnie rozrastających się roślin
odpowiednimi barierami.

musi być!

Stosowanie obrzeży, palisad i różnego rodzaju płotków ogrodowych
pozwala wprowadzić do ogrodu harmonię oraz ułatwia jego pielęgnację –
dzieli nam przestrzeń na strefy i umożliwia ich funkcjonalne zagospodarowanie.
Na rynku znajdziemy różnorodne obrzeża wykonane z rozmaitych
tworzyw i mających różną formę. Dobór najodpowiedniejszego zależy w
głównej mierze od charakteru naszego ogrodu.
W ogrodach nieformalnych - wiejskich czy naturalistycznych doskonale
sprawdzi się kamień, wiklina lub drewno. W kompozycjach
nowoczesnych wykorzystać można również plastik, beton lub metal.
Nie wolno nam traktować obrzeży po macoszemu, twierdząc, że przecież i
tak ich nie widać, bo zarastają, bo zakrywa je roślinność, bo zasłania je
trawa. Odpowiednie wykończenie okazałego trawnika czy kwitnącej
rabaty bylinowej jest tak samo ważne jak wszystkie inne elementy dobrze
zaprojektowanego ogrodu.

Zastosowanie taśmy wkopanej w ziemię
ułatwiło odcięcie trawnika od rabaty.
Trawa nie przerasta poza wyznaczony teren.
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Życzenia ciepłe jak tchnienie wiosny,
składamy wszystkim w ten czas radosny.
Niech wszystkie troski
będą daleko, a dobro płynie
szeroką rzeką. Wesołego Alleluja!

Wielkanocny

Nie trzeba wiele wysiłku by wielkanocna radość zagościła również
w naszym domu. Z pomocą przychodzą nam pięknie kwitnące
rośliny cebulowe oraz kolorowe pisanki.
Może pośród naszych propozycji znajdą Państwo inspirację.

W ostatniej
chwili!

koncert

BARW

Jeżeli zapomnieliście o wiosennych dekoracjach, a rodzina już
siada do stołu, można ratować sytuację wykonując mini ozdoby
ze skorupek i polnych kwiatków. Efekt nie będzie długotrwały,
jednak jak mówi przysłowie „lepszy rydz niż nic!”

Duet doskonały

REKLAMA

Przeźroczysta osłonka, szklany wazon lub obszerna szklanka są
doskonałymi naczyniami do tworzenia wiosennych kompozycji.
W duecie z miniaturowymi żonkilami Tete - a- Tete
jest prostą i jednocześnie uroczą ozdobą.
Naczynie zostało wypełnione mchem
co jeszcze bardziej
podkreśla
naturalność
kompozycji.
Taki zestaw
nie potrzebuje
już żadnych
dodatkowych
ozdób.
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Owies
na zielono!

O takiej ozdobie powinniśmy pomyśleć na dwa tygodnie przed świętami. W sklepach ogrodniczych
z pewnością znajdziemy nasiona owsa lub rzeżuchy, która także może imitować trawkę.
Nasiona wysiane na wilgotne podłoże (niekoniecznie ziemię) są dobrą bazą dla wielu kompozycji.
Na zdjęciu wystarczyło
drewnianą skrzynkę
przewiązać grubą wstążką,
aby uzyskać ciekawy, efekt
rustykalnej dekoracji.
Równie dobrze na trawce może
wylądować kurza rodzina
lub stado baranków.

Kwiaty, kwiaty,
kwiaty...

Jakie to proste!
W wielkanocnych
dekoracjach nie może
zabraknąć żółtego
kurczaczka.

Honorowe miejsce na wiosennym stole powinny zajmować
wiosenne kwiaty - tulipany, żonkile, prymulki, hiacynty, jaskry
czy pędy kwitnących w ogrodzie krzewów np. forsycji.
Nie powinno także zabraknąć bukszpanu i bazi.

Pomysł na kurczakową
grzędę jest bardzo prosty!
Na patyku mocujemy
kurzą rodzinkę.
Możemy do tego celu
użyć kleju na gorąco lub
cienkiego drucika.
Całość zawieszamy na
ozdobnej wstążeczce.

Taka grzęda może być dekoracją drzwi,
a nawet lamp, które zawieszone są nad stołem.
Prawda, że proste?!
REKLAMA
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Przykładowa aranżacja
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Koktajlowa

radość

Moda
na warzywnik na balkonie
z dnia na dzień zyskuje
coraz więcej zwolenników.
Obok ziół, które swoje triumfy świecą nieprzerwanie
od trzech – czterech lat, w doniczkach zaczynają
pojawiać się kolejne warzywa – miniaturowe
papryczki, doniczkowe fasolki oraz pomidory
koktajlowe (cherry).
Nie ma sensu zwlekać z decyzją o własnej uprawie, chcąc cieszyć
się soczystymi pomidorkami już dziś warto pomyśleć o wizycie w
sklepie ogrodniczym. Na samym początku potrzebne nam będą
odpowiednio dobrane nasiona, podłoże do wysiewu oraz paletki do
przygotowania rozsady.

Odmiany
Drobnoowocowe odmiany pomidorów nie wymagają zwykle
zapylania, gdyż są wiatropylne. Są też nieco odporniejsze na
choroby, od swoich wielkoowocowych krewniaków oraz bardziej
aromatyczne i słodkie.
Przy doborze odmian nie wolno nam zapominać, że nie
wszystkie pomidorki cherry nadają się do uprawy w
pojemnikach.
Jeżeli zdecydujemy się na uprawę odmian drobnoowocowych
gruntowych (np. „Chersie”, „Sweetbaby”, „Pokusa”,) będziemy
musieli je podwiązywać lub podpierać palikami. Niedostateczna
ilość miejsca może doskwierać również odmianom o długich, zwisających gronach (np. żółty „Cytrynek groniasty” lub czerwone
„Koralik” i „Piko”). W przypadku odmian karłowych (np. „Balkoni Red”, „Maskotka”, „Bajaja”, „Venus”), podpieranie i podwiązywanie będzie absolutnie zbędne, podobnie jak usuwanie
pędów wyrastających z kątów liści (wilków).

Pomidorki koktajlowe wymagają żyznej i przepuszczalnej ziemi,
którą w czasie owocowania warto zasilać odpowiednim nawozem ze
zwiększoną ilością potasu.

Doniczka
Podłoże
Do przygotowania rozsady należy zastosować podłoże do siewu i
pikowania, które dzięki odpowiedniej przepuszczalności oraz granulacji ułatwia młodym siewkom kiełkowanie. Ziemia do siewu nie
nadaje się jednak do uprawy „na stałe”, gdyż jest zbyt jałowa i
lekka, by wyżywić i utrzymać w pionie dorosłe rośliny.
REKLAMA
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W późniejszym okresie najlepsze efekty przynosi stosowanie
głębokich (o co najmniej 20 cm), stabilnych donic w jasnym kolorze.
Można wykorzystać również zwykłe skrzynki balkonowe. W jednej
skrzynce o długości 40 cm. powinny rosnąć maksymalnie 2 rośliny.
REKLAMA
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Przede wszystkim
Al. Tysiąclecia 93
34-400 Nowy Targ
tel.18 2662806

Nasiona najlepiej wysiać do biodegradowalnych doniczek torfowych, które umożliwiają prawidłowy rozrost systemu korzeniowego
oraz, po wysadzeniu do gruntu rozkładają się użyźniając podłoże i
minimalizując stres jakim jest dla roślin przesadzanie.

Zapraszamy
pn - pt 8-19
sob 8-16

www.cardemo.pl

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
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Stanowisko
Wysadzone do skrzynek lub donic rośliny wystawiamy na
balkon dopiero po połowie maja, gdy minie ryzyko późnych
przymrozków.
Dla naszych pomidorków zarezerwujmy jasne, ale osłonięte
przed intensywnym słońcem stanowisko, najlepiej na południowo – wschodnim tarasie.

I co potem?
Przez cały okres wzrostu pamiętamy o regularnym
podlewaniu oraz nawożeniu roślin. Ziemia w pojemnikach
szybko przesycha, dlatego też, konieczne może okazać się
codzienne podlewanie naszych roślin. Nawozy należy
stosować średnio co dwa tygodnie, stosując dawki określane
przez producenta.
Mimo że odmiany koktajlowe są bardziej tolerancyjne pod
względem chorób grzybowych, nie zawsze udaje się przed
nimi skutecznie ustrzec. Infekcjom sprzyja pochmurna i
wilgotna pogoda, a najgroźniejszymi chorobami są: zaraza
ziemniaczana oraz szara plamistość.
W celu ochrony można stosować preparaty grzybobójcze o
działaniu zapobiegawczym np. Revus, Timorex Gold lub
naturalne wywary z pokrzywy bądź czosnku.
Powodzenia w uprawie!

zi
Piękno elo
wiecznie ne
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Bukszpan wiecznie zielony.
Przez ogrodników ceniony za łatwość uprawy,
przez minimalistów za niemalże ascetyczny wygląd,
przez artystów za plastyczność, a przez architektów
krajobrazu za uniwersalność.
Rzec by można - roślina doskonała!

I w rzeczy samej tak właśnie jest bukszpan jest doskonały pod każdym względem.

Ta długowieczna roślina jest niekwestionowanym liderem wśród
roślin i bez względu na nasze upodobania może stanowić bazę
każdego ogrodu.
Charakteryzuje się niezwykłą odpornością na niesprzyjające
warunki klimatyczne oraz posiada wybitne zdolności regeneracyjne.
Nie oznacza to jednak, że wolno nam ją „ogolić na łyso”, gdyż
takiego traktowania nie zniesie żadna roślina, nawet tak tolerancyjna
jak bukszpan.
Cięcie powinniśmy przeprowadzać dwa razy w roku, w czerwcu,
kiedy nowe przyrosty lekko zdrewnieją i na przełomie sierpnia
i września. Zagwarantuje nam to zwarty pokrój i dobry wygląd
krzewów. Tniemy z rozwagą, ostrymi narzędziami pamiętając, że
jedynie młode pędy szybko się regenerują, starszym, mocno
zdrewniałym zajmuje to więcej czasu, dlatego ich nierozważne
przycięcie pozostawi nam nieestetyczną dziurę.
Również niewielkie wymagania siedliskowe przekładają się na dużą
popularność tego krzewu. Pomimo że roślina preferuje gliniastowapienne podłoże, przy odpowiednim przygotowaniu stanowiska
(dodatek dojrzałego kompostu lub próchnicy) urośnie nawet na
piaszczystym gruncie. Bukszpany nie wymagają obfitego nawożenia, wystarczy im jednorazowa dawka preparatu wieloskładnikowego.
Jeżeli przeznaczyliśmy dla bukszpanu mocno nasłonecznione stanowisko powinniśmy pamiętać również o jego podlewaniu.
Dostarczanie wody jest szczególnie istotne zaraz po posadzeniu lub
przesadzeniu oraz podczas letnich upałów i tuż przed zimą.
Mimo znacznej tolerancji na choroby i szkodniki, nie powinniśmy
ignorować pogarszającego się stanu roślin. Szybka diagnoza może
uchronić nas i nasze krzewy przed koniecznością wykopania
schorowanego egzemplarza oraz przed rozprzestrzenianiem się
infekcji czy intruzów na sąsiadujące rośliny. Najczęściej spotykanymi szkodnikami bukszpanów są pryszczarek bukszpanowy,
przędziorek bukszpanowiec oraz miodówka bukszpanowa.

REKLAMA
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www.hebe-sklep.pl
sklep@hebe-sklep.pl
pn - pt: 8:00 - 17:00
sob: 8:00 - 15:00
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Ul. Nawojowska 64a Ul. Zdrojowa 8
33-300 Nowy Sącz 33-380 Krynica
tel. 18 444 24 14

tel. 18 471 60 50
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Charakterystycznym objawem żerowania pryszczarka są pojawiające się na górnej stronie liści żółte, wypukłe plamy, a na dolnej
guzy i pęcherze, w których żyją pomarańczowe larwy.
Obecność przędziorków zasygnalizują nam żółte kropki łączące się
w duże plamy, które z czasem zaczną zasychać prowadząc do
zamierania liści, a wizytówką miodówki są liście przypominające
główki kapusty z wybrzuszonymi blaszkami liściowymi.
Niestety musimy się również liczyć z tym, że nasze krzewy zostaną
zaatakowane przez choroby grzybowe. Najgroźniejsze z nich to
fytoftoroza wywołująca więdnięcie i zamieranie całych pędów od
wierzchołków oraz zamieranie pędów wywoływane przez grzyb
Volutella buxi. Objawy to brązowienie i obumieranie młodych
gałązek, plamy na liściach oraz pojawianie się pomarańczowych
kropek. Innym groźnym grzybem jest Cylindrocladium buxicola.
Objawami choroby są ciemnobrązowe plamy na liściach i czarne
smugi na łodygach. Po krótkim czasie od zainfekowania krzewy
ogołacają się z liści.
Brązowe i szare przebarwienia na liściach bukszpanu, a z czasem
zamieranie całych połaci żywopłotów może być efektem porażenia
roślin przez groźną chorobę grzybową zwaną askochytozą.
W pierwszej fazie na blaszkach liściowych pojawiają okrągłe,
stopniowo powiększające się żółte plamy.
Z czasem ich powierzchnia brązowieje, a wokół plam tworzy się
czerwono-brunatna obwódka.
Do walki z chorobami stosujemy odpowiednie środki grzybobójcze, a przy rozległych porażeniach usuwamy całe rośliny.

Objawy żerowania
miodówki
bukszpanowej

REKLAMA

Objawy żerowania
pryszczarka
bukszpanowego

Spełni Twoje Marzenia

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

tel. 0146127536
Objawy
askochytozy

www.swiatzieleni.agro.pl
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Pnącza na
chwilę
Ukrycie
nieciekawego muru,
ożywienie zwykłej siatki
ogrodzeniowej czy uzyskanie miłego cienia na
południowym tarasie często jest problemem,
z którym wielu z nas nie umie sobie poradzić.

Tworzenie konstrukcji zasłaniających czy cieniujących wiąże się z
kosztami, a na efekty obsadzenia pnączami wieloletnimi, którym i
tak potrzebne są solidne podpory trzeba „chwilę” poczekać.
Na ratunek przychodzą nam jednoroczne pnącza, które mimo swoich licznych zalet z roku na rok cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem.
Dlaczego warto „przeprosić się” z wspinającymi się ku niebu
roślinami jednorocznymi?
Przede wszystkim pozwalają nam one w błyskawicznym tempie
uzyskać żywy parawan nierzadko upstrzony interesującymi kwiatami o miłym zapachu i ciekawym kolorze.
Uprawę pnączy takich jak nasturcja, wilec czy chociażby uwielbiany przez nasze babcie groszek pachnący z powodzeniem można
porównać do pielęgnacji bylin. Po większej części są to rośliny
samowystarczalne - wystarczy je wysiać, od czasu do czasu podlać
i wyrwać kilka chwastów, które pojawią się w ich sąsiedztwie, chociaż i bez tego mocniejsze okazy doskonale sobie poradzą.
Ponadto, ich uprawa nie wymaga od nas tworzenia skomplikowanych konstrukcji, gdyż większości gatunków w zupełności
wystarczy „stelaż” wykonany z mocnego sznurka ogrodniczego
lub drabinki bambusowej.
Obsadzanie altan i pergol pnączami jednorocznymi daje nam dużą
swobodę aranżacji, ponieważ co roku możemy zmieniać rośliny
bez żalu, że były drogie lub wymagały wiele pielęgnacji.

Fasolnik egipski (Lablab purpureus)
Szybko rosnące pnącze z przyjemnie pachnącymi, fioletowymi
kwiatami zebranymi w długie kwiatostany i jadalnymi nasionami
schowanymi w czerwonych, dekoracyjnych strąkach. Nasiona
wysiewamy na przełomie marca i kwietnia do inspektu lub w drugiej
połowie maja bezpośrednio do gruntu. Fasolnik preferuje zaciszne,
ciepłe i nasłonecznione stanowiska z lekką i przepuszczalną glebą.
Mina (Mina lobata Quamoclit)
Znana pod nazwą wilec klapowany, mina jest pnączem uprawianym
u nas jako roślina jednoroczna. Osiąga do 5 metrów wysokości, przy
czym równie dobrze idzie jej wzrost poziomy (np. po barierce niskiego tarasu) jak i pionowy. Kwiaty zebrane w jednostronne wiechy
mają zróżnicowany kolor. Najmłodsze są czerwono-purpurowe,
starsze tuż przed otwarciem - pomarańczowe, a otwarte od jasnożółtych do prawie białych.

Jakie gatunki warto zaprosić do naszego ogrodu?
Wybór jest dość duży i z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie,
dlatego bez względu na to czy jesteśmy właścicielem okazałego
ogrodu czy jedynie niewielkiej skrzyni umiejscowionej na balkonie nie bójmy się jednorocznych pnączy, to rośliny, którym warto
zaufać!
REKLAMA

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

Pnącze to rozmnażamy z nasion wysiewając je pojedynczo do
doniczek na początku marca i umieszczając w ciepłym inspekcie.
Młode siewki szybko rosną, dlatego będą wymagały palika, by
mogły się po nim owijać. Do gruntu rośliny wsadzamy po połowie
maja.
Wymaga słonecznego, osłoniętego od wiatrów stanowiska i przepuszczalnej, wilgotnej i w miarę zasobnej gleby. Mina ma tendencję
do zrzucania dolnych partii liści, dlatego też warto u podstawy pędów
posadzić coś co zakryje tę „goliznę”.
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Groszek pachnący (Lathyrus odoratus)

Kobea pnąca (Cobaea scandens)
Niewątpliwie jest królową wśród jednorocznych pnączy.
Wszystko dzięki okazałym, dzwonkowatym kwiatom i silnej
łodydze, która wspinając się po podporze może osiągnąć
wysokość nawet 4 metrów.

Pastelowe, przyjemnie pachnące
kwiaty groszku znane są chyba wszystkim.
To niepozorne pnącze może dorastać
do 2 - 2.5 metrów, w błyskawicznym
tempie tworząc pachnącą ścianę.
Nasiona wysiewamy wprost do gruntu
od połowy kwietnia. Aby móc cieszyć się kwiatami
do przymrozków warto powtarzać wysiew regularnie co 2- 3 tygodnie
aż do połowy lipca. Dla lepszego kwitnienia można stosować
nawożenie mineralne. Na intensywnie nasłonecznionych, południowych stanowiskach roślina wymaga regularnego podlewania.
Fasola ozdobna (Phaseolus coccineus)
Dekoracyjne pnącze, którego pędy osiągają od 3 do 4 metrów długości. Drobne, białe lub czerwone kwiaty zebrane są w niewielkie
grona. Owocem jest strąk zawierający marmurkowe, jadalne nasiona.
Dobrze rośnie w ciepłej, żyznej i przepuszczalnej glebie.
Rodochiton
(Rhodochiton atrosanguineus)

Na taki efekt trzeba jednak zapracować.
Nasiona przed siewem należy przez 12 godzin
namoczyć w wodzie o temperaturze pokojowej.
Wsadzamy je „na sztorc” do doniczek i dbamy, aby
przez cały okres kiełkowania temperatura w
pomieszczeniu, w którym ustawione są doniczki wynosiła ok. 20 st.C. Wschody pojawiają się po 21–25
dniach. Do gruntu wysadzamy po połowie maja.
Kobea może rosnąć zarówno bezpośrednio w gruncie, jak i w donicach. Lubi miejsca słoneczne i
zaciszne. Radzi sobie w półcieniu, choć wtedy słabiej
kwitnie. Wymaga przepuszczalnej gleby. Kobeę
można traktować jako roślinę tarasową zimującą w
pomieszczeniu, jednak jej zimowanie często kończy
się niepowodzeniem, dlatego też łatwiej każdorazowo wyhodować nowe sadzonki.
Nasturcja pnąca
(Tropaeolum majus)
O ile kobea jest królową pnączy
jednorocznych, o tyle nasturcja z
pewnością jest ich matką. Roślinę
znają chyba wszyscy, ze szczególnym uwzględnieniem osób
stosujących ekologiczne metody
walki ze szkodnikami. Słodki
zapach wabi mszyce, skutecznie
chroniąc cenniejsze gatunki roślin
przed inwazją szkodników.
Kruche, owijające się wokół podpór pędy mogą osiągać od 3 do 4
metrów długości.
Okazałe kwiaty zakończone ostrogą są najczęściej kompozycją koloru żółtego, czerwonego i pomarańczowego.
Nasturcję rozmnażamy przez wysiew
nasion w kwietniu lub maju. Roślina nie ma
specjalnych wymagań co do gleby, przy
czym posadzona w żyznym podłożu
wytwarza więcej liści, a mniej kwiatów.

Perełka wśród jednorocznych roślin
pnących. Trudno kupić sadzonkę,
trudno kupić nasiona, a jeszcze
trudniej wyhodować rozsadę, gdy
jednak pokonamy wszelkie trudy i
kłody jakie rzuca nam pod nogi
ciężka natura rodochitona przekonamy się, że było warto.
Jest to roślina o niezwykle efektownych kwiatach barwy purpurowej
składających się z parasolowatego
kolorowego kielicha i rurkowatej,
zakończonej 5 płatkami korony.
W naszych warunkach pnącze osiąga
ok. 2 metrów owijając się wokół
podpór lub luźno zwisając.
Z racji długiego i nierównomiernego
okresu kiełkowania nasiona wysiewamy pod koniec lutego lub na
początku marca dbając, by podłoże
przez cały czas było umiarkowanie wilgotne.
Siewki wymagają pikowania. Do gruntu przesadzamy dopiero po połowie maja.
Roślinę można uprawiać w gruncie,
w wiszących donicach, a także w skrzynkach.
Rozważając wysiew jednorocznych pnączy
warto sięgnąć również po tunbergie, chmiel
japoński czy różnorodne odmiany wilców,
wszystkie te gatunki pozwolą nam się cieszyć
piękną zielenią i odgrodzą nas od zgiełku
codzienności.
Satysfakcja gwarantowana!

REKLAMA
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Zasiej
kolor
Przywyknęliśmy już do kolorowej
papryki, fasoli czy pomidorów
w kolorze innym niż czerwony,
przyszła więc pora, by ożywić
kremowo-nijakie oblicze kalafiora.

Już na wstępie warto wyjaśnić, że kolorowe różyczki kalafiora, nie są
efektem stosowania odpowiednio schemizowanej uprawy ani też
„ofiarami” modyfikacji genetycznych (GMO).
Intensywnie fioletowe, pomarańczowe lub seledynowo zielone
warzywa uzyskane dzięki wykorzystaniu naturalnego zjawiska
krzyżowania gatunków w obrębie tej samej rodziny (kapustowatych)
nie są żadnym wybrykiem natury. Fioletowy kolor „pożyczono” od
kapusty czerwonej, a zielony od brokuła.

Fioletowy kolor kalafiory zawdzięczają antocyjanom mającym
duże znaczenie w profilaktyce przeciwrakowej. Ponadto odmiany
purpurowe mają większa zawartość witaminy A niż biali kuzyni.
Odmiany: Graffiti, Di Sicilia violetto.

Kalafiorowy zawrót głowy

Pomarańczowy kalafior smakuje trochę łagodniej niż jego biały
odpowiednik i zawiera około 25 procent więcej beta-karotenu
barwnika odpowiedzialnego za charakterystyczną barwę np.
marchwi, a zarazem prekursora witaminy A.
Odmiany: Collage, Jaffa, Sunset.
Zielone kalafiory przejęły większość cech od brokuła. W obrębie
tej krzyżówki powstały bardzo ciekawe mutanty o stożkowatych
różyczkach. Odmiany: Veronica, Trevi, Navona.
Kto chciałby samodzielnie wyhodować kolorowe ciekawostki powinien wysiać nasiona do rozsadników w kwietniu lub maju, a w
czerwcu lub w początkach lipca wsadzić sadzonki do gruntu.

Barwne odmiany kalafiora oprócz licznych witamin, soli mineralnych i
przeciwutleniaczy, zawierają charakterystyczne dla danego koloru
barwniki, którym również przypisuje się właściwości zdrowotne.

Na sam koniec warto dodać, że kolorowej kariery zazdrościł kalafiorowi brokuł i obecnie możemy spotkać się również z kolorowymi brokułami np. odmiana Miaranda.

W ofertach kilku firm hodowlano-nasiennych można znaleźć kalafiory
o innej niż biała barwie róż czy ich nietypowym kształcie (jak u odmian
w typie Romanesco).
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Centrala
Nasienna
Wysoka
Jakość
Niezmienna

CENTRALA NASIENNA LISOWICZ, RAJZER Sp.J.
ul.ELEKTRYCZNA 28 67-200 GŁOGÓW
LIPNICA 28 56-100 WOŁÓW

tel. 76 833 24 54 fax. 76 834 21 04
e-mail: centralanasienna@wp.pl

w ziołowym

ogródku

Moda na
ziołowy ogródek
zagościła u nas na dobre. Na rabatkach, tarasach,
balkonach, w skrzynkach, donicach albo i w
gruncie czarują swoim aromatem mięty, lawendy,
szałwie i wszystkie inne ziółka, które w sezonie
wylądują na naszych talerzach.
Podczas wiosennych prac powinniśmy szczególną troską otoczyć zioła wieloletnie, gdyż po zimie nie zawsze zachwycają one
swoim wyglądem. Wybujałym egzemplarzom przyda się cięcie,
a tym, którym brakuje wigoru, nawożenie.
Pośród ziół wieloletnich największą popularnością cieszą się lawenda, tymianek, lebiodka i mięta wyprzedzając „o listek” inne
rośliny z tej grupy: estragon, lubczyk, cząber, szałwię czy melisę.
Jak zatroszczyć się o nie wiosną?
Po ściągnięciu zimowych osłon w pierwszej kolejności należy
wykonać cięcie sanitarne i odmładzające. Chore i połamane pędy
usuwamy, a mocno wyrośnięte skracamy o 1/3.
Również w trakcie sezonu wegetacyjnego powinniśmy pamiętać
o skracaniu pędów. Regularne przycinanie rośliny ogranicza jej
wzrost ku górze, przez co rozrasta się ona na boki. Naturalnym
sposobem przycinania ziół, jest ich systematyczne uszczykiwanie w celach kulinarnych.
Ziołom ekspansywnym np. mięcie, która tworzy silne i długie
rozłogi, a także lebiodce, rumiankom i szałwi warto usunąć cześć
pędów, by nie zagłuszały sąsiadujących roślin.
Zioła mają niewielkie wymagania pokarmowe przez co bardzo
rozsądnie powinniśmy dawkować im wszelkiego rodzaju nawozy. Jeżeli dysponujemy pełnowartościowym kompostem, wiosną
możemy rozłożyć go cienką warstwą wokół roślin (ok. 2 cm.)
W sezonie po odżywki warto sięgać jedynie w okresie najintensywniejszego wzrostu (maj – czerwiec), gdyż przenawożone
rośliny są mniej aromatyczne i tracą swoje właściwości.
Nawożenie należy przerwać pod koniec lipca, aby pędy zdążyły
zdrewnieć.
Wiosna jest także doskonałą porą na dokonywanie nowych
nasadzeń. Nowe rośliny możemy pozyskiwać z siewu, kupując
gotowe sadzonki lub dzieląc rozrośnięte kępy starszych roślin.
Bez względu na sposób pozyskania sadzonek warto odpowiednio
przygotować im nowe stanowisko. U podstawy ziołowego sukcesu stoi dobrze uprawiona i starannie odchwaszczona przepuszczalna ziemia o obojętnym lub lekko zasadowym odczynie.
Rzetelne wykonanie wiosennych prac w ogrodzie ziołowym
sprawi, że przez resztę sezonu do naszych obowiązków będzie
należało jedynie
odchwaszczanie
i podlewanie
roślin.
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Storczyki
przegląd

Agnieszka
Dybaś-Kopczacka
C.O. Ogrody,
Gorlice

od A do Z część 1

Storczyki to fascynujące kwiaty doniczkowe.
Posiadanie interesującego egzemplarza wcale
nie jest trudne, gdyż w kwiaciarniach
i centrach ogrodniczych coraz częściej można
znaleźć piękne i łatwe w uprawie okazy
różnych gatunków.

CATTLEYA

CATTLEYA
PHALEANOPSIS
To najbardziej popularna odmiana orchidei, miejsca
pochodzenia rozciągają się od Azji do Australii.
Korony drzew są naturalnym środowiskiem występowania
tych pięknych kwiatów.

PIELĘGNACJA
Najszybszą metodą doprowadzenia do ponownego
rozkwitu Phaleanopsisa po jego przekwitnięciu jest przycięcie łodygi kwiatowej 1 centymetr nad trzecim węzłem łodygi, jest
to bardzo łatwe do rozpoznania zgrubienie na łodydze.
Z biegiem czasu na pewno pojawi się nowy pęd z nowymi pąkami.
Oczywiście sam w sobie storczyk będzie produkował nowe liście i
pędy kwiatowe, ale jest to czasochłonne (im szybciej rośnie łodyga
kwiatowa, niepotrzebnie zbyt wcześnie stymulowana odżywkami,
tym mniej będziemy mieli kwiatów).
Nie śpieszmy się z podlewaniem nawozami, czekajmy cierpliwie na
nowe pąki, a gdy one się pojawią stosujmy odpowiednie preparaty.

Jej aksamitne kwiaty czynią z niej królową orchidei.
Swoją nazwę gatunek zawdzięcza hodowcy orchideii, właścicielowi jednej z największych oranżerii, Wiliamowi Cattleyowi,
u którego po raz pierwszy zakwitła ta niezwykła roślina.

CATTLEYA
DENDROBIUM NOBILE

PIELĘGNACJA
Cattleye zwykle kwitną raz do roku, a kwiaty utrzymują się od
czterech tygodni do dwóch miesięcy.
Po przekwitnięciu, gdy wszystkie kwiaty opadną, a pęd kwiatowy
uschnie, można go wyciąć dość nisko, uważając jednak, aby nie
uszkodzić pseudobulwy i liści. Jak w przypadku większości
storczyków i ta odmiana nie kwitnie drugi raz z tej samej pseudobulwy- łodygi kwiatowe wyrastają wyłącznie z nowych pseudobulw.
REKLAMA

Ta roślina pochodzi z południowo-wschodniej Azji.
Kwitnie minimum 8 tygodni. Odmiana ta lubi duże różnice temperatur
od +30 za dnia do +15 st. C w nocy, oznacza to, że temperatura pokojowa jest dla tej rośliny idealna.

PIELĘGNACJA

CENTRUM OGRODNICZE OGRODY
UL. BIECKA 13
UL. LEGIONÓW 15 WWW.MOTOOGRODY.PL
TEL/FAX: 18 353 56 64
TEL/FAX:
18 353 68 98
38-300 GORLICE

W czasie kwitnienia regularnie należy ją podlewać lub zanurzać w
letniej wodzie. Po przekwitnięciu roślina musi wyprodukować nowe
pędy, aby w następnym roku mogła zakwitnąć. W tym czasie należy ją
regularnie nawozić. Gdy nowy pęd osiągnie wysokość około 20 cm i
wytworzy własne korzenie można zaprzestać nawożenia i usunąć stary
przekwitnięty pęd. Następnie należy postawić roślinę w cieplejszym
pomieszczeniu na 2 miesiące, po tym czasie na 6 tygodni do suchego
miejsca w zimniejszym pomieszczeniu (130C nocą i 200C w dzień) w
tym czasie zaprzestać nawożenia. Po około 6 tygodniach będą
widoczne nowe pąki kwiatowe, wówczas przenosimy ją do pokoju
dziennego i rozpoczynamy regularne podlewanie.

MILTONIA

CYMBIDIUM

PORADNIK SEZONOWY

Jest rośliną uprawianą od setek lat.
W krajach śródziemnomorskich to
typowa roślina ozdabiająca ogrody.
Kwiaty kremowo-zielone, nakrapiane. W naturalnych warunkach storczyk ten osiąga wysokość nawet
1,5m.
Cymbidia są nie tylko wdzięcznymi
roślinami do chłodnych pomieszczeń, ale także popularnymi,
trwałymi kwiatami ciętymi.

PIELĘGNACJA

Ta orchidea w naturalnym środowisku występuje na brzegach
rzek w Kolumbii i Brazylii. Jest to kwiat, który może z powodzeniem rosnąć latem na tarasie. Kolorystyka kwiatów w gamie
bieli, różu i czerwieni.

PIELĘGNACJA
Po przekwitnięciu pędy kwiatowe przycinamy do kwitnięcia
wtórnego. Po przycięciu Miltonia zaczyna produkować nowe
pędy z różnych stron swoich bulw.
W okresie letnim dobrze czuje się w słonecznym, ciepłym
miejscu na tarasie lub balkonie, ale nie w bezpośrednim słońcu.
Ponowne kwitnienie uzyskujemy regulując temperaturę otoczenia. Przenosimy roślinę na 8-12 tygodni do chłodniejszego
pomieszczenia, po okresie wegetacji możemy przenieść ją z powrotem na stare miejsce.
Miltonia powinna zawsze mieć stałe, lekko wilgotne podłoże,
nie toleruje przesuszania i nadmiaru wody.
REKLAMA

Sadzimy ją płytko w niedużej donicy.
Przesadzamy średnio co trzy lata.
Roślina potrzebuje bardzo dużo
światła. Najwięcej potrzebuje go w
zimie, jednak kwiat nie może mieć
bezpośredniego kontaktu z promieniami słonecznymi. Temperatura w
czasie wzrostu powinna wynosić 20 stopni lub być niewiele niższa.
Właściwa pielęgnacja orchidei powinna być dostosowana do
indywidualnych potrzeb i wymagań każdej z odmian, ale z
pewnością możemy przyjąć pewne standardy:
- Storczyki nigdy nie powinny stać w wodzie. Podlewamy je przez zanurzenie w wodzie o temperaturze nie niższej niż temperatura otoczenia
przez 5-10 minut, raz w tygodniu. Raz w miesiącu stosujemy specjalną
odżywkę dla storczyków.
- Rośliny potrzebują dużo światła słonecznego, ale w formie rozproszonej. Nie mogą być narażone na bezpośredni kontakt z ze światłem
słonecznym.
- Temperatura pokojowa powinna wynosić nie mniej niż 18-200C,
spadek temperatury poniżej 160C jest najczęstszą przyczyną obumierania
pąków kwiatowych. Przesadzamy nie częściej niż co 2 lata. cdn.

Wiosenne
inspiracje

PORADNIK SEZONOWY

Wśród
tegorocznych
nowości na balkony i tarasy
Anna
pojawia się wiele roślin,
Marcinkowska które koniecznie trzeba
Plantpol,
wykorzystać planując obsadzenia
Zaborze
skrzynek balkonowych i dużych donic.

Pelargonia to podstawowa, bardzo chętnie wybierana przez wielbicieli
kwiatów balkonowych roślina. Doskonale sprawdza się dzięki wysokiej tolerancji na okresowe niedobory wody. Dobrze też znosi nawet
największe upały.

Pelargonia Champion Red

W tym sezonie proponujemy pelargonię, która jest krzyżówką międzygatunkową pelargonii rabatowej i zwisającej – peltatum x zonale.
Są to cztery odmiany, których kolory to intensywna czerwień o kwiecie
podwójnym oraz pojedynczym, a także intensywny neonowy róż oraz
jaśniejsza lila. Wszystkie odmiany charakteryzują się silnym wzrostem i obfitym kwitnieniem.
W połączeniu z tymi odmianami z pewnością sprawdzi się roślina
dobrze uzupełniająca prawie każdą kompozycję – Euphorbia Diamond Frost. Oprócz tej znanej już odmiany proponujemy w tym roku
nowość – odmianę o urzekającym uroku Diamond Star o bardziej
kompaktowym pokroju i pełnych, drobnych kwiatach.
Jest niezastąpiona w połączeniu z pelargonią rabatową np. w kolorze
czerwonym.
Uzupełniając kompozycje pelargonii w naszych skrzynkach możemy
sięgnąć po kilka innych niezmiernie ciekawych roślin.
W kolorze żółtym doskonale spiszą się nowe odmiany bidensów
(uczepów rózgowatych) – Majestry i Rockstar – o szczególnie dużych kwiatach.
Możemy również wykorzystać rośliny przewieszające się przez brzeg
donicy – doskonale spisze się Ipomoea w kolorze limonowym lub
ciemno purpurowym.

Euphorbia Diamond Star

Białą rośliną w takiej kompozycji może być niezastąpiona Lobularia
Snow Princess. Jej urok docenimy również w obsadzeniach w gruncie
– gdzie już wielokrotnie udowodniła swoją doskonałą prezencję w
każdych warunkach pogodowych – od deszczu po upały.
REKLAMA

Pelargonia Champion Neon

Bidens Rockstar

W przestrzeni miejskiej często wykorzystana jest
na rabatach jako obwódka nasadzeń
np. z Sunpatiensem –
niecierpkiem bardzo odpornym
na pełne słońce i
intensywne deszcze.
W skrzynkach
balkonowych
nie może
zabraknąć
Superbells®
i Petunii
kaskadowej.
Te pierwsze
zachwycają
niezwykłymi kolorami
kwiatów – często
dwubarwnymi bądź
niespotykanie dotychczas
przebarwionymi poprzecznymi,
jasnymi paskami.
Niezaprzeczenie królują wśród nich
Cherry Star i Lemon Slice, ale także
tegoroczna nowość: Banana Chocolate.
Warte zauważenia jest także
Superbells®
TrioMio Superbells - to właściwie program:
TrioMio
w jednej dużej donicy sadzimy
3 rośliny o kontrastowych barwach.
Oferta begonii też jest bardzo bogata na ten
sezon. Do pięknych begonii o zwisającym
pokroju - Belleconia dochodzi nowa seria
Begonia Cottage w mocnych, pięknych barwach.
Cztery odmiany tej serii szybko rosną i mocno się
krzewią, kwitną niezwykle obficie przez całe lato.
REKLAMA

PORADNIK SEZONOWY

Superbells®
Cherry Star

Superbells®
Lemon Slice
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TLENU!
Zdjęcie obok nie jest objawem wystąpienia na
trawniku „dziwnej” choroby ani też efektem
żerowania rzadkiego gryzonia.

Równomiernie podziurkowany trawnik, to wynik aeracji
(nie areacji!) bardzo ważnego zabiegu,
o którym bardzo często zapominamy.
Nakłuwanie powierzchni trawnika lub też wycinanie wałeczków
darni (⌀ 15-20 mm, dł 8 - 10 cm.) korzystnie wpływa na zdrowotność i gęstość trawnika.
Rozluźnione podłoże ułatwia wymianę gazową, pobieranie wody,
a także lepsze wnikanie składników pokarmowych dostarczanych
podczas nawożenia, co bezpośrednio przekłada się na zagęszczenie
murawy i jej lepszy wzrost.
Aerację wykonujemy wczesną wiosną. Na intensywnie eksploatowanych trawnikach oraz gdy podłoże jest bardzo zbite, zabieg
należy powtarzać kilka razy w sezonie.
W zależności od powierzchni trawnika oraz zasobności naszego
portfela możemy zdecydować się na zakup aeratora mechanicznego z jednolitymi lub rurkowatymi kolcami lub wybrać trochę
tańszą opcję w postaci aeratora ręcznego. Na niewielkich powierzchniach, zabieg możemy przeprowadzić również przy pomocy
wideł lub specjalnych nakładek na buty, które nakłuwają darń
rozluźniając jej wierzchnią warstwę.
Aby napowietrzanie przyniosło zamierzone efekty, muszą
zostać spełnione następujące warunki:
– gleba musi być dostatecznie wilgotna (ale nie mokra),
– wysokość murawy nie powinna przekraczać 3 cm.
– przed aeracją trawnik należy dokładnie wygrabić.

Podczas wykonywania aeracji powinniśmy zadbać, aby napowietrzana powierzchnia została równo pokryta otworami przy zachowaniu ich odpowiedniej gęstości. Na glebach luźniejszych kolejne
rzędy otworów wykonujemy w odstępach mniej więcej 15 cm, co
daje ok. 120 -130 otworów/m²; na glebach cięższych ilość otworów
się zwiększa – do odstępów 10-centymetrowych pomiędzy
kolejnymi rzędami (ok. 180-200 otworów/m²).
Napowietrzony trawnik wymaga odpowiedniej pielęgnacji:
–gdy aerację wykonywaliśmy przy użyciu narzędzi z zębami rurkowymi wydobyte na powierzchnię wałeczki darni należy rozkruszyć,
– napowietrzony trawnik należy odpowiednio dokarmić nawozami
wieloskładnikowymi.
Zabiegiem dodatkowym zwiększającym efekty aeracji jest
piaskowanie trawnika.
Piasek uzupełnia nierówności w murawie i umożliwia jej równomierny rozrost. Do wykonania zabiegu wykorzystujemy średnioziarnisty piasek o granulacji 0,5-0,8 mm. Na 100 m2 należy użyć 0,10,15 m3 piasku, który rozrzucamy łopatą, a następnie rozgarniamy za
pomocą grabi.
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Skorupa trawy utrudniająca oddychanie i pobieranie wody

Płytki system korzeniowy, który łatwo wymarza i przesycha

Warstwa ubitej ziemi, która nie pozwala na rozwój korzeni

Trawnik po zimie

Aeracja poprawia właściwości gleby,
ułatwia pobieranie wody i składników pokarmowych

Zabieg aeracji

System korzeniowy traw może swobodnie się rozrastać,
co korzystnie wpływa na gęstość i zdrowotność trawnika

Efekt zabiegu
po 10 tygodniach
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est 17 lutego, a termometr pomimo zimy wskazuje cudowne 100C. Na błękitnym, wolnym od
chmur niebie mocno świeci słońce, a ja jestem
podekscytowany, bo właśnie dzisiaj jestem umówiony z Panem Radosławem Ratajszczakiemprezesem wrocławskiego ZOO.

Z powodu mojego krótkiego stażu jako dziennikarz trochę
obawiałem się tego spotkania, nie wiedziałem co mnie czeka,
jak się później okazało zupełnie niepotrzebnie.
Pan prezes, jest człowiekiem otwartym, całkowicie oddanym
swojej ciężkiej pracy. Dysponuje ogromną wiedzą, więc z
łatwością odpowiadał na każde moje pytanie, całkowicie
wyczerpując temat.

Właśnie miałem pytać o wrocławskie okapi. Dlaczego to zwierzę jest
tak niezwykłe?
Okapi zostało odkryte stosunkowo późno, bo dopiero w 1901 roku.
Biali ludzie zorientowali się, że na Czarnym Kontynencie coś takiego
żyje. Pierwszym śladem był kawałek skóry, zwierzę zostało opisane jako
nowy gatunek zebry, później okazało się, że jest parzystokopytne, że
okapi nie jest koniem, tylko żyrafą krótkoszyją, która przetrwała z
zamierzchłych czasów w dżungli Kongo. Zwierzę wręcz mityczne, po
dziś dzień nikt nie sfotografował okapi „z ręki”, istnieją tylko
niewyraźne, rozmazane fotografie wykonane przez aparaty z
fotokomórką, a białych ludzi, którzy widzieli to zwierzę w dżungli jest
bardzo niewielu. Niestety, latamy na Księżyc, a wciąż mało wiemy o tym
co się dzieje na Ziemi. Okapi powoli się rozmnażają w ogrodach
zoologicznych, były kłopoty z ich hodowlą. Średnio co 10 lat można
dołączyć do grona hodowców tego gatunków, wtedy jest wyścig.
Tym razem było 29 kandydatów, myśmy to wygrali więc satysfakcja jest
duża. Niestety zwierzę jest bardzo zagrożone w swoim istnieniu, dżungle
Kongo giną, a okapi może żyć tylko tam, nie ma możliwości aby żyło na
pustych polach. Ten gatunek nigdy wcześniej nie był eksponowany w
Polsce, my jesteśmy pierwsi, już teraz można Okapi obserwować w
naszej ekspozycji.
Czyli okapi można śmiało nazwać perełką wrocławskiego ZOO?
Tak, to jest perła w koronie, jak dobry Rembrandt w muzeum.

Może na początek przedstawi Pan naszym czytelnikom
wrocławskie ZOO? Garść liczb pozwoli zobrazować jak
duży jest to obiekt.
Wrocławska placówka w przyszłym roku obchodzić będzie 150lecie założenia. Ogrody zoologiczne istniały właściwie we
wszystkich starożytnych cywilizacjach, jednak biorąc pod
uwagę erę nowożytną aktualnie, zajmując 32 hektary, jesteśmy
12 ZOO pod względem wielkości w Europie.
Większe od wrocławskiego są na przykład ogrody w
Chorzowie, Poznaniu czy Gdańsku, jednak to my mamy
najbardziej rozwinięty teren pod względem inwestycyjnym i
posiadamy najbogatszą kolekcję zwierząt- jest to około 900
różnych gatunków w tym wiele rzadkich i unikalnych.
W sumie 3500 zwierząt między innymi jedyne w Polsce okapi.

26

JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA

Na terenie ogrodu widać wiele inwestycji w fazie budowy.
Jak wiadomo na finiszu jest budowa pięknego oceanarium.
Może nam Pan przybliżyć temat tego obiektu?
Oceanarium zajmuje około 1,5 hektara. Jest nietypowe, bo to nie
jest klasyczne oceanarium tylko Afrykarium, a więc fauna Afryki
związana ze środowiskami wodnymi i około wodnymi, także nie
będzie to kolejne takie miejsce w Europie tylko coś zupełnie innego,
otwarcie być może już w tym roku. Zamieszka tam około 300
gatunków zwierząt, w tym ssaki takie jak hipopotamy czy manaty, a
także uchatki czyli kotiki afrykańskie. Będą tam też pingwiny, a
niewielu ludzi wie że pingwiny żyją w Afryce, nawet na równiku.
Oczywiście znajdzie się tam też rafa koralowa Morza Czerwonego,
najbardziej typowa rafa dla całego świata, do tego wielkie rzeki
afrykańskie, czyli Nil i Kongo, ze swoją unikalną fauną, a także
jeziora Malawi i Tanganika, oraz Kanał Mozambicki, który jest
miejscem życia ogromnej ilości ryb pelagicznych, a więc rekiny,
tuńczyki, płaszczki i wiele innych gatunków ryb które właśnie w
takim środowisku występują.
Dokonamy pasjonującej przechadzki przez całe wody Afryki,
poczynając od wybrzeży Morza Czerwonego, poprzez środowiska
Nilu, w którym będą się pluskać hipopotamy, wielkie jeziora,
wybrzeże szkieletów w Namibii, podróż zakończymy na masywie
rzeki Kongo. Każde środowisko będzie możliwie wiernie
odtworzone, oczywiście wymaga to ogromnej ilości pracy
wystrojowej, tak aby rzeczywiście wyglądało to naturalnie aby
zwierzęta dobrze się tam czuły.
Obiekt pomieści około 14 mln. litrów wody, to jest ilość, która
wystarczyłaby typowej rodzinie na 200 lat. Już pod koniec roku
Afrykarium będzie otwarte także serdecznie zapraszamy, a
wcześniej można ciągle zobaczyć wiele innych atrakcji naszego
ZOO. Mamy także zwierzęta, które utrzymujemy w bezpośrednim
kontakcie z człowiekiem, bez ogrodzeń, co powoli staje się naszą
specjalnością.

W drodze do Pańskiego biura widziałem kolejną budowę w
okolicach terrarium. Co to za inwestycja?
Nie zaniedbujemy naszej fauny rodzimej, chcemy pokazać, że Odra
jest rzeką żywą. Był okres, że była bardzo zanieczyszczona,
aktualnie możliwe jest życie ryb i innych organizmów. Plan jest taki,
aby przedstawić Odrę od źródeł do ujścia, ponieważ każdy odcinek
rzeki jest inny i zamieszkiwany jest przez inne gatunki zwierząt i
roślin i właśnie to chcemy odtworzyć w mniejszej skali, wszystko to
po to aby pokazać, że wrocławska rzeka żyje i należy ją chronić.
Dlatego zapadła decyzja o budowie Odrarium.
Ktoś może zapytać co ciekawego można spotkać w Odrze.
W górnym biegu rzeki oprócz powszechnie znanych pstrągów i
młodych łososi zobaczymy lipienie, które zdecydowanie należą do
najbardziej kolorowych ryb słodkowodnych w skali świata. U
samca płetwa grzbietowa jest powiększona i ma tęczowy kolor,
także jest to przepiękne stworzenie. Dodatkowo zobaczymy brzany,
duże jesiotry i sumy. W części ujściowej będzie sztuczna fala, która
będzie pokazywać jak morze i ujście rzeki oddziałuje na kształt
brzegu. Tam będą znajdować się ryby słonowodne, a więc płastugi,
flądry, ciosy i alozy.
Wielu osobom może się wydawać, że Pańska praca jest lekka,
łatwa i przyjemna, a w dodatku w otoczeniu zwierząt, które tak
bardzo lubimy.
To jest bardzo trudna praca, polega na zarządzaniu naprawdę
dużym terenem, instytucją, która oprócz celów typowo
komercyjnych, czyli zarabianiu na swoje utrzymanie, zajmuje się
także działalnością ochronną. Oprócz hodowania zagrożonych
gatunków w ramach przeróżnych programów, wspieramy
finansowo na przykład ochronę niektórych gatunków ptaków i
dzikich świń na Jawie w Indonezji.
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CENTRUM OGRODNICZE

ZAPRASZAMY
pon-pt 9:00 - 19:00
sobota 9:00 - 17:00
niedziela 9:00 - 16:00

OKAZ

Ul.Wita Stwosza 77
80-308 Gdańsk
tel./fax. 058 341 0890

www.okaz.net.pl

Tak wygląda Okapi
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O takiej działalności wrocławskiego ZOO nie każdy wie.
Rzeczywiście, jednak to trzeba robić, te zwierzęta tam giną lub już
wyginęły. Trzeba je hodować, próbować je rozmnażać, a my to
bardzo wspieramy. Z naszych funduszy budowane są na przykład
woliery oraz system nadzoru kamerami, który pozwala na
obserwację tego co się dzieje ze zwierzętami.
Bardzo istotnym elementem są też działania dydaktyczne, w ciągu
roku prowadzimy zajęcia dla około 30 000 dzieci, które odbywają w
ZOO żywą lekcję przyrody, zupełnie inną niż ta ma miejsce w
szkolnej ławie. Prowadzimy także działalność naukową, polegająca na współpracy z uczelniami krajowymi i zagranicznymi,
dostarczając tam próbek, materiałów genetycznych, do dalszych
badań. Poza tym mamy mocno ożywioną współpracę
międzynarodową, która też wymaga stałych kontaktów. No i
wreszcie działalność marketingowo-popularyzacyjna, której
częścią jest dzisiejszy wywiad. Podsumowując praca jest bardzo
urozmaicona, tutaj nie da się nudzić.

Na zapleczu widzę 54 zbiorniki na wodę, każdy wielkości
samochodu osobowego, niesamowity zespół filtrów, istne
spaghetti z potężnych rur. Wszystko po to, aby zadbać o
krystaliczną czystość wody. Trafiliśmy pod główne wejście,
przy którym widać dwie sale konferencyjne, restaurację oraz
powstające atrakcje dla najmłodszych, wszystko utrzymane w
modernistycznym, zapierającym dech w piersi stylu. Z daleka
widać miejsce, w którym znajdzie się flora i fauna dżungli
Kongo. Jest oddzielone wielką taflą szkła, tam musi panować
podwyższona temperatura oraz wilgotność- zapewnia Pan
Radosław. Podchodzimy do kolejnej przeszklonej ściany, za
którą widać zbiornik dla uchatek, „zaledwie” 10 razy większy
od tego, w którym te zwierzaki aktualnie mieszkają.
Zaraz obok znajduje się równie duży basen i plaża dla
pingwinów.
Wrocławskie Afrykarium jest wydarzeniem na skalę Europy, miejscem,
którym można spędzić kilka godzin, a
następnie wrócić na dwór i do wieczora
kontynuować naszą podróż.
Wstęp do Afrykarium wliczony będzie
w cenę biletu do ZOO, czyli będziemy
mieli całodniową, wspaniałą przygodę
za kilkanaście złotych.
Można pójść do kina na film, który być
może nie będzie nam się podobać.
Za podobną cenę możemy wejść do
wrocławskiego ogrodu zoologicznego,
a tutaj dobra zabawa gwarantowanastwierdza pan Ratajszczak.
Ja już szykuję się, na wielkie, jesienne
otwarcie Afrykarium we Wrocławiu.
Jestem niezwykle wdzięczny za to, że
mogłem zobaczyć coś, co będzie
dostępne dla innych dopiero za kilka
miesięcy.
Wiem, że wrocławskie ZOO zatrzęsie
Europą, wiem, że ściągnie turystów z
całego kontynentu, a nasz rodzimy
ogród zoologiczny na pewno na to
zasługuje.

Po wywiadzie dostałem propozycję, której się nie
spodziewałem. Mogłem zobaczyć powstające Afrykarium od środka.
Zostałem oprowadzony przez Pana Ratajszczaka i
otrzymałem kolejną dawkę informacji o obiekcie.
Budynek robi niesamowite wrażenie, jest potężny,
monumentalny. W środku trwają prace wykończeniowe.
Wchodzimy „od tyłu” i zaczynamy od ogromnej sali z
hipopotamami, które będziemy mogli oglądać od góry.
Imitacje skał , które zdobią podłogi, ściany oraz
fragmenty wybiegów wykonane przez Hiszpańskich
artystów, do złudzenia wyglądają jak twór natury,
odwzorowane są nawet zacieki wody, wszystko z
najdrobniejszymi szczegółami.
Dach jest rozsuwany, więc jeżeli tylko pogoda na to
pozwoli będzie otwarty. Następnie odwiedzamy miejsce,
w którym już niedługo pojawią się miliony litrów wody, a
my będziemy mogli obserwować kolorową rafę i jej
barwnych mieszkańców przez szyby, które w najgrubszym miejscu mają nawet 16 cm.

28

Z prezesem wrocławskiego ZOO, Radosławem Ratajszczakiem
rozmawiał Michał Nimiro.

ZIELONE
OZDOBY

Rzeżucha jest bardzo szybko
rosnącą roślinką, która zawiera
wiele witamin i może być ciekawą ozdobą wielkanocnego stołu.

Czy wiesz jak przygotować rzeżuchowe ozdoby.
Zastosuj się do porad Artura a, przekonasz się jakie to łatwe... i smaczne!
WERSJA
PODSTAWOWA
Rzeżuchę należy wysiać ok. dni 10-12 dni przed
świętami. W tym czasie nasiona wykiełkują
tworząc jednolitą, okazałą, wiosenną „łąkę”.
Nasiona można wysiewać do doniczki z ziemią lub
innego naczynia wyścielonego watą lub kawałkami
ligniny.
Naczynie należy postawić w jasnym miejscu i dbać,
aby podłoże było zawsze wilgotne.
Wyrośnięte roślinki można ścinać na kanapki,
dodawać do twarożku lub sałatek.

Wesołe czuprynki
Zamiast nudnego talerzyka czy miseczki
naszą rzeżuszkę możemy wsiać
do „skorupkowych” kubeczków.
Jak je przygotować?
Najprościej poprosić mamę,
aby robiąc jajecznicę nie rozbijała jajek „na pół”
tylko „ucinała” same czapeczki.
To tak powstałego kubeczka upychamy delikatnie
namoczona watę i wysiewamy nasionka.
Cały czas dbamy o to, by wata była wilgotna.
A potem dekorujemy delikatnie flamastrami.

część IX
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! – stwierdził wilczek.
– To teraz nieważne. Najważniejsze to szybko uwolnić
twoją łapę. Inaczej i ty zostaniesz kulawcem – piastun
obwąchiwał puchnącą łapę szczeniaczka.
– Pomożesz mi? – zapytał wilczek. – Przecież
opowiadałeś,że pomógł ci Czort, a skoro ty jesteś
Czortem...
– Tak opowiadałem... Wówczas udało mi się przegryźć
konar, do którego przyczepiony był wnyk, a po kilku
dniach poluzować zaciśniętą na mojej łapie pętlę. Teraz
żaden z nas nie ma dostatecznie mocnych zębów, by to
zrobić – powiedział smutno Kulawiec.
Ambaras miał ochotę się rozpłakać, ale skarcił siebie
samego w duchu.

To nie była pora na mazgajstwo. To była pora na szybkie
myślenie.
– Dziadku – powiedział – Musimy poprosić o pomoc.
– Zgoda. Ale kogo?
– Dziewczynkę. Ludzkiego szczeniaka.
Kulawiec potrząsnął łbem i prychnął z dezaprobatą, ale po
chwili przyjrzał się jeszcze raz łapie Ambarasa i spojrzał w
kierunku kształtu kryjącego się pod dębem.
– Chyba nie ma innego wyjścia – warknął.
Ambaras obserwował, jak piastun
podchodzi do skulonego i płaczącego malucha,
jak go obwąchuje, wreszcie jak liże po dłoni.
Po chwili dziewczynka przestała płakać i, ku
wielkiemu zaskoczeniu Kulawca, pogłaskała
go po pysku.
Stary wilk pomógł maluchowi wstać i ruszył
wolno w kierunku Ambarasa.
– Chcesz, żebym za tobą poszła? – wilczek
usłyszał głos podobny do ptasich treli, a po
chwili zobaczył ludzką postać pochylająca się
nad jego łapą.
– Ojej, trzeba zdjąć ten drut. Zaraz, jak to
tatuś pokazywał... O, tak!

Ambaras miał wielką ochotę odpowiedzieć, ale tylko
zapiszczał. Łapa bardzo go bolała, na szczęście
zręczne ludzkie dłonie szybko poluzowały pętlę i
uporały się z oswobodzeniem wilczka.
– Dziękuję – powiedział Ambaras, ale choć on
doskonale rozumiał ludzką mowę, ludzie
najwyraźniej nie rozumieli jego języka.
– Chodź, Ambarasie, wracajmy do watahy –
powiedział Kulawiec.
– Nie, dziadku. To jeszcze nie wszystko. Teraz trzeba
pomóc ludzkiemu szczeniakowi. Musimy
zaprowadzić go w kierunku zapachu ludzi. Chciałem
to zrobić sam, ale wpadłem w pułapkę, a poza tym
mój nos...
– Tak, wiem o twoim nosie – powiedział Kulawiec.
– Wiesz? Ale to przecież moja tajemnica – zdziwił się
Ambaras.
– Wygląda na to, że teraz obaj znamy swoje tajemnice
– uśmiechnął się stary wilk, po czym odwrócił się do
znów pochlipującej dziewczynki.
– Chodź – powiedział i na chwilę przytulił łeb do
małej postaci. – Zaprowadzę cię do ludzi.

Piastun poszedł wolnym krokiem ku skrajowi lasu, ku
zapachowi ludzi, a mały człowiek dreptał za nim krok w
krok. Ambaras został na polanie i starał się ocucić
orzesznicę.
– To już wiosna? – zapytała nieprzytomnie Łupinka,
otworzywszy jedno oko.
– Tylko w moim sercu – uśmiechnął się do niej wilczek.
***
Kulawiec i Ambaras wrócili do rodziny, kiedy już
świtało. Nie opowiedzieli reszcie o wydarzeniach
ubiegłej nocy. I tak żaden z wilków by nie uwierzył. A
poza tym chcieli zachować swoje tajemnice.
Przecież znali je tylko oni dwaj. Przez kilka następnych
dni nikt nie niepokoił watahy i życie powoli wracało do
dawnego rytmu.
A kiedy któregoś wieczoru
Krzepki ze zdumieniem oznajmił
reszcie rodziny, że widział człowieka
chodzącego po lesie
i skrupulatnie zdejmującego
ludzkie pułapki, dotychczas czyhające
za każdym niemal drzewem,
Ambaras i Kulawiec
uśmiechnęli się do siebie.
Dobra robota!
To już ostatnia część
przygody Ambarasa.
Dziękujemy,
że towarzyszyliście
mu przez cały czas.
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Tym razem to Inka zaprasza
Was do wspólnej zabawy.
Czy umiecie rozpoznać jakie
wiosenne kwiatki zakwitły w jej ogródku?
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Lista nagrodzonych:
1. Budny Asia - C.o. Skalniak
2. Michalczewska Aneta - Podobin
3. Tryszpiot Radek - Z£OTORYJA

ROZWIĄZANIE PROSZĘ PRZEKAZAĆ DO SKLEPU, W KTÓRYM
OTRZYMALIŚCIE PAŃSTWO MAGAZYN VIRIDIS DO DNIA 10.04.2014

Podpis Rodzica

Nazwa
Centrum
Ogrodniczego

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 nagród
ufundowanych przez
firmę Vilmorin zapraszamy do sklepów

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

ochrona drzew
Wczesna wiosna to czas na ochronę naszych drzew owocowych. Sprzyjająca pogoda pozwoliła nam już w lutym
rozpocząć pierwsze opryski. W marcu możemy zastosować drugi oprysk, pamiętając aby opryskać nasze drzewa zanim zaczną pękać pąki na drzewach i nie chodzi
tylko o brzoskwinie, ale także pozostałe drzewa pestkowe.
Ażeby zabezpieczyć nasze drzewa przed groźnymi chorobami
grzybowymi między innymi kędzierzawością liści brzoskwiń,
parchem, szarą pleśnią czy zgnilizną owoców proponuję preparat
firmy Bayer - Pomarsol Forte.

PORADY FACHOWCÓW

Drugim preparatem który chciałbym polecić działkowcom jest
Calypso.
Jest to środek owadobójczy o działaniu kontaktowym i żołądkowym, przeznaczony do zwalczania szkodników ssących i
gryzących na roślinach sadowniczych.
W roślinie działa układowo. Jest bardzo przydatny do ochrony
upraw amatorskich. Przede wszystkim jest nieszkodliwy dla
owadów zapylających oraz innych pożytecznych owadów.
Zabiegi można wykonywać nie tylko przed kwitnieniem czy po
kwitnieniu ale także w jego trakcie.
Środek działa już w temperaturze 10 stopni.
Działa na roślinie nawet 3 tygodnie. Specjalna technologia preparatu pozwala na skuteczne zwalczanie wszelkich owadów
niewrażliwych na dotychczas stosowane środki .
Od marca tego roku
preparat ten będzie
dostępny też w formie
gotowej do użycia.
Przystosowany na rośliny
ozdobne w mieszkaniach,
na balkonach, a także w ogrodach.
Będzie go można stosować
nawet przy temperaturze
powyżej 20 stopni.

Jest to środek o
działaniu kontaktowym
posiada duże spektrum
działania i jest bardzo
dobrze tolerowany
przez rośliny,
a przede wszystkim
nie uszkadza ich.
Posiada inną substancję
czynną niż dotychczas
stosowane preparaty
typu Sylit, Carpene,
co powoduje że
rośliny nie uodporniły
się na ten preparat .
Najważniejsze jest
jednak to , że preparat
chroni również przed
brunatną zgnilizną
drzew ziarnkowych
ujawniającą się
dopiero w okresie
przechowywania
owoców .

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

Na

celowniku
zgorzel
siewek

Wiosną
oczy
większości
ogrodników
Katarzyna
zwrócone są na inspekty i
Marcinkiewicz
VIRIDIS rozsadniki, to właśnie w nich dzieje
się w tym okresie najwięcej.
Warunki panujące w inspektach sprzyjają rozwojowi różnorodnych
grzybów rodzaju Pythium, Fusarium, Rhizoctonia i Botrytis, przez co
młode rośliny, które już za kilka tygodni powędrują do gruntu narażone
są na wiele patogenów.
Ze względu na słaby system odpornościowy, nie zawsze potrafią sobie z
nimi poradzić, czego konsekwencją jest zamieranie siewek nazywane
powszechnie zgorzelą. Ryzyko porażenia grzybem maleje z czasem, a
decydujące są pierwsze trzy tygodnie od wschodów.
Później prawdopodobieństwo infekcji jest minimalne (jednak w dalszym ciągu możliwe!).

Wyróżniamy dwa rodzaje zgorzeli:
– zgorzel przedwschodowa – jej wystąpienie często postrzegane jest
jako słaba zdolność kiełkowania nasion, gdyż patogen atakuje siewkę,
która nie zdążyła przebić się przez warstwę podłoża przez co na paletkach rozsadowych pozostają puste place.
– zgorzel powschodowa – pierwsze objawy pojawiają się na łodyżkach
oraz liściach właściwych. W miejscu infekcji (najczęściej w miejscu
styku z podłożem) można zauważyć silne przewężenie.
Młode rośliny początkowo zmieniają żywy kolor zielony na szarozielony, więdną, załamują się i zamierają.
W obu przypadkach jedynym skutecznym sposobem walki
z tą chorobą jest odpowiednia prewencja.
Do siewu wybierajmy nasiona sprawdzonych firm nasiennych,
które przed siewem zaprawiajmy odpowiednimi preparatami
chemicznymi lub metodami ekologicznymi
(szczegóły znajdą Państwo w Viridis1/14, str. 32).
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Kolejnym czynnikiem wpływającym na ograniczenie populacji
grzybów jest wykorzystanie podłoża wolnego od patogenów, o
odpowiedniej strukturze i odczynie. Nie bez znaczenia pozostaje
również głębokość i gęstość siewu. Wszystkie te parametry
bezpośrednio wpływają na zdrowotność siewek.
Jeżeli korzystamy z plastikowych palet wielokrotnego użytku
nie wolno nam zapominać o ich dokładnym umyciu i odkażeniu
z wykorzystaniem potasowego mydła ogrodniczego.
Wysianym nasionom należy zapewnić odpowiednie warunki
kiełkowania dbając o to, aby nie narażać siewek na stresy
abiotyczne (wahania temperatury, nadmiar lub niedostatek
wody, za wysoką lub za niską wilgotność powietrza, nieodpowiednie doświetlenie).
Dla wzmocnienia wysiane rośliny, można też podlać preparatem
Previcur Energy 840 SL lub Septovital 200 SL.
REKLAMA

PORADY FACHOWCÓW

Ogród

na jesień

życia

Joanna Wołejszo
Pro-Centrum
Biskupiec

Ogród, oprócz funkcji dekoracyjnej
i użytkowej może pełnić również
rolę terapeutyczną. Przed wyzwaniem
zaaranżowania przestrzeni pełniącej właśnie takie
zadanie stanęłam podczas realizacji projektu
ogrodu przy Domu Spokojnej Starości w Londynie.

Podczas projektowania ogrodów przy instytucjach, których
głównym celem jest zapewnienie godnego życia osobom starszym
najważniejszym zadaniem projektanta jest dostrzeżenie i
uwzględnienie potrzeb pensjonariuszy.

Należy zapewnić im nieuciążliwe ścieżki pozbawione wysokich
krawężników oraz miejsca wypoczynkowe z siedziskami o solidnych oparciach czy podłokietnikach.
W takim ogrodzie powinno znajdować się także miejsce ocienione
oraz osłonięte od wiatrów, gdzie w spokoju będzie można odpocząć.

Propozycja 1
Oprócz typowych wytycznych związanych z funkcjonowaniem
takiej placówki musiałam wziąć pod uwagę sugestie inwestora,
któremu zależało na zaprojektowaniu kaskady wodnej. Była to
bardzo trafna wskazówka, gdyż jak wiadomo woda relaksuje, przez
co część przy kaskadzie stała się doskonałym miejscem do
medytacji i odpoczynku. W ogrodzie przeważają rośliny liściaste
zimozielone tj. laurowiśnie, trzmieliny, głogowniki, bukszpany.

Wykorzystałam rośliny o ciepłych, nasyconych, przykuwających
uwagę barwach. Są to m.in.: różaneczniki, azalie, runianki, hortensje. Towarzyszą im trawy ozdobne oraz irysy i czosnki
olbrzymie w kolorze fioletu.
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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

Pierwsza koncepcja ma charakter nieformalny.
Rabaty maja formę łagodnych łuków

PORADY FACHOWCÓW

Wzdłuż ścieżek zaproponowałam pasma lawendy wąskolistnej 'Hidcote' o niebieskofioletowych kwiatach.
Dominującym akcentem jest również Magnolia purpurowa
'Nigra' umiejscowiona niedaleko miejsca wypoczynkowego.
Do ogrodu wyprowadziłam wiele roślin pachnących, które
urozmaicają otoczenie zapachami, nie przytłaczając jednocześnie pensjonariuszy nadmiarem nut zapachowych, które
najintensywniejsze są wieczorami.
Wykorzystanie roślin o zróżnicowanej teksturze liści, różnorodnych pokrojach oraz zapachach ma swoiste działanie
terapeutyczne, gdyż sprzyjają one stymulacji sensorycznej
a także poprawiają pamięć.

Propozycja 2
Drugą koncepcję wykonałam w stylu formalnym.
Cechuje ją geometria, równowaga oraz zachowanie odpowiednich proporcji. Rytm i ogólny porządek wyznaczają
strzyżone rośliny, głównie kule bukszpanów.
Jestem przekonana, że przyszli użytkownicy ogrodu poczują się w nim dobrze i
chętniej będą spędzać czas na świeżym
powietrzu.
Mam również nadzieję, że czytelnicy
Viridis w moim projekcie znajdą inspiracje, które pomogą im w ciekawy sposób
zaaranżować przestrzeń wokół swoich
domów.

Ważnym elementem kompozycyjnym są miskanty chińskie w kwadratowych kwaterach wysypanych białym grysem oraz kwadraty z
bukszpanów i cisów pospolitych 'Summergold'. Na drewnianych
kratach w przyszłości piąć się będą pnącza, a dokładnie powojniki
botaniczne z grupy 'Constance' i 'Princess Diana'.
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VIRIDIS EKO

Podłoże
pełne

życia

Porównując obecne na rynku podłoża ogrodnicze,
bez względu na producenta, można zauważyć fakt,
iż w niewielkim stopniu różnią się one od siebie.
Łączy je to, że działają w sposób pasywny
i ograniczony w czasie.
Opracowane i opatentowane przez firmę Green Garden® w 2012r.
podłoża z mikroorganizmami stanowią nie notowany od lat przełom w zastosowaniach ziemi ogrodniczej. Po raz pierwszy uzyskano bowiem podłoża wspierające rozwój roślin w sposób aktywny.
Podłoża charakteryzują się mniejszą lub większą zawartością torfu
oraz różnorodnymi dodatkami tj. piasek, dolomit itp.
Najlepsze marki proponują ponadto produkty wzbogacone o
nawozy wieloskładnikowe o przedłużonym działaniu oraz w
nielicznych wyjątkach w hydrożel. Dodatkowo najdroższe podłoża za sprawą np. hydrożelu charakteryzują się korzystną
strukturą gruzełkowatą, która pozwala lepiej utrzymywać wilgoć i
napowietrzać korzenie.
Z upływem czasu, na skutek ustania działania hydrożelu struktura
ta jednak zanika. Efektem jest uzyskanie różnej jakości podłoży do
uprawy roślin, których cechą wspólną jest fakt, iż roślina samodzielnie sięga po składniki odżywcze zawarte w podłożu, a samo
podłoże jest pasywne.

Nowy rodzaj podłoża, tak jak wszystkie dotychczasowe, zawiera
szereg składników odżywczych, które pomagają roślinom w rozwoju. Różnica polega na tym, iż zawarte w ziemi specjalne kultury
pożytecznych bakterii rozkładają składniki odżywcze do form
najlepiej przyswajalnych przez rośliny.
Dodatkowo uwalniają związane w podłożu i niedostępne w normalnej sytuacji pierwiastki, czym powodują, że nawet najzwyklejszy torf ma więcej substancji odżywczych niż podłoże z nawozem
wieloskładnikowym.
Ponadto mikroorganizmy działają w tym zakresie w sposób ciągły, co
powoduje iż nowa ziemia charakteryzuje się przedłużonym działaniem powyżej 6 miesięcy co znacznie przekracza możliwości
opartych o chemiczne nawozy odpowiedników.
Przez cały okres wzrostu samoczynnie utrzymywane jest także
stabilne pH podłoża, co jest niemożliwe do zagwarantowania w
dotychczasowych rozwiązaniach. Bez udziału drogiego hydrożelu
przez cały okres wegetacji, mikroorganizmy tworzą i utrzymują
strukturę gruzełkowatą, co pozwala lepiej utrzymać wilgoć i napowietrzyć korzenie.
Mikroorganizmy każdego dnia rozkładają obumarłe szczątki roślin i
oczyszczają glebę ze szkodliwych substancji. Przy tym charakteryzują się działaniem probiotycznym dzięki czemu cały czas zaszczepiają i chronią rośliny przed chorobami.
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ogrodnik.sucha@interia.pl
ul. Piłsudskiego 6
ul. Wolności 13
34-200 Sucha Beskidzka 34-220 Maków Podhalański
Tel. 33/874-55-60
Tel. 33/877-34-28

Złota ziemia!
Z radością informujemy, że podłoże uniwersalne z mikroorganizmami
firmy Green Garden zostało docenione przez specjalistów
branży ogrodniczej. Sąd konkursowy pod przewodnictwem
Pana prof. dr hab. Józefa Jasiczaka przyznał Złoty Medal
Międzynarodowych Targów Poznańskich na Targach Ogrodniczych
i Architektury Krajobrazu GARDENIA 2014 produktowi
Podłoże uniwersalne z mikroorganizmami
do roślin ozdobnych i warzyw.
-Nagroda jest tym cenniejsza, gdyż innowacyjne podłoże z mikroorganizmami zostało wyróżnione jako jedyne z branży podłoży
ogrodniczychmówi Arkadiusz Temberski właściciel firmy Green Garden

W szczególności w sposób aktywny zwalczają czynnik chorobotwórczy, grzyby, pleśni oraz szkodniki (np. mszyce).
Bezpośrednim efektem stosowania podłoży z mikroorganizmami jest lepsze ukorzenianie, szybszy wzrost,
piękniejsze kwitnienie oraz lepsze owocowanie roślin.
W większości przypadków nie ma też konieczności dodatkowego nawożenia roślin oraz oprysków, zwalczania
szkodników i chorób, co pozwala zaoszczędzić pieniądze.
Warto podkreślić, iż podłoża z mikroorganizmami są
rozwiązaniem w 100% naturalnym.
W przeciwieństwie więc do podłoży opartych o nawozy
mineralne nie alergizują.
Marzena Temberska - Green Garden
REKLAMA

Innowacja spotkała się z wyjątkowo ciepłym przyjęciem
odwiedzających. Wszystkim, którzy odwiedzili stoisko
Green Garden podczas Targów Gardenia firma składa
serdeczne podziękowania.
Podłoże bierze udział w konkursie
„Złoty Medal – Wybór Konsumenta”.
Zapraszamy Państwa do wyrażenia swojego uznania poprzez
wzięcie udziału w głosowaniu na stronie www.zlotymedal.mtp.pl
zakładka wybór konsumentów: Gardenia 2014.

VIRIDIS EKO

Ziemia
kompostowa
Na początku
sezonu wielu ogrodników
stoi przed trudnym zadaniem wyboru odpowiedniego
podłoża do uprawy roślin. Zważywszy na różnorodne
wymagania poszczególnych grup roślin, pozornie
banalna sprawa urasta do rangi sporego problemu.

W wielu ogrodniczych publikacjach numerem jeden wśród podłóż jest
ziemia kompostowa. Trudno się z tym werdyktem nie zgodzić, gdyż
kompost to nie tylko podłoże, ale również naturalny nawóz o wielopłaszczyznowym dzianiu.
Ziemię kompostową możemy zastosować jako podłoże do zakładania
trawników, na rabaty kwiatowe, do nasadzeń drzew i krzewów, a także w
uprawie rozsady i roślin doniczkowych jako komponent różnych mieszanek ziemi ogrodniczej.
Jej skład jest bardzo zróżnicowany i w dużym stopniu zależy od sposobu
przygotowania danego kompostu, od rodzaju i ilości kompostowanych
odpadków organicznych i mineralnych, długości okresu kompostowania i od tego, jak często pryzma była przerabiana.
Wartość użytkową ziemi kompostowej określa zawartość materii organicznej (próchnicy).

Próchnicą nazywamy drobniutkie cząsteczki pochodzenia organicznego, tzn. powstałe ze szczątków roślin i zwierząt, które uległy
daleko idącemu rozkładowi.
Należy zaznaczyć, że ziemie kompostowe zawierają dość dużo
„słodkiej” próchnicy, która jest najlepszą i najbardziej pożądaną w
glebach postacią resztek organicznych.
Rozkładając się może zaopatrywać rośliny w dostępne formy
składników pokarmowych, a dzięki pH = 8 wpłynąć na jej odczyn
zmniejszając kwasowość. Równie dobrze radzi sobie z pochłanianiem i magazynowaniem wody, a jej większe cząsteczki (koloidy) przyczyniają się do dobrej przewiewności podłoża.
Poza tym pochłania ona dużo ciepła, które bardzo powoli traci,
dzięki czemu jest czynnikiem nagrzewania się gleby.
Próchnica ma również znaczenie dla wytwarzania się struktury
gruzełkowej gleby. Skleja i cementuje glebowe cząstki w porowate
ziarenka i grudeczki. Im więcej w glebie słodkiej próchnicy, tym
więcej jest gruzełków i tym są one odporniejsze na rozmywanie
przez wodę. Gleba o takiej strukturze jest pulchna i sprzyja
zdrowemu rozwojowi systemu korzeniowego.
Kompostowany materiał nie jest poddawany żadnym termicznym
ani chemicznym procesom odkażania, dlatego zawiera żywe
kultury bakterii, grzybów, faunę i florę, które po dodaniu do
jałowego podłoża ożywią je biologicznie.
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Najlepszym źródłem ziemi kompostowej są przydomowe
kompostowniki, będące jednocześnie doskonałym sposobem utylizacji resztek z domu i ogrodu (nie mylić z koszem na śmieci).
Na wytworzenie
gotowego i dobrze
rozłożonego kompostu
trzeba jednak trochę
poczekać, dlatego z
pomocą przychodzą
nam producenci
podłóż oferując
gotową do użycia
ziemię kompostową.
Dobrej jakości podłoże
kompostowe powinno
mieć jednolitą strukturę
i przyjemnie pachnieć
ziemią.
Niedopuszczalne są
większe nierozłożone
fragmenty materii
organicznej ani też
widoczne skupiska
grzybni. O workowaną
ziemię kompostową
zapytaj w swoim
sklepie ogrodniczym.

Zadbaj o kondycję
Rozpoczęła się wiosna.
Zanim zabierzemy się
za sypanie nawozów,
warto najpierw sprawdzić
jaka jest kondycja gleby
w naszym ogrodzie.

gleby

Poprawiając stan gleby możemy ułatwić życie naszym roślinom i sprawić, że wykorzystają
dostarczane składniki mineralne do jeszcze lepszego wzrostu i rozwoju.
Zawartość próchnicy
Próchnica glebowa jest bardzo złożonym związkiem, składa się z wielu frakcji o różnej
barwie, rozpuszczalności w wodzie i łatwości mineralizacji. Głównym składnikiem
próchnicy są kwasy humusowe. Powstawanie i rozkład próchnicy jest procesem ciągłym, ale
wolno zachodzącym. Próchnica, jako naturalne lepiszcze, powoduje sklejanie się cząstek
gleby w większe i trwalsze agregaty glebowe. Dzięki temu gleba uzyskuje trwałą strukturę
gruzełkowatą, która jest podstawą żyzności.
Jak działają kwasy humusowe?
Kwasy humusowe pozytywnie wpływają na żyzność gleb oraz wzrost roślin ze względu na
wysoką sorpcję wymienną kationów, zawartość tlenu i dużą pojemność wodną.
Można wymienić długą listę ich zalet:
• zwiększają pojemność wodną gleb lekkich (a w rezultacie zmniejszają zagrożenie suszą),
• zwiększają dostępność składników pokarmowych (zmniejszają ich wypłukiwanie i zatrzymują je w strefie korzeniowej),
• stymulują rozwój systemu korzeniowego,
• stymulują rozwój pożytecznych mikroorganizmów (np. Azotobacter, Nitrosomonas).
Jak nawozić kwasami humusowymi?
Najbardziej efektywnym źródłem kwasów humusowych są nawozy organiczno-mineralne oparte na leonardytach. Jest to kopalina będąca formą
pośrednią między torfem, a węglem
brunatnym. Złoża leonardytów są
efektem kilkudziesięciu milionów lat
humifikacji materii organicznej. Stosując go dostarczamy glebie bioaktywne
Gleba uboga
kwasy humusowe, które bardzo szybko
w kwasy humusowe
zaczynają „pracować” w glebie.

Gleba zasobna
w kwasy humusowe

Przykładem nawozu opartego na leonardytach jest Rosahumus. Nawóz ten dobrze
rozpuszcza się w wodzie, a stosuje się go podlewając lub opryskując glebę.
Oddziaływanie na gleby piaszczyste
Brak kwasów humusowych w glebie piaszczystej skutkuje słabym zatrzymywaniem w niej
wody i składników mineralnych – spływają one w głąb gleby, przez co są poza zasięgiem
korzeni roślin. Stosując nawozy takie, jak Rosahumus dostarczamy aktywnych kwasów humusowych, które sprawiają, że struktura gleby jest bardziej „kleista” i zatrzymuje w sobie
więcej cennych składników. Tak nawilżona i odżywiona gleba jest znacznie lepszym
środowiskiem dla roślin.
Oddziaływanie na gleby gliniaste
Gleba gliniasta jest zwykle zbita i twarda – ani powietrze, ani woda, ani składniki mineralne
nie mogą dotrzeć w jej głąb. W takiej glebie rośliny są pozbawione nie tylko składników
odżywczych, ale i miejsca do wzrostu. Z podobnym problemem spotykamy się często na
terenach po budowie domu, gdzie glina z głębszych warstw gleby została wykopana i
rozrzucona na powierzchni. Kwasy humusowe dostarczane takiej glebie przez nawóz
Rosahumus dają efekt przewietrzenia – woda i powietrze mogą dotrzeć głębiej, a rośliny
zyskują przestrzeń do rozwoju.
Piotr Barański - Agrosimex
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W

przyrodzie
nic nie

ginie...

Chyba wszyscy znamy powiedzenie,
że „w przyrodzie nic nie ginie”.
Nie trudno się z nim nie zgodzić
patrząc na temat przez
pryzmę kompostu.
Kompost jest naturalnym, niezastąpionym w ogrodzie
nawozem organicznym. Nie tylko użyźnia podłoże
wprowadzając do niego związki mineralne pochodzące z przetworzonej materii roślinnej, ale także
poprawia strukturę gleby rozluźniając ją i wzbogacając w mikroorganizmy o znaczeniu fitosanitarnym.
Posiadanie przydomowego kompostownika pozwala
na szybkie i ekonomiczne pozbycie się resztek pochodzenia
roślinnego jednak, aby skutecznie skrócić czas kompostowania należy zadbać, aby w kompostowanej materii rozwinęło się wystarczająco dużo mikroorganizmów.

Skąd się biorą mikroorganizmy?
Za rozkład materii organicznej odpowiedzialne są różnorodne
bakterie, grzyby oraz promieniowce. Ich niewielką ilość wprowadza się do pryzmy kompostowej wraz z gromadzonymi tam odpadkami, z czasem kolonie namnażają się by w sprzyjających warunkach zamieniać się w wielomilionowe armie.

Zdrowy kompost powinien zawierać znacznie więcej węgla niż
azotu, dlatego na własne potrzeby możemy przyjąć, że na jedną
trzecią materii zielonej powinno przypadać dwie trzecie materii
brązowej.
Stosunek taki wynika z tego, iż bakterie odpowiedzialne za proces
rozkładu wymagają dokładnie tych dwóch pierwiastków, dokładnie
w takich proporcjach jako składników do budowy swoich ciał.
Umożliwia im to prawidłowy wzrost i rozwój.

Jak pies z kotem, tak węgiel z azotem
Kontrolowany rozkład kompostu (namnażania się mikroorganizmów) wymaga właściwej równowagi "brązowych" materiałów
organicznych i "zielonych" materiałów organicznych.
Jak rozszyfrować tę zależność?
„Brązowa” (sucha) materia organiczna w postaci suchych liści,
gałęzi, filtrów do kawy, igliwia, skorupek jaj, słomy, torfu, drewna
czy chociażby popiołu zawiera duże ilości węgla i odpowiada za
natlenienie oraz strukturę kompostowanego materiału.
Z kolei „zielona” (mokra) materia organiczna, którą może być
skoszona trawa, resztki kuchenne czy obornik zawiera duże ilości
azotu będącego surowcem do wytwarzania niezbędnych enzymów.
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Suche liście w kompoście są źródłem węgla

Przy niedoborze materii bogatej w azot, proces rozkładu znacznie
wyhamuje, gdyż mikroorganizmom zabraknie enzymów do przeprowadzania odpowiednich przemian.

Zaszczep chęć do życia
Jeżeli zakładamy pryzmę lub, gdy podejrzewamy, że gromadzona w
kompostowniku materia jest uboga w mikroorganizmy, powinniśmy
ją trochę „rozruszać”.
Najbardziej ekologicznym rozwiązaniem jest „zasianie kompostu”.
Oznacza to, że na 30 cm warstwie nie przerobionej jeszcze materii,
umieszczamy 5 cm warstwę już gotowego kompostu.
W ten sposób mikroorganizmy szybciej „kolonizują” nowy teren.
Niezawodnym i w pełni ekologicznym aktywatorem kompostowania jest również nawóz zwierzęcy – obornik, gnojówka.
Innym, równie skutecznym sposobem pobudzenia drobnoustrojów
do namnażania się jest stosowanie mikrobiologicznych aktywatorów kompostu.
Pośród wielu dostępnych na rynku preparatów na szczególną uwagę
zasługują te, które w swoim składzie zwierają
żywe kultury bakterii.
SPOREN – KOMPOSTAN, to zaawansowany preparat biologiczny
do wspomagania i przyspieszania procesu kompostowania.
Szczególnie polecany do kompostowania trawy i liści oraz odpadków organicznych.
Stosowany w kompostownikach lub na pryzmach kompostowych
wzbogaca faunę w ponad miliard żywych bakterii. Jest neutralny dla
środowiska, nie wpływa na odczyn kompostowanego materiału.
Odpowiada za intensyfikacje procesu rozkładu, przez co obniża
prawdopodobieństwo gnicia resztek.
Szczepy bakteryjne wchodzące w skład preparatu są nietoksyczne,
niepatogenne, nieszkodliwe, nie powodują korozji, nie pozostawiają plam i odbarwień i dlatego są całkowicie bezpieczne dla ludzi i
środowiska.
Wykorzystując do nawożenia pełnowartościowy kompost
mamy pewność, że gleba w naszym ogrodzie będzie
odpowiednio odżywiona.

Kompostan przyspiesza proces
rozkładu usprawniając jego przebieg.
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W przypadku kompostu, w którym brakuje brązowej części strukturalnej (niedobór węgla) nasza pryzma zamieni się w zbitą, śmierdzącą kupkę odpadków o znikomych wartościach estetycznych i
równie niewielkiej wartości odżywczej.
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Retrusie
Tekst
Witold Czuksanow

Czy można mówić o
sezonowej modzie
na takie czy inne kwiaty
do dekoracji
tarasów i balkonów?

Nie wiem! Ale przyglądając się różnym pokazom, wystawom,
prezentacjom, obserwując to co w czasie sezonu wiosna-jesień
2013 pięknie kwitło w niektórych skrzynkach i donicach dochodzę
do wniosku, że coś musi być na rzeczy.
Moim zdaniem wchodzimy w okres fascynacji kwiatami retro.
Nie ma w polszczyźnie odpowiedniego słowa, które by opisało
rośliny zapowiadające zmiany. Widzimy przecież stare i dobrze
znane wiejskie rośliny, ale jednak w zupełnie nowych odmianach,
kolorach, wielkościach i kształtach.
W muzyce analogiczne zjawisko opisuje między innymi słowo
folk, oznaczające twórczość sięgającą do muzyki ludowej.
Na kwiatowy użytek proponuję używać terminu: „RETRUSIE”.

Słonecznik
Proszę się przyzwyczajać do tego, że to wcale nie muszą być
ogromne kwiaty na bardzo wysokich łodygach, które dzień Boży
spędzają na grządce pod płotem śledząc ruch słońca po niebie.
Słonecznikowe rabaty: piękne, odporne i mało wymagające są i
mam nadzieję pozostaną znakiem rozpoznawczym wsi polskiej.
Ale słoneczniki w doniczkach?
Zabawne jest to, że pierwsze karłowe odmiany miały kwiaty pełne,
a dziś ich nasiona są już powszechnie dostępne. Ich kwiaty są
oryginalne, ale moim zdaniem zbyt mało „słonecznikowe”.
Może dlatego widuję coraz częściej karłowe słoneczniki, nie
wyższe niż 50-60 cm o kwiatach do złudzenia przypominających
te u kuzynów spod płotu? Hodowcy nie byliby sobą, gdyby oprócz
rośliny o wściekle żółtych płatkach przy okazji nie wyhodowali
innych: kremowych i rdzawo-żółtych.
Kto zechce posadzić niech pamięta, że obcinając przekwitające
kwiaty zachęcamy te rośliny do tworzenia nowych pąków!
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Kosmosy
Tradycyjny gatunek ma płatki białe, różowe lub czerwone i kilka regionalnych nazw. Mówią na nie onętki, ponętki, warszawianki,
wschodniaczki. Kwiaty ciekawe i wszędobylskie, bo potrafią przezimować na rabacie wysiewając jesienią nasiona.
Moim zdaniem i te tradycyjne można by wysiewać do doniczek, ale o
wiele bardziej atrakcyjnie będą w nich wyglądały nowe odmiany
kompaktowe.
Celowo nie używam słowa „karłowe” ponieważ cechą charakterystyczną jest po prostu zwarty pokrój i
wynikający z tego niższy wzrost.
Nowe warszawianki wyglądają inaczej niż tradycyjne
onętki. W moim przekonaniu straciły ponętny,
ażurowy i zwiewny charakter,
ale za to bardziej przyciągają wzrok,
bo ich kwiaty są ustawione
blisko siebie.
Coś za coś,
tak już najwyraźniej
być musi!
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Dalie
Zdecydowałem się pisać o retrusiach więc muszę przypomnieć, że
piękną polską nazwą jest georginia. Czasem o daliach mówią też
gorgonie, a raz czy dwa razy słyszałem nazwę wielgonie.
Według nowej mody rośliny mają być niskie, ale zachować daliowy
charakter, który objawia się długim i obfitym kwitnieniem.
Można się zatem spodziewać, że w skrzynkach balkonowych
będziemy mieli kolorowe kule. Odmian tych karłowych dalii jest tak
dużo, że kolor kwiatów na pewno nie będzie tym, co ogranicza.
Uwaga! Bulwy tych dalii można przechować w piwnicy i wykorzystać w następnych sezonach.

Ostre papryczki można wykorzystywać nie tylko jako przyprawę.
Wysuszone i starte na proszek są oryginalnym preparatem zabezpieczającym rośliny ogrodowe przed szkodnikami.
O tym może jednak opowiem innym razem.

Truskawki
W jednym z wywiadów Yoko Ono Lennon powiedziała, że marzy o
tym, by każdy miał swoje truskawkowe pole. Nie wiem czy wtedy
wiedziała, że zbliżają się czasy, w których dzieci będą uważały, że
warzywa i owoce biorą się z supermarketów?
Choćby z tego powodu warto urządzić swoje owocowe poletko
nawet wtedy, gdy będzie ono miało wielkość doniczki.
Truskawki to naprawdę piękne rośliny, a nowe odmiany, które do
takiej niezwykłej uprawy chcę polecić, mają kilka niezwykłych cech.
Dwie najważniejsze to całosezonowe kwitnienie i owocowanie oraz
różowa bądź czerwona barwa płatków.
Widowisko już w czasie kwitnienia zapowiada się niezwykle, a
kończy miłym zaskoczeniem, bo na roślinach wyrastają duże,
smaczne i aromatyczne owoce. Zupełnie takie same jak tradycyjne.

Ostre przyprawy
Do skrzynek i donic coraz częściej trafiają nie tylko zioła, ale i
warzywa. Z kilku interesujących propozycji na nowy sezon mogę
śmiało polecić czuszki.
Z nieznanych mi przyczyn, te popularne do niedawna rośliny teraz
widuję rzadko, ale to się zapewne zmieni.
Hodowcy i producenci sadzonek postawili na, nomen omen, ostrą
walkę o względy miłośników kwiatów doniczkowych. Prawdą jest,
że papryczki urodą kwiatów nie wygrają z konkurentami, ale za to po
okresie kwitnienia mamy owocowanie, a to ich czas.
Wtedy zdobią długo i kolorowo, do tego strączki zadziwiają nowymi
kształtami i zestawieniami barw.

Na zakończenie rzecz bardzo istotna: retrusie tylko przypominają
mało wymagające wiejskie roślinki.
W rzeczywistości są od nich znacznie bardziej wymagające!
Przeznaczono je do uprawy w pojemnikach, gdzie w ograniczonym
stopniu mogą korzystać z podłoża, dlatego podlewać trzeba często i
zawsze z nawozem, by przez cały sezon miały siłę tworzyć kolejne
pąki kwiatowe.
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Święto pnączy

w „Clematisie”

Wprawdzie od jubileuszu
25-lecia istnienia szkółki
Andrzej Antoszczuk
Clematis z Pruszkowa
Sosenka,
minęło
prawie pół roku,
Łapy
nie mogłem oprzeć się pokusie,
by wspomnieć Państwu o tym wydarzeniu.
1 września 2013 roku właściciele znanej i cenionej szkółki
Clematis z Pruszkowa, pan Szczepan Marczyński
i Władysław Piotrowski wraz z pracownikami
i zaproszonymi gośćmi świętowali ćwierćwiecze powstania.

Właściciel szkółki Szczepan Marczyński

To właśnie ta szkółka od początku swojego istnienia zajmuje się,
zresztą z wielkimi sukcesami, nie tak łatwym wbrew pozorom
działem szkółkarskim, jakim są pnącza. Szczepan Marczyński jest
również wielkim propagatorem uprawy pnączy. To jego działania
przyczyniają się do rozpowszechniania informacji dotyczących tej
grupy roślin w różnorodnych programach telewizyjnych, prasie,
ulotkach, książkach, a ostatnio poprzez portal społecznościowyFacebook.
Jest on również hodowcą wielu odmian, zdobywcą licznych
nagród na ogrodniczych wystawach w kraju i za granicą.
To, że dzisiaj pnącza są tak łatwo dostępne niemalże w każdym
sklepie czy centrum ogrodniczym w dużej mierze jest również
zasługą całego zespołu ludzi pracujących w Clematisie, bo aktualnie produkuje się tutaj około 2 mln sztuk rocznie. Każdy
miłośnik ogrodów z pewnością zetknął się z roślinami z tej szkółki.

Z moich obserwacji wynika, że pnącza, chociaż jeszcze nie do
końca doceniane, mają wielką przyszłość w zurbanizowanym
świecie. Niektórym gatunkom wystarczy naprawdę minimalny
dostęp do gruntu, aby sobie poradziły. Powstała moda na zielone
ściany i dachy, które są bardzo kosztowne i technicznie dość
skomplikowane, a poza tym dość ryzykowne w naszym klimacie.
Podobne efekty możemy uzyskać za pomącą odpowiednio dobranych pnączy, nie bez kozery są one nazywane mistrzami wspinaczki. Przykłady ze świata pokazują, że odpowiednio poprowadzone mogą nam zastąpić nawet drzewa, na które nie ma miejsca
albo warunków do rozwoju w zabetonowanym podłożu.
W środowiskach naturalnych wspinają się po drzewach i krzewach, a więc muszą w bardzo dużym stopniu dzielić się wodą i
składnikami odżywczymi ze swoimi sąsiadami.
Zwróćmy uwagę, jak świetnie pokrywają ekrany dźwiękochłonne,
a przecież luksusowych warunków nikt im nie zapewnia. A jak
trudno jest obecnie, przy dzisiejszych technologiach budowy dróg i
chodników, z dobrym efektem posadzić drzewa, jeżeli brakuje nam
pasa zieleni? Z miejskimi warunkami słabo sobie radzą stare
drzewa, a co dopiero młode, które bez drogiej infrastruktury nie
mają szans na prawidłowy wzrost.
Najbardziej okazałymi powojnikami posiadającymi niezwykłe
walory dekoracyjne chętnie sadzonymi w przydomowych ogrodach są clematisy wielkokwiatowe. Mają one duże, atrakcyjne
kwiaty zarówno pojedyncze jak i pełne w niezwykle bogatej gamie
kolorystycznej. Kolorami śmiało mogą konkurować z różami.
Przy czym wygrywają kolorami niebieskimi, błękitnymi i granatowymi,a przegrywają żółtymi, herbatnimi i pomarańczowymi.

Kwitnące rośliny gotowe do sprzedaży

Szkółka rozpropagowała i upowszechniła wiele wspaniałych
polskich odmian powojników. Wystarczy wspomnieć te słynne już
na całym świecie, jak niebieski Generał Sikorski i ciemnoczerwony Niobe hodowli Wł. Nolla. Biały Jan Paweł II i Matka
Urszula Ledóchowska, jasnoniebieski Błękitny Anioł i Emilia
Plater, czerwony Kardynał Wyszyński i Westerplatte, ciemnoczerwona Słowianka i fioletowy Kacper brata St. Franczaka.

Chociaż powojniki,
to znak rozpoznawczy szkółki,
w bogatej ofercie jest cała gama
różnorodnych pnączy wysokiej jakości
ze znakiem ISO, uhonorowanych
również godłem „Teraz Polska”,
co jest ewenementem w produkcji
roślin ozdobnych. Oferta zawiera
także coraz modniejsze ostatnimi czasy
rośliny o walorach ozdobno –
użytkowych , czy leczniczych.
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Dr. Szczepan Marczyński ma w swoim dorobku aktualnie 39 wyhodowanych bądź wyselekcjonowanych nowych odmian powojników i innych pnączy. Należy nadmienić, że
prace nad nową odmianą trwają dość długo, bo około 10 lat. Pierwsze wyhodowane przez
Szczepana Marczyńskiego odmiany to: różowa 'Barbara’PBR, różowa z czerwonymi pręgami - 'Hania’PBR, ciemnofioletowa z czerwonymi pręgami - 'Julka' PBR. Nową, niezwykle
piękną odmianą o białych kwiatach jest wielokrotnie nagradzana 'Beautiful Bride' PBR.
Do pozostałych ciekawszych odmian należy: biały 'Jerzy Popiełuszko' i 'Królowa
Jadwiga’PBR, jasnofioletowoniebieska 'Vistula’PBR, intensywnie czerwona 'Solidarność'.
Powojniki (klematisy) pełnokwiatowe własnej hodowli są również bardzo atrakcyjne, nie
tylko ze względu na formę kwiatów, ale też i na piękny kolor. Należą do nich: biała 'Maria
Skłodowska - Curie' PBR jasnoniebieski 'Azure Ball' PBR i 'Diam-ond Ball’PBR, błękitne
'Mazury', jasnoróżowe 'Innocent Blush' PBR i 'Innocent Glance' PBR. W grupie obficie
kwitnących powojników włoskich o mniejszych kwiatach uwagę zwracają pastelowo
różowy 'Oberek' i jaskraworóżowy 'Krakowiak' PBR.
Wyjątkowo atrakcyjny jest pierwszy
na świecie powojnik z Grupy Flammula
w czerwonofioletowym kolorze
- Clematis 'Sweet Summer Love' PBR.
Do tego dochodzą nowe odmiany
z Grupy Atragene o wyjątkowo dużych,
pachnących, dzwonkowatych kwiatach.
Clematis 'Lemon Dream’ szczególnie
spodobał się Anglikom, bo wybrali go
jako drugą najlepszą roślinę w konkursie
nowości podczas słynnej wystawy
Chelsea Flower Show w 2013 r.

Daj się
wyręczyć
bakteriom

Panu Szczepanowi zawdzięczamy
wiele nowych odmian clematisów

Wiosna to również bardzo dobry okres na sadzenie roślin. Nawet, gdy w naszym ogrodzie
nie ma już na nic miejsca, to pnącza na pewno jeszcze się zmieszczą. A szczególnie
powinno znaleźć się miejsce dla długo oczekiwanego clematisa ' Maria SkłodowskaPBR
Curie’ .
Przypomnijmy, że jest to
piękna nowa odmiana z
2011roku o białych,
pełnych kwiatach
nazwana imieniem
słynnej polskiej Noblistki
i po raz pierwszy
dostępna w sprzedaży od
wiosny tego roku.

Właściciele wśród produkowanych powojników

Przyjazna biototechnologia
w twoim domu i ogrodzie.
Najwyższej klasy środki bakteryjno-enzymatyczne
zapewniające bezpieczną i skuteczną ochronę domu i ogrodu.
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Kraina
moczarów i bagien
Zwykle nazwa Polesie kojarzy się
większości społeczeństwa polskiego z krainą
leżącą na wschód od naszych granic na
terenie Ukrainy i Białorusi, z okolicami
Pińska i rzeką Prypeć. Jednak kraina ta
sięga dalej na zachód i w granicach Polski
znalazła się najbardziej na zachód
wysunięta część Polesia zwana przez
regionalistów Polesiem Lubelskim.

Staw Dziki fot. A. Różycki

Jego najbardziej południowa część to Równina ŁęczyńskoWłodawska. Tutaj znajduje się znaczne nagromadzenie jezior , w tym
jezior pochodzenia krasowego. Do dzisiaj zachowało się tu 64 jeziora
o powierzchni powyżej 1 ha. Z tego względu regionaliści nazywają
ten region Pojezierzem Łęczynsko-Włodawskim.
W centralnej części Pojezierza 1 maja 1990 roku utworzono Poleski
Park Narodowy, wówczas jedyny park narodowy o charakterze
wodno-torfowiskowym. Park położony jest na wododziale dwóch
dopływów Wisły, czyli Wieprza i Bugu. W granicach Poleskiego
Parku Narodowego znalazły się 4 jeziora. Największe z nich to
eutroficzne jezioro Łukie o powierzchni 150 ha, a trzy pozostałe
(Moszne, Długie i Karaśne) to jeziora w ostatnim stadium zarastania
otoczone dookoła pierścieniem torfowisk przejściowych.
Te otaczające jeziora trzęsawiska noszą tutaj lokalną nazwę „spleji”
bądź „spławów”. To bogactwo ekosystemów torfowiskowych, ich
roślinność i zamieszkujące je zwierzęta przyczyniły się do powstania
na tym terenie parku narodowego. Dzisiaj park obejmuje
powierzchnię 9 764,6 ha. W jego skład weszły dawne rezerwaty
torfowiskowe „Durne Bagno”, „Jezioro Moszne”, Jezioro Długie”,
Torfowisko Orłowskie” i „Bagno Bubnów”.

Wschód słońca
nad jeziorem Moszne
fot. A. Różycki

Ekosystemy Parku stanowią w 49% lasy, w tym 21% to lasy bagienne
na torfowiskach, do których należą niezwykle cenne bory bagienne z
borówka bagienną i bagnem zwyczajnym oraz olsy torfowcowe i
porzeczkowe. W tych ostatnich gatunkiem charakterystycznym jest
porzeczka czarna.
Największe powierzchnie w lasach zajmują borealne brzeziny
bagienne, których drzewostan tworzy brzoza omszona. To właśnie
brzoza dominuje w drzewostanach Parku i stanowi 39 % jego składu.
Torfowiska w Parku wraz z ekosystemami łąkowymi zajmują 60%
jego powierzchni i reprezentują wszystkie trzy typy: niskie,
przejściowe i wysokie.
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Ols porzeczkowy fot. A. Różycki
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Mięsożerna aldrowanda pęcherzykowata
fot. A. Różycki
Samiec żółwia błotnego
fot. A. Różycki

Buławik czerwony
fot. A. Różycki
Na terenie Poleskiego Parku Narodowego wykazano występowanie ok.
1000 gatunków roślin naczyniowych w tym 140 gatunków to rośliny
strefy północnej tzw. gatunki borealne, 25 to gatunki atlantyckie, 45
gatunki pontyjskie ze stepów Ukrainy, 12 gatunków górskich i 8
śródziemnomorskich. Spośród tego bogactwa 83 gatunki to gatunki
prawnie chronione, a 48 znalazło się na czerwonej liście gatunków
rzadkich i zagrożonych wyginięciem.
Do najciekawszych elementów flory należą relikty polodowcowe takie
jak wierzba lapońska i borówkolistna, brzoza niska, czy bagno
zwyczajne. W Parku stwierdzono występowanie 15 gatunków
storczyków i 8 gatunków roślin mięsożernych. Spotkamy tutaj
obuwika pospolitego, buławnika czerwonego i bardzo rzadkiego
lipiennika Loesela. Z roślin mięsożernych w PPN występują trzy
gatunki rosiczek, trzy gatunki pływaczy i bardzo rzadka aldrowanda
pęcherzykowata i tłustosz pospolity dwubarwny.
Niemniej interesujący jest świat zwierząt szczególnie gatunki
związane z terenami bagiennymi. Dotychczas z terenu Parku wykazano
ponad 2400 gatunków bezkręgowców z których 50 podlega ochronie
prawnej. Do najciekawszych z nich należą motyle: przeplatka aurinia,
dostojna eunomia, czerwończyk fioletek czy modraszek alkon. W PPN
wykazano występowanie 56 gatunków ważek w tym niezwykle rzadką
iglicę małą.
Największą osobliwością Parku jest niewątpliwie żółw błotny liczący
sobie tu ok. 450 dorosłych osobników, wobec którego prowadzi się
czynną ochronę. Park to również raj dla ornitologów, odnotowano tu
ok. 200 gatunków ptaków, z których ok. 140 gatunków uznano za ptaki
lęgowe. Do najciekawszych należą orlik krzykliwy, bielik, puchacz,
kaczka podgorzałka, bekas dubelt, wodniczka czy należący do słowików podróżniczek. Oczywiście nie sposób wymienić tu wszystkich
atrakcji Parku, najlepiej zobaczyć je samemu.
W celu przybliżenia przyrody Parku jego służby wyznaczyły 34 km
szlaków pieszych, 7 ścieżek przyrodniczych o długości 41,7 km w tym
21 km ścieżkę rowerową „Mietiułka” oraz 80 km szlaku konnego.

Kładka na ścieżce Spławy
fot. A. Różycki
Do najciekawszych należą ścieżka przyrodnicza „Dąb Dominik” prezentująca lasy bagienne Parku i torfowiska w tym tzw.
spleję, czyli trzęsawiska uginające się pod ciężarem człowieka.
Podobny nieco charakter ma ścieżka „Spławy”.
Trasy tych ścieżek przebiegające przez bagna dla bezpieczeństwa zwiedzających poprowadzone są po specjalnych
kładkach. Ścieżka „Perehod” prowadzi wokół stawów rybnych
i ma charakter ornitologiczny, a ścieżka „Obóz Powstańczy”
przebiega przez teren obozu z czasów Powstania Styczniowego
1863 roku.
Natomiast dla najmłodszych zwiedzających w Ośrodku
Dydaktyczno-Muzealnym PPN w Starym Załuczu przygotowano ścieżkę „Żółwik” wraz z edukacyjnym placem zabaw.
Do każdej niemal ścieżki wydano specjalny przewodnik
dydaktyczny ułatwiający poznawanie przyrody Parku.
Zwiedzanie ścieżki z przewodnikiem zajmuje zwykle ok. 2,5 do
3 godzin.
Zapraszamy serdecznie do odwiedzenia Poleskiego Parku
Narodowego i zapoznania się z jego atrakcjami.
Andrzej Różycki
adiunkt ds. edukacji

Zapraszamy na wycieczkę
do Zwierzyńca.
Roztoczański
Park Narodowy
otworzy przed nami
szlaki i ścieżki turystyczne
już w następnym
numerze Viridis.
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27.02 - 01.03. 2004
Poznañ

BioFlorin w nowej odsłonie

Agrosimex promuje Rosahumus

Nowatorskie złącze kątowe

Witold Czuksanow w trakcie pokazu

Praktyczne rozwiązanie od Bradasa

Bradas zaprezentował kolejne nowości
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Ergonomiczne rozwiązania Fiskars
do pracy z drewnem

Mini Tunel od Agrimpexu

Agrecol nadal poszerza ofertę

VIRIDIS POLECA

NOWOŚCI 2014
PAPRYKA SŁODKA ASTIST
Wczesna odmiana słodkiej papryki,
przeznaczona do zimnego siewu
lub uprawy w otwartym polu.
W kształcie rogu.
Długość 17cm, szerokość 2,2 cm.
Do bezpośredniego spożycia jako
przyprawa do zup, sosów, potraw

ZESTAW DLA HOBBYSTÓW
Zestaw w skład którego wchodzą
3 doniczki pomalowane wewnątrz farbą
HIMAL, wzbogacony Perlit oraz
środek Podkorzeń do podłoża.

mięsnych itp. VILMORIN

HIMAL

Trick Hose - Zestaw ogrodowy

NAWÓZ mineral DLA MOICH

Elastyczny wąż ogrodowy, nie załamuje
sie i nie plącze. Po napełnieniu wodą
zwiększa swoją długość trzykrotnie.
Wyposażony w dwie szybkozłączki,
przyłącze na kran 1”z redukcją na 3/4”
i pistolet 7-funkcyjny. BRADAS

SEKATORY OGRODNICZE
V- SERIES

Wieloskładnikowy, kompletny nawóz mineralny
przeznaczony do nawożenia roślin
doniczkowych, balkonowych,
bylin oraz krzewów ozdobnych.
Zawiera komplet składników pokarmowych
wpływających na długotrwałe kwitnienie,
wzrost oraz intensywne wybarwienie kwiatów.

Nowa linia sekatorów ogrodniczych
umożliwiających precyzyjne cięcie
kwiatów i krzewów. Wysokiej jakości
ostrza mijające ze stali SK5.
Ergonomiczna raczka. Sekatory
wyposażone są w zamek
bezpieczeństwa. BRADAS

PLANTON®P
Specjalistyczny, wieloskładnikowy nawóz
przeznaczony do zasilania pomidorów i papryk.
Dzięki podwyższonej zawartość żelaza
zapewnia prawidłowy wzrost roślin i
obfite plony. Odpowiedni do nawożenia
roślin w każdej fazie uprawy.
Opracowany i polecany przez
firmę ogrodniczą Plantpol®.

AGRECOL

MINI TUNEL
Mini tunel działkowy. Kompletna
konstrukcja, umożliwiającą złożenie
poręcznego tunelu.
Pałąki z tworzywa.Wymiar tunelu 2 x1 m.

AGRIMPEX

FISKARS WoodXpert
Nowa linia narzędzi do obróbki drewna, będąca idealnym
uzupełnieniem funkcjonalnych siekier ciesielskich i rozłupujących.
Karczowniki WoodXpert sprawdzą się przy okrzesywaniu gałęzi i
karczowaniu małych drzew, capiny ułatwią podnoszenie i
przenoszenie drewna, a haki i kleszcze odciążą nasz kręgosłup podczas
dźwigania i układania drewnianych klocków. Zastosowanie
antypoślizgowych rączek z tworzywa SoftGrip umożliwia pewny
chwyt. Zróżnicowane wielkości tasaków i capin umożliwiają
dobór odpowiedniego narzędzia zgodnie z naszymi potrzebami

FISKARS.
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TOP PRODUKT
NASIONA NA TAŚMIE
Odpowiednio wyselekcjonowane nasiona
warzyw umieszczone na rozpuszczalnej,
celulozowej taśmie. Taśma ułatwia
równomierny wysiew i eliminuje
potrzebę stosowania przerywki.

VILMORIN

Agrowłóknina ściółkująca
Dual – Agro
Dwustronna agrowłóknina ściółkująca przeciw
chwastom, brązowo-czarna. Skutecznie
zapobiega rozwojowi chwastów i ułatwia
utrzymanie porządku na rabatach i wokół
krzewów ozdobnych.

GRABIE DO RÓŻ

AGRIMPEX

Lekkie, wytrzymałe i bardzo
funkcjonalne aluminiowe grabie
z linii Garden Light. Wykonana
z hartowanej stali, specjalnie
wyprofilowana głowica umożliwia
pracę między roślinami
bez ich zahaczania.

FISKARS

POLYSECT 005SL
Preparat owadobójczy o działaniu
zapobiegawczym i interwencyjnym
w uprawie roślin doniczkowych.
Jedyny środek na rynku
zwalczający ziemiórki.
Zwalcza: ziemiórki, tarczniki,
wełnowce, misieczniki, mszyce.

SUBSTRAL
CALYPSO 480 SC
Środek owadobójczy o działaniu
kontaktowym i żołądkowym,
przeznaczony do zwalczania
szkodników ssących i gryzących.
Preparat jest nieszkodliwy dla
owadów zapylających i innych
organizmów pożytecznych.
Szczególnie polecany w ochronie drzew
i krzewów owocowych.

ZIEMIA UNIWERSALNA
Z KOMPOSTEM
Pełnowartościowe podłoże do uprawy wszelkiego
rodzaju roślin. Zawiera naturalny kompost,
który nie tylko korzystnie wpływa na rośliny,
ale także poprawia właściwości podłoża.

BAYER
PŁYN NA KRETY

HAPPY HOUSE

Płyn ułatwiający pozbycie się kretów,
nornic oraz innych gryzoni
występujących w ogrodach. Produkt
zawiera skutecznie odstraszające
substancje zapachowe oddziaływujące
na zmysł powonienia niechcianych
zwierząt.

AROX

SEPTOVITAL 200
To naturalny stymulator wzrostu bazujący na wyciągu
z grejpfruta. Zawiera cytrynian, limonen, glikozydy
i witaminę C. Może być stosowany do zaprawiania
nasion, podlewania i pryskania roślin. Środek wykazuje
silne działanie bakteriobójcze i grzybobójcze.

AGROSIMEX
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Lekka
z

wiosna

Pielęgnacja ogrodu jest bardzo
energochłonnym zajęciem, dlatego poprzez
wybór odpowiednich narzędzi powinniśmy
minimalizować obciążenie naszego organizmu.
Największą pracę musimy wykonać właśnie wiosną, kiedy to w ruch idą łopaty,
motyczki, grabki i wiele innych narzędzi, dzięki którym włożony w pielęgnacje
wysiłek przynosi mniej lub bardziej spektakularne efekty.
Po całym dniu ciężkiej pracy organizm ma prawo się zbuntować, a ten bunt
objawia się najczęściej bólem pleców i wszystkich mięśni, nawet tych, o których istnieniu nie mieliśmy „zielonego pojęcia”.
W trosce o komfort naszej pracy firma Fiskars stworzyła niezwykle lekkie, wykonane z trwałego aluminium narzędzia przystosowane do każdych warunków
i indywidualnych potrzeb ogrodników.
Rodzina narzędzi aluminiowych Garden Light ™ obejmuje pełną gamę wysokiej jakości lekkich narzędzi do kopania, grabienia, kultywacji oraz innych
zadań w ogrodzie.
Cechą wspólną narzędzi Garden Light™ są lekkie, aluminiowe
trzonki pokryte PCV, ergonomiczne rączki w kształcie litery D,
a w przypadku narzędzi prosto zakończonych - miękkie końcówki
trzonków zwiększające komfort pracy.
Ostrza oraz głowice narzędzi wykonane są z trwałych materiałów,
jak hartowana stal borowa czy wytrzymały kompozyt gwarantujący wieloletnią wytrzymałość i niezawodność.
Ciekawostką, którą z pewnością docenią wielbiciele róż są
specjalne grabie, które zaopatrzone są w odpowiednio wyprofilowaną głowicę umożliwiającą swobodne manewrowanie między nawet ciasno posadzonymi krzewami.

Na uwagę zasługuje również skrobak do fug, dzięki któremu
zadbamy o schludny wygląd podjazdów, ścieżek, oraz wszelkich
szczelin gdzie zwykle gromadzą się nieczystości oraz pojawia się
mech i chwasty. Długi, wygodny trzonek umożliwia pracę w pozycji wyprostowanej.
Garden Light™ to również dwa modele funkcjonalnych grabi do
liści z mniejszą i większą głowicą umożliwiającą efektywniejsze
grabienie na dużych powierzchniach.
Stojąc przed wyborem nowych przyborów ogrodniczych warto
pamiętać, że wysoka jakość produktów Fiskars oraz ciągłe dążenie
do tworzenia zaawansowanych technologicznie, wygodnych w
użytkowaniu i niezawodnych narzędzi gwarantuje nam satysfakcję
i zadowolenie przez wiele lat ich użytkowania.
Viridis poleca!
REKLAMA

Sklep Ogrodniczy KROKUS
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Kuchnia
AUTORSKIE SCHABOWE
Takie schabowe są znakomitą odmianą tej tradycyjnej, polskiej potrawy.
Przygotowane w ten sposób możesz podać nawet na proszoną kolację.
Słodka salsa z mango i chilli wręcz idealnie łączy się z chrupiącym,
panierowanym kotletem, świeżą sałatką z ogórka i kremowo maślanym
purée o aromacie kolendry. To danie warte grzechu! ;)

Na 2 porcje potrzebujesz:
kotlety:
- 2 kotlety schabowe bez kości, rozklepane na grubość ok. 0,5 cm
- 2 jajka, roztrzepane
- bułkę tartą, - sól morską, - świeżo mielony, czarny pieprz
salsa:
- 1 dojrzałe mango, pokrojone w kostkę
- 1/2 papryczki chilli, drobno posiekanej
- garść świeżej kolendry, posiekanej z grubsza
- 1/2 czerwonej cebuli, pokrojonej w drobną kostkę
- 2 łyżki jasnego sosu sojowego
- sok z 1/2 limonki

Ogórka myjesz, kroisz w ok. 0,5 cm plasterki, a następnie w słupki.
Przekładasz do miski, zalewasz sosem sojowym i octem ryżowym,
dodajesz posiekaną miętę i również odstawiasz. Dzięki temu ogórek wspaniale się zamarynuje i powstanie z niego pyszna i świeża w
smaku sałatka :)
Obrane ziemniaki gotujesz w osolonej wodzie do miękkości.
Następnie odcedzasz je, osuszasz i tłuczesz z dodatkiem masła i
śmietany na aksamitne i gładkie purée. Na końcu dodajesz do nich
posiekaną kolendrę i doprawiasz do smaku solą i pieprzem.
Teraz czas na schabowe! :)
Mięso rozbijasz tłuczkiem na równe kotlety o grubości ok. 0,5cm.
Teraz oprószasz je solą i pieprzem, obtaczasz w jajku i bułce tartej i
smażysz na rozgrzanym oleju (choć ja gorąco polecam klarowane
masło. Nada całości wspaniały, maślany aromat! :) )
Smaż kotlety, aż będą cudownie złociste z każdej strony.
Pamiętaj, aby nie robić tego zbyt długo, bo schab stanie się twardy,
jak podeszwa! :)
Gotowe schabowe podawaj z wcześniej przygotowanymi
dodatkami.Coś przepysznego!
To tradycja w trochę innym, moim, wydaniu.

sałatka:
- 1 zielony ogórek, pokrojony w zapałki
- garść świeżej mięty, drobno posiekanej
- 2 łyżki jasnego sosu sojowego
- 1 łyżkę octu ryżowego
purée:
- 6 średnich ziemniaków
- 1 łyżkę masła
- 1 łyżkę gęstej śmietany
- garść świeżej kolendry, posiekanej z grubsza
- sól morską,- świeżo mielony, czarny pieprz
Mango obierasz i kroisz w kostkę. Przekładasz do miski i dodajesz do
niego chilli, cebulę, kolendrę, sos sojowy i sok z limonki.
Mieszasz i odstawiasz, żeby wszystkie smaki się połączyły.
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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Nieśmiertelny

kwiat

PRL-u

Początek marca,
a dokładnie
jego ósmy dzień,
to dla Pań święto szczególne.
Oto tego bardzo niepozornego, już nie zimowego
ale jeszcze nie wiosennego dnia, większość Panów
szturmuje kwiaciarnie, by nagrodzić kwiatkiem
płeć piękną za sam fakt bycia płcią piękną.
Czyż to nie jest piękne?

Opinie oczywiście są podzielone, a głos w tej sprawie zabierają
najczęściej feministki, które dopatrują się w symbolicznym
„wiechciu” licznych podtekstów i przeciwnicy PRL-u, wszak
„święto kobiet” pozornie zawdzięczamy właśnie temu ustrojowi.
Dlaczego pozornie?
Dzień Kobiet tak naprawdę obchodzony jest w Polsce od przeszło
stu lat, ale niewątpliwie najbardziej utrwalił się w świadomości
starszych obywateli jako święto szczególnie celebrowane w czasie
PRL-u.
Viridis w politykę się mieszać nie będzie, z feministkami tym bardziej zadzierać nie chce, swą uwagę skupi więc na kwiatach,
a szczególnie na jednym – goździku – czerwonym rzecz jasna!
Jakby na sprawę nie patrzeć, nie ma chyba na świecie drugiego tak
upolitycznionego kwiatka jak goździk! Kto by pomyślał, że niepozorny kwiatek stanie się swoistym instrumentem politycznym
komunizmu.
Goździk był obecny na każdym święcie państwowym, w każdym
wieńcu, wiązance, pojedynczo lub w bukiecie. Zawsze goździk i
zawsze czerwony. Z czasem, goździk stał się symbolem znienawidzonego powszechnie komunizmu, pierwszomajowych pochodów, dodatku do odznaczeń partyjnych dygnitarzy, marcowego
święta kobiet.

Powodów goździkowego
sukcesu jest wiele,
ale decydującym z
pewnością była łatwość
uprawy tego gatunku, która
przekładała się na jego
niską cenę.
Dla potwierdzenia fragment felietonu z roku 1975:
„Oczywiście muszą być
kwiaty. Najtańsze – goździki, są w cenie 50 zł za sztukę, a wiadomo przecież, że
wypada kupić co najmniej
trzy.”
Trzy, czy nie trzy cena była
naprawdę zachęcająca.
Drugim czynnikiem była niebywała wytrzymałość.
Zachęcam do przeprowadzenia testu:
Kupujemy goździka, pięknie wybarwionego i rozwiniętego.
Wkładamy go do wody i zostawiamy do momentu jego naturalnej
śmierci. Niecierpliwym uchylę rąbka tajemnicy - minimalny czas
oczekiwania, to 3 tygodnie. Dla porównania, podobny eksperyment
z różą zakończyłby się jakieś dwa tygodnie wcześniej, gdyż
najpewniej już po tygodniu różyczka wyzionęłaby ducha.

Na domiar złego, goździk został wplątany w wojnę Kościoła z
ustrojem. Oto kwiat, który według symboliki chrześcijańskiej
oznacza męczeńską śmierć Chrystusa, stał się symbolem komunizmu. Prawdziwy g(w)oździk do trumny.
Nikt nie czepia się róży za to, że jest różą, ani też nikt nie wytyka
tulipanowi, że jest tulipanem, ale goździkowi nie raz dano do
wiwatu, choć on sam winny niczemu nie jest, gdyż – o ironio –
jego wady są następstwem zalet. Wzgardzony, wyzywany, a w
końcu znienawidzony i zepchnięty na ogrodniczy margines na
długie lata zniknął ze sceny politycznej i florystycznej.

Lata mijają, wspomnienia się wycierają, to i uprzedzenia tracą na
sile. Dla goździka nadchodzą lepsze dni, gdyż młode pokolenie o
„czerwonym kwiatku w klapie” czyta jedynie w podręcznikach do
historii i to nie zawsze, bo zazwyczaj na tematykę PRL-u brakuje
roku szkolnego.
Goździk wraca do łask, i mimo że nie ma szans, by wrócić na pozycję
lidera detronizując tym samym tulipany czy róże, to warto się nad
nim pochylić, gdyż nawet owinięty w szary papier wygląda uroczo.
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The
Stranglers "No More
Heroes"

ROZRYWKA

Przemyślana ochrona
sukcesem
w uprawie

The Stranglers to grupa
brytyjska utworzona w roku
1974 w Chiddingford
( hrabstwo Surrey).
Skład zespołu wykrystalizował się w maju 1975.
Hugh Cornwell - gitara , śpiew
Dave Greenfield - instrumenty klawiszowe, śpiew
Jean - Jacquws Burnel - gitara basowa, śpiew
Jet Black ( właściwie Brian Duffy)- perkusja, instrumenty perkusyjne
Koniec lat siedemdziesiątych na brytyjskiej scenie rockowej to okres
dominacji zespołów punk rockowych pokroju Sex Pistols, The Clash,
The Jam i właśnie The Stranglers.
„No More Heroes” jest drugim albumem tej formacji. O ile pierwsza
płyta zespołu była kamieniem milowym, zbuntowanego, aroganckiego, archetypowego punku o tyle to wydawnictwo zachowując
energie debiutu zdefiniowało muzykę , którą można określić mianem
art-punku.
W odróżnieniu choćby od Sex Pistols członkowie The Stranglers
legitymowali się wieloletnim doświadczeniem muzycznym i estradowym, no i ich średnia wieku była sporo wyższa niż ta u konkurencji.
Ponadto bardzo ważną rolę w brzmieniu formacji odgrywały instrumenty klawiszowe mocno niepopularne wśród innych punkrockowców. Strona rytmiczna utworów też odbiegała od punkowych
standardów. Była zdecydowanie bardziej skomplikowana mimo
swojej wyczuwalnej mocnej motoryki.
Partie klawiszy cechowała wirtuozeria i estetyka, której blisko do
dokonań Raya Manzarka klawiszowca legendarnych The Doors.
Płytę zdominowały atrakcyjne piosenki w tradycyjnym stylu, wykonywane jednak z punkową gwałtownością. Wszystkie utwory opracowano w sposób wzmagający wrażenie ruchu.
Umiejętne zagęszczenie faktury, bogactwo brzmień, znakomite
operowanie kontrapunktem, frapujący jakby mroźny klimat dźwiękowy to wyróżniki stylu formacji. Do tego jakaś nie do końca
definiowalna więź z muzyka The Doors.
"No more Heroes" jest albumem uwodzicielskim i artystycznie
spełnionym. Najbardziej przebojowe oblicze The Stranglers pokazują
na "No More Heroes" głównie utwór tytułowy oraz „Something
Better Change” i” English Towns”. Zresztą pierwszy dotarł nawet do
ósmego miejsca na angielskiej liście przebojów, drugi uplasował się o
oczko niżej. Trzeci niestety nie został wydany na singlu a szkoda.
Powodem takiej decyzji podjętej przez macierzystą oficynę był
najprawdopodobniej zbyt krytyczny tekst utworu traktujący o
angielskim społeczeństwie. Płyta ukazała się w 1977 roku, nakładem
wytwórni United Artist. Producentem był Martin Rushent.
W tym też roku w zestawieniu płyt długogrających album zajął drugą
pozycję na brytyjskiej liście. "No More Heroes" na trwałe zapisał się
w kanonie muzyki rockowej. Pozycja obowiązkowa w kolekcji każdego szanującego się rockfana.
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!

Nawet ogrodnicy,
którzy decydują się
na ekologiczne metody
ochrony roślin postawieni „pod murem” sięgają po chemiczne preparaty. Nie można im mieć tego za złe, tym bardziej,
że „chemia” stosowana z głową nie szkodzi w takim
stopniu środowisku jakby się wydawać mogło.
Dobór odpowiednich preparatów, terminu zabiegu oraz
stosowanie odpowiednich zabiegów prewencyjnych umożliwia
uzyskanie zdrowych roślin przy minimalnym wykorzystaniu
pestycydów.
O zasadach przemyślanej ochrony chemicznej, sposobie
rozpoznawania chorób i doborze skutecznych preparatów mogą
przeczytać Państwo w przygotowywanych co roku Programach
Ochrony roślin. Co jeszcze znajdziemy w tych publikacjach?
Program Ochrony Roślin na rok 2014 uwzględnia m.in.:
- spisy alfabetyczne fungicydów, zoocydów, regulatorów wzrostu,
rodentycydów, repelentów,
- szczegółowe zalecenia ochrony ważnych gatunków roślin,
- zasady integrowanej ochrony roślin,
- środki dla upraw małoobszarowych,
- fazy rozwojowe roślin w skali BBCH,
- metody obliczania dawek środków ochrony roślin i cieczy
roboczej wraz z graficznymi przykładami.
Ochrona roślin jest trudnym zagadnieniem, z którym wielu
ogrodników sobie nie radzi. Problemy wiążą się przede wszystkim
z częstą rotacją środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu
a także coraz to nowymi szkodnikami i chorobami, które nękają
nasze rośliny.
Rady znajdujące się w Programie Ochrony Roślin z pewnością
ułatwią nam poruszanie się po niepewnym
gruncie jakim jest
chemiczna ochrona roślin.
Polecamy!
Wydawca:
PLANTPRESS
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KRZYŻÓWKA
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imitacja
diamentów

bije o brzeg

będzie
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piesek
z
kokardką

szwedzka
grupa
wokalna

barwna papuga
amazońska
cięgi
ofiara
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przeciwko
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cztery
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przejście
przez ulicę

trzonek
łopaty
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duszy

rosyjskie
auto
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pocisk
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blady
świt

słownie
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HASŁO Z KRZYŻÓWKI NUMER 17
KIEDY W STYCZNIU LATO, W LECIE ZIMA ZA TO
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LISTA NAGRODZONYCH:
1. JAMRÓZ JAN - OGRÓD CENTRUM - KRAKÓW
2. JARMOSZKO EDYTA - C.O. SOSENKA - ŁAPY
3. JEŻ DANUTA - OGRÓD WROCŁAW - WROCŁAW
4. DOBRZAŃSKA BARBARA - C.O. ŚWIAT ZIELENI
- ŁAPCZYCA
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PRACUJE SIĘ LEPIEJ

Młody mól wylatuje pierwszy raz w życiu poza szafę.
Po powrocie stary mól zapytuje;
- I jak tam było?
- SUPER!!! - odpowiada młody - wszyscy klaskali.

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY !

Dwaj ogrodnicy pracują w parku. Jeden wykopuje dziurę,
a drugi odczekuje minutę i ją zasypuje.
Zdziwiony przechodzień pyta:
– Obserwuję was od pewnego czasu i nie mogę zrozumieć, dlaczego
wykopujecie dziurę po to, by ją natychmiast zasypać.
– Ach, to proste! – odpowiada jeden z ogrodników.
– Zwykle pracujemy we trzech, ale ten,
który sadzi drzewa, dzisiaj ma urlop ;)

Zestawy nawozów ufundowała firma
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Z UŚMIECHEM

PO ODBIÓR ZESTAWÓW BIONAT ZAPRASZAMY DO SKLEPÓW

ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI 18
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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 10.04.14

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,

