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Nie

Do zrobienia... zapomnij
Najpóźniej do połowy miesiąca wysiewamy rzodkiewkę,

późne odmiany marchwi, cebulę na dymkę, fasolę szparagową i na suche ziarno.
Od połowy miesiąca wysadzamy rozsadę selerów korzeniowych i naciowych, pomidorów, papryki, oberżyny,
ogórków i cukini.
W czasie suszy obficie podlewamy drzewka i krzewy
sadzone jesienią i wiosną.
Wykonujemy oprysk truskawek przeciw szarej pleśni.
Zabieg powtarzamy trzykrotnie - na początku kwitnienia,
na początku pełni i pod koniec kwitnienia.
Wysadzamy do gruntu bulwy mieczyków.
Wysiewamy kwiaty jednoroczne: m.in. smagliczkę, nagietki, groszek pachnący, dimorfotekę, łubin, portulakę,
rezedę, nasturcję, kocanki, cynie.
Po przejściu przymrozków majowych wysadzamy do
gruntu wrażliwe na niskie temperatury kwiaty jednoroczne: m.in. lobelię, żeniszki, begonie, petunie, szałwie,
cynie, aksamitki oraz podzielone karpy dalii.
Na rozsadniku lub w zimnym inspekcie do połowy czerwca wysiewamy malwy, dzwonki ogrodowe, goździki, naparstnicę, mak syberyjski, a w drugiej połowie miesiąca:
bratki, stokrotki, niezapominajki i goździki brodate.
Po pierwszym masowym kwitnieniu zasilamy róże
nawozami azotowo-potasowymi lub gotową mieszanką
nawozową.
Pod koniec czerwca wykopujemy cebule wcześniejszych
odmian tulipanów.
W pierwszej dekadzie miesiąca nawozimy drzewa i krzewy nawozami mineralnymi.
Systematycznie odchwaszczamy warzywa, wzruszając jednocześnie płytko ziemię, aby nie przesuszać jej głębszych warstw.
Wykonujemy pierwszy oprysk chroniący pomidory przed
zarazą ziemniaczaną.
Regularnie kosimy i nawozimy trawnik.
Ściółkujemy rabaty korą.
Zakładamy pryzmę kompostową.
Nawozimy rabaty kwiatowe odpowiednimi nawozami.

Z JAK
ZAKWASZANIE
Decydując się na uprawę roślin kwasolubnych
musimy zadbać, by odczyn podłoża był
wystarczająco niski.
Niespełnienie podstawowych wymagań dotyczących poziomu pH
niekorzystnie odbije się na kondycji roślin w trakcie sezonu.
Najważniejszym objawem problemów „odczynowych” jest
chloroza (młode liście nie wytwarzają chlorofilu i żółkną).
Nawet jeżeli odpowiednim przygotowaniem podłoża i
zbilansowanym nawożeniem udało nam się uzyskać
odpowiednio niskie pH, utrzymanie tego wyniku
bez dodatkowych zabiegów
jest niemożliwe.
Z czasem natura bierze górę i
odczyn ziemi wraca do takiego,
jaki był pierwotnie.
Najczęściej odczyn gleby rośnie
pod wpływem twardej
wody kranowej
wykorzystywanej
do podlewania.
By ograniczyć jej
właściwości
odkwaszające
(pH 7-8),
wodę do podlewania
kwiatów, warzyw i
owoców można
zakwasić, dodając
do niej specjalny
zakwaszacz.
Zakwaszacz podłoża
jest mineralnym
nawozem zawierającym
zwiększone dawki
rozpuszczalnego
w wodzie żelaza.
Zaleca się go w
uprawie wszystkich
roślin kwasolubnych.
Regularnie stosowany
pozwala na obniżenie
odczynu o jedną
jednostkę.
Dodatkowe źródło
żelaza sprawia,
że rośliny sprawniej
przeprowadzają proces
fotosyntezy i mają
w sobie więcej wigoru.

PO CO DO OGRODNICZEGO ?

Odpocznij
w swoim

P
o
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OGR

Wiosna
rozkręciła się
na całego!
Każdą wolną
chwilkę spędzamy w ogrodzie
wyłapując promienie majowego słońca i magazynując
zgromadzoną w nich energię na pochmurne dni.
Oby było ich jak najmniej, przecież tyle jest do zrobienia.

ogrodzie

W tak dynamicznym czasie, gdy jednocześnie sadzimy, pielimy, kosimy,
zabezpieczamy przed szkodnikami, chorobami i majowym mrozem
odpowiedzi na pytanie „po co do ogrodniczego” nasuwają się same.
Wchodząc do sklepu koszyk zapełnia się w mgnieniu oka, prawie tak
samo szybko, jak w sklepach spożywczych przed świętami Bożego
Narodzenia.
Trudno się temu dziwić, przecież do ogarnięcia jest balkon, na którym
trzeba posadzić kwiaty, trawnik wymagający podlewania, koszenia i
nawożenia, rabaty z utęsknieniem wyczekujące nowych roślin i ściółki,
sad, który już dawno czeka na dokarmienie, a także warzywnik – tu, to
dopiero się dzieje!
Przez wzgląd na natłok obowiązków, Viridis proponuje spojrzeć na listę
ogrodniczych zakupów z innej perspektywy – na bok odrzucamy
oczywiste oczywistości w postaci nawozów, traw, narzędzi, roślin, itd.
Zamykamy oczy i odpowiadamy sobie na pytanie:

czego brakuje w naszym ogrodzie, by spokojnie i
rodzinnie spędzić w nim czas?
Prawda, że obraz ogrodu przez pryzmat odpoczynku wypada lepiej niż
widok pracy, którą trzeba wykonać... hmm?
Tak więc czego powinniśmy szukać w sklepach i centrach ogrodniczych,
by móc wypoczywać?
Mebli ogrodowych, huśtawek, grilli (węgla, brykietu, rozpałek, patyków
na kiełbasę), basenów i chemii basenowej, parasoli chroniących nas
przed ostrym słońcem, wszelkich rozwiązań ułatwiających nam pracę
np. systemów nawadniających lub urządzeń wielofunkcyjnych.
Aby odpoczynek w ogrodzie był naprawdę
relaksujący teren wokół domu powinien być
podzielony na różne funkcjonalne strefy.
Do podziału mogą posłużyć nam rośliny, różnego rodzaju parawany, czy siatki. Wszystkie te produkty znajdziemy oczywiście w sklepach ogrodniczych.
Kolejnym ważnym elementem jest wykonanie odpowiednich ścieżek i podestów. Różnorodne palisady, drewniane rollbordery, plastikowe taśmy pomogą nam wyznaczyć rabaty oraz ścieżki, a dostępne w większych
centrach kamienie oraz inne kruszywa umożliwią urozmaicenie nawierzchni.
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Majówki pod gwiazdami mogą być świetną zabawą o ile nie
„zjedzą nas” komary. Zorientujmy się jakie repelenty
znajdziemy w naszym sklepie ogrodniczym.
Świece owadobójcze, a może spirale odstraszające - każdy
znajdzie coś dla siebie.
Kontynuując temat komarów, najwyższa pora pomyśleć o
siatkach zabezpieczających nasz dom przed owadami.
Kilka chwil poświeconych na montaż samoprzylepnych
rzepów i zapominamy o problemie aż do jesieni.

PO CO DO OGRODNICZEGO ?
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Organizując ognisko przydatny może okazać się ostry nóż,
poręczny toporek lub funkcjonalna składana piłka.
Mając w perspektywie wakacyjne biwaki, z pewnością
bedzie to trafny zakup.
W ogrodzie najczęściej odpoczywają również nasi czworonożni pupile. W najbliższych tygodniach będą oni szczególnie narażeni na ataki pcheł, kleszczy i innych pasożytów
skórnych, które czyhają na ich zdrowie.
Konieczne jest stosowanie odpowiednich obróż insektobójczych oraz innych preparatów pielęgnacyjnych, które
zagwarantują bezpieczeństwo psom i kotom.
Wracając do pielęgnacji ogrodu...
A może by tak skorzystać z oferowanych przez centra
ogrodnicze dodatkowych usług? Czy nie lepiej jechać z
dziećmi nad jezioro niż kosić trawnik, a może korzystniej
jest dać się wyręczyć w obsadzaniu skrzynek balkonowych,
niż stracić na to cały słoneczny dzień?

Możliwości jest wiele i warto z nich
skorzystać, ogród powinien być miejscem
odpoczynku a nie frustracji, dajmy sobie
pomóc i cieszmy się naszym ogrodem!
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MINImaxi
OGRÓD
korzyści
Nie trzeba mieszkać
w ciasnym bloku z niewielkim
balkonem, by dostrzec
rosnące z roku na rok
Andrzej Antoszczuk
zainteresowanie
Sosenka,
Łapy
ogródkami w wersji mini.
Nie jest to tylko efekt modnego trendu ale również sposób na
zaspokojenie potrzeby bycia blisko natury. 'Mini Ogród' dosłownie i w przenośni, to uprawa warzyw i ziół na skrajnie
małych powierzchniach. 'Mini Ogród' to również inspirująca
propozycja uprawy z nasion roślin, dobrze znanej na rynku
nasiennym firmy PlantiCo.
Brak działki lub ogródka nie musi w żaden sposób nas
ograniczać. Większość z roślin oferowanych w serii Mini
Ogród można hodować na balkonie i tarasie, w donicach i
skrzynkach na parapecie, do czego serdecznie zachęcamy.
Taka forma uprawy roślin staje się coraz bardziej powszechna
i trafia do odbiorcy świadomego korzyści płynących ze
zdrowego i zrównoważonego trybu życia, który stosuje
zasadę „grown your own”- z własnej uprawy.
Nawet jeżeli nasz ogród ogranicza się do balkonu lub tarasu,
możemy stworzyć sobie wspaniały warzywnik, wprawdzie w
skali mikro, ale zawsze w zasięgu ręki. Na małym balkonie
urosną nam pomidorki, papryczki, warzywa listkowe i zioła,
na większym można zaszaleć i umieścić całą kompozycję z
warzyw, ziół i kwiatów.
Do serii zostało wybranych 25 gatunków warzyw i ziół łatwych w
uprawie, do wielokrotnego zbioru w długim okresie lub do
kilkakrotnego wysiewu w ciągu sezonu. Jednocześnie wiele z tych
warzyw można wysiewać od wczesnej wiosny do późnej jesieni,
kiedy jest duże zapotrzebowanie na witaminy i nowalijki.
W serii znalazło się dużo warzyw liściowych na cięte, młode listki
„baby leaf”. Są to starannie do tego celu wyselekcjonowane i
wybrane gatunki i odmiany warzyw. W serii 'na cięte listki'
znajdują się burak, cykoria, endywia, kolorowa mieszanka sałat,
pietruszki, pikantna mieszanka, portulaka warzywna, roszponka,
rukola sałatkowa, sałaty fryzowane i gładkie oraz szpinak.

Należy pamiętać, że rośliny w pojemnikach wymagają częstego
podlewania, odpowiedniego nawożenia i regularnego zbierania
dojrzałych plonów.
Warzywa mogą być również ozdobą balkonu czego najlepszym
przykładem jest umiejętne komponowanie roślin z uwzględnieniem
ich walorów użytkowych i ozdobnych.
W przypadku takich „mixów” istotne jest
ich dopasowanie pod względem wymagań
oraz dobór odpowiednio dużego pojemnika. Takie nasadzenia bardzo często
uzupełnia się
aromatycznymi
ziołami.

Bardzo ciekawie zapowiada się seler listkowy, który do tej pory
praktycznie nie był dostępny na naszym rynku. Dodatkowo do
kolekcji miniogródkowej mogą dołączyć szczypiorek, koper oraz
kolorowe - żółte i czerwone pomidorki koktajlowe i ostra papryka.
Andrzej Antoszczuk

PORADNIK SEZONOWY

Słoneczny balkon
Dni są coraz cieplejsze w związku z czym
coraz więcej czasu chcemy spędzać na
świeżym powietrzu.
Co zrobić, aby balkon stał się namiastką
ogrodu, gdzie będzie można odpocząć,
Adam Chajęcki
złapać oddech lub po prostu
Centrum
spędzić
czas oddając się miłej
Ogrodnicze
lekturze
przy filiżance kawy?
GAJ, Wrocław
Warto zastanowić się nad upiększeniem swojego (choćby niewielkiego) balkonu czy tarasu roślinami – kwiatami, ziołami, pnączami, ponieważ przy niewielkim wysiłku z naszej strony możemy stworzyć przyjemną i wygodną namiastkę ogrodu.
Zanim jednak wybierzemy się do centrum ogrodniczego na zakupy warto zastanowić się, na czym nam najbardziej zależy.
Jeśli balkon jest sporych rozmiarów można zdecydować się zarówno na przyozdobienie go kwiatami jak i na założenie mini
uprawy warzyw czy ziół. Trzeba jednak wziąć pod uwagę kilka
czynników, które wpływają na wzrost roślin.
Aby uniknąć niepotrzebnych zakupów należy określić: od której
strony mamy balkon, jak długo jest on nasłoneczniony w ciągu
dnia, czy jest osłonięty od wiatru oraz czy jest zadaszony.
Dzięki temu unikniemy problemu z niewłaściwie dobranymi
roślinami, a co za tym idzie zaoszczędzimy i czas i pieniądze.
Jeśli balkon pełni funkcję nie tylko rekreacyjną ale i praktyczną
(np. przechowujemy na nim sprzęt sportowy) trzeba wziąć to pod
uwagę i zdecydować się na takie donice, które nie będą zawadzały
– można sięgnąć po skrzynki podwieszane na uchwytach na
barierce od strony zewnętrznej, dzięki którym rośliny nie będą
narażone na uszkodzenia związane z użytkowaniem przestrzeni
balkonowej. Ciekawym rozwiązaniem są również dwustronne
skrzynki , które nie wymagają mocowania na uchwytach (można
je w każdym momencie przewiesić na inną barierkę).
Aby nasz balkon zachwycał bujnymi kwiatami, a przy tym był
wygodny i praktyczny, warto zdecydować się na donice do
powieszenia na ścianie lub podwieszane na hakach do sufitu, w
których wspaniale prezentują się wszelkie rośliny o zwisających
pędach (np. pelargonie, lobelie).
Centra ogrodnicze mają w swojej ofercie szeroką gamę donic i
skrzynek, zarówno plastikowych jak i ceramicznych, w szerokiej
gamie kolorystycznej wśród których każdy znajdzie coś dla
siebie.

Aby nadać balkonowi niepowtarzalny wygląd można zdecydować się na osłonki , donice czy kosze z wikliny, w których uroczo wyglądają zarówno barwne kwiaty jak i zioła.
Podczas zakupów zwróćmy uwagę na donice z systemem
nawadniającym – są one idealnym rozwiązaniem w upalne dni,
gdy nie jesteśmy w stanie nawadniać swoich roślin kilka razy na
dzień. Aby długo cieszyć się bujnością roślin warto posadzić je w
specjalne gotowe podłoża do roślin balkonowych oraz korzystać z
odpowiednich nawozów, dzięki czemu unikniemy żółknięcia
liści, zahamowania wzrostu, słabego wybarwienia czy chlorozy.
Jeśli balkon znajduje się od strony południowej, zachodniej lub
południowo - zachodniej wybierajmy takie rośliny, które dobrze
rosną na stanowiskach słonecznych (petunie, gazanie, werbeny,
pelargonie, szałwie itd.).
Na balkony zacienione lub znajdujące się od strony wschodniej
proponuję wybór wśród roślin o pięknym, zielonym ulistnieniu
lub karłowate odmiany krzewów iglastych czy sukulenty.
Wśród kwiatów balkonowych również są takie odmiany, które
dobrze czują się na zacienionych stanowiskach np. begonie,
złocienie, kobee, niecierpki czy aksamitki.
Nie należy przesadzać z ilością sadzonek, ponieważ zbytnie zagęszczenie w skrzynce czy donicy utrudni ich wzrost, co wpłynie
negatywnie na ich walory estetyczne. Warto również pamiętać o
tym, że bujnie kwitnące rośliny o delikatnych płatkach (np.
petunie) są wrażliwe na burze, deszcze i silne wiatry –
zrezygnujmy więc z nich, jeśli balkon nie jest osłonięty lub
chowajmy je podczas niekorzystnej, deszczowej pogody.
W dobrych centrach ogrodniczych można znaleźć sadzonki
przeróżnych gatunków roślin balkonowych (o różnej barwie,
pokroju, porze kwitnienia, ulistnieniu), dzięki którym można
samemu stworzyć dowolne kompozycje, które będą zachwycać
od wczesnej wiosny do późnej jesieni (a nawet zimy, jeśli
zdecydujemy się na rośliny zimozielone czy iglaki).
Nie zapominajmy również o możliwości uprawy własnych warzyw, ziół i owoców – wystarczą odpowiedniej wielkości donice
czy skrzynki, dobre podłoże oraz zdrowe sadzonki, aby cieszyć
się własnymi plonami. Warto wygospodarować trochę miejsca na
miniaturowe pomidory, paprykę, kilka doniczek z ziołami czy
truskawkami, które będą cieszyły nie tylko podniebienie –
owocujące warzywa stanowić będą piękną ozdobę naszego
balkonu.
Warto poświęcić trochę swojego czasu i energii na zaplanowanie,
posadzenie i pielęgnację kwiatów, krzewów, warzyw czy owoców
na swoim balkonie - otaczając się pięknem, zwłaszcza pięknem
natury, sprawiamy, że nasza codzienność staje się barwniejsza i
przyjemniejsza, a balkon pełen roślin może być wspaniałym
azylem, miejscem odpoczynku i wyciszenia.

REKLAMA

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

Posiadanie
przydomowej szklarni
daje ogrodnikowi duże pole do popisu.
Jednak jak zawsze medal ma też drugą
stronę, i obok korzyści pojawiają się
trudności, którym trzeba stawić czoła.

Ograniczona szklanymi lub foliowymi ścianami przestrzeń z
czasem staje się całkiem odrębnym światem, w którym
równie dobrze rozwijają się rośliny jak i patogeny i szkodniki.
Właśnie z tego powodu ważnym czynnikiem wpływającym na powodzenie uprawy "pod szkłem" jest odpowiednia higiena szklarni.

Samotny na polu walki
W walce o korzystny klimat w szklarni (lub tunelu foliowym) ogrodnik
musi zdać się tylko i wyłącznie na siebie, gdyż trudno w zamkniętym
środowisku mówić o bioróżnorodności, mającej istotne znaczenie w
zrównoważonej uprawie roślin.
Z pomocą nie przyjdą nam pożyteczne bezkręgowce czy ptaki, które w
znaczący sposób ograniczają populację szkodników.
Sprawy nie ułatwi również jedno-, dwu-, a sporadycznie trzy gatunkowa uprawa, z którą najczęściej spotykamy się pod osłonami (zwykle
w szklarni goszczą pomidory i ogórki, czasem towarzyszy im papryka,
a sporadycznie inne warzywa).
Oliwy do ognia dolewają sami ogrodnicy, którzy chcąc maksymalnie
wykorzystać powierzchnię szklarni często nadmiernie zagęszczają
uprawy, co sprzyja rozwojowi chorób grzybowych.
Takie przykłady można mnożyć, ale lepiej skupić się na
sposobach walki z negatywnymi stronami uprawy pod osłonami.
Trudno mówić o całkowitym wyeliminowaniu czynników niekorzystnie wpływających na mikroklimat szklarni, warto jednak wiedzieć,
że przestrzegając przemyślanych zasad higieny jesteśmy w stanie w
znacznym stopniu ograniczyć ich wpływ na rośliny hodowane pod
szkłem.
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Wiadro i drabina mogą się przydać

W szklarni jak w szpitalu
Priorytetem każdego szklarniowca powinna stać się skrupulatna
obserwacja roślin, regularne usuwanie gnijących liści i porażonych pędów, a także terminowy zbiór dojrzałych owoców.
Warto pozbyć się przyzwyczajeń do gromadzenia plastikowych
doniczek i palet rozsadowych w zakamarkach szkalarni. Umyte
mydłem potasowym i przechowywane w suchych pomieszczeniach o wyrównanej temperaturze znacznie dłużej będą nam
służyć niż wygrzane i wymrożone w szklarni. Ponadto, wynosząc
wszelkie zbędne rzeczy ze szklarni pozbywamy się potencjalnych
kryjówek, w których mogą rozwijać się grzyby czy zimować
szkodniki.
Co najmniej raz w roku szklarnie dokładnie myjemy mydłem
ogrodniczym, zwracając uwagę, by usunąć wszelkiego rodzaju
zabrudzenia, zarodniki grzybów oraz skupiska glonów. Jeżeli
szklarnia służy nam już kilka lat warto rozważyć jej odkażenie np.
poprzez spalanie siarki (szczegóły Viridis 6/2012 str.38).
REKLAMA
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Pod hasłem "higiena szklarni" kryją się nie tylko wszystkie kwestie
związane z jej czystością, ale także z parametrami o jakie powinniśmy
zadbać podczas uprawy. Do listy kłód jakie rzuca nam pod nogi
szklarnia dochodzą problemy z kontrolowaniem wilgotności podłoża i
powietrza, a także temperatury panującej w jej wnętrzu.

Temperatura i naświetlenie
Intensywność światła w szklarni zmienia się wraz z porami roku.
Jeżeli decydujemy się na zimową uprawę z pewnością będzie nam go
brakować, latem z kolei będziemy musieli się przed nim chować.
W amatorskich szklarniach rzadko stosuje się doświetlanie, gdyż najczęściej uprawę roślin zaczynamy, gdy tego światła jest wystarczająco
dużo, naszą uwagę powinny przykuć jednak najprostsze i najbardziej
skuteczne metody cieniowania.
Kto choć raz uprawiał rośliny w szklarni ten wie jak trudno kontrolować temperaturę w jej wnętrzu w okresie letnich upałów. Jest to
barzdo duży problem, gdyż nadmierne nasłonecznienie, jakie zwykle
występuje w tym czasie, może być przyczyną oparzeń liści (ogórek)
lub niezawiązywania się owoców (pomidor, papryka).
Właściciele nowoczesnych zautomatyzowanych szklarni montują
specjalne systemy wietrzące i cieniujące jest to jednak rozwiązanie
nieopłacalne ekonomicznie w niewielkich przydomowych obiektach.
W celu stałego zacienienia, latem można używać zawiesiny gliny i
mąki lub wapna, opryskując nią szyby zewnętrzne szklarni. Jest to sposób tani, lecz niezbyt korzystny, gdyż zmniejsza przenikanie światła do
szklarni zwłaszcza w pochmurne dni – „coś za coś”.
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O wiele lepszym sposobem cieniowania jest stosowanie zasłon cieniujących z tkanin tekstylnych, zawieszonych nad roślinami.
Obniżają one przenikanie promieni słonecznych o 25 do 50%.
Zasłony te rozpinane są na siatce z drutu i w miarę potrzeby zsuwane
do boków szklarni.

Wilgotność
Wilgotność powierza jest bardzo istotnym czynnikiem nie tylko ze
względu na bezpośrednie oddziaływanie na rosnące rośliny, ale także
dlatego, że jej wysokość nierozerwalnie łączy się z rozwojem
grzybów i innych patogenów chorobotwórczych. Przyjmuje się, że
optymalny poziom nasycenia powietrza wodą dla większości
warzyw uprawianych pod szkłem powinien utrzymywać się na
poziomie 40-60%. Niższa wilgotność ogranicza wzrost roślin i może
wpływać na jakość owoców, wyższa jest przyczyną chorób
grzybowych.
Latem, gdy temperatura w szklarni wzrasta często do 40-50 0C, następuje spadek wilgotności powietrza. W wyniku zachwiania
równowagi „wilgotność - temperatura” rośliny rozpoczynają proces
wzmożonej transpiracji, który prowadzi do więdnięcia, a w przypadku długotrwałego deficytu wody (zarówno w podłożu jak i powietrzu) do śmierci roślin.
Najprostszym sposobem na wyjście z sytuacji jest drobnokroplowe
zraszanie powietrza w szklarni zimną wodą wykonywane w upalne
dni rano i późnym popołudniem. Zabieg ten obniży również
temperaturę. W celu obniżenia wilgotności powietrza konieczne jest
wietrzenie szklarni.
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Podlewaj
z głową
Podlewanie
ogrodu jest
podstawowym zabiegiem,
który w okresie letnich
upałów spada na barki ogrodnika.

Wydawać by się mogło, że w podlewaniu ogrodu nie ma żadnej
"filozofii". Jest to jednak błędne założenie, które nie tylko
wpływa na bagatelizowanie kwestii nawadniania, ale również
sprowadza ten ważny zabieg do chaotycznego machania konewką lub wężem ogrodowym.

Aby "lanie wody" przynosiło zamierzone efekty,
musimy pamiętać o kilku ważnych zasadach:
Nie wolno podlewać roślin mocnym strumieniem
Sięgając po zraszacze lub dysze drobnokroplowe nie tylko ograniczamy straty wody, ale również minimalizujemy możliwość uszkodzenia roślin lub wypłukania spod nich ziemi. Potraktowana intensywnym strumieniem ziemia szybko się zasklepia uniemożliwiając
przenikanie kropel wgłąb podłoża, ponadto po przeschnięciu powstaje skorupa utrudniająca wymianę gazową.
Wybierzmy odpowiednią porę dnia
Rośliny podlewajmy wczesnym rankiem lub późnym popołudniem
(nie w upalne południe, ani też nie wieczorem). Chodzi nie tylko o to,
by nie poparzyć roślin, ale także, by zdążyły one przeschnąć, gdyż
pozostawione na roślinach krople mogą być miejscem rozwoju grzybów chorobotwórczych.
Dobra woda zdrowia doda
Najlepszą wodą do podlewania ogrodu jest deszczówka. Ma lekko
kwaśny odczyn i zawiera liczne związki mineralne chętnie wykorzystywane przez rośliny. Jeżeli nie dysponujemy zapasami wody
opadowej pamiętajmy, że nie powinno się podlewać roślin wodą
„prosto z kranu”. Woda wodociągowa przed użyciem powinna trochę
postać w konewce, by w tym czasie się zagrzać i by zawarty w niej
chlor mógł się ulotnić.
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Raz, a porządnie
Ilość dostarczanej roślinom wody powinna być dostosowana do
gatunku oraz sposobu i miejsca uprawy. Szczególnej opieki wymagają rośliny sadzone na mocno nasłonecznionych stanowiskach i w
pojemnikach ustawionych na południowych tarasach lub parapetach.
Jeżeli dostrzeżemy, że w wyniku braku wody roślina jest przywiędnięta należy stopniowo ją nawodnić. Jeżeli przesuszeniu uległa bryła korzeniowa rośliny uprawianej w pojemniku najskuteczniejszą metodą uzupełnienia deficytu wody jest wstawienie jej
(razem z doniczką) do większego naczynia z wodą. Gdy na
powierzchni wody przestaną pojawiać się bąbelki powietrza, doniczkę należy wyciągnąć i pozwolić jej swobodnie ocieknąć.
Jeżeli chcemy efektywnie podlewać ogród powinniśmy robić to
rzadziej, a intensywniej.
Powierzchniowe podlewanie daje krótkotrwały efekt "odświeżenia" roślin, ale na „dłuższą metę” ma więcej minusów niż
plusów:
- system korzeniowy rozwija się płytko, gdyż tam łatwo znajduje
źródło wody,
- krótkie korzenie słabo pobierają składniki pokarmowe, przez co
rośliny są gorzej odżywione, a nadmiar nawozów przechodzi do
głębszych warstw i może prowadzić do zasolenia podłoża,
REKLAMA
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Przykładowa aranżacja

Długotrwałe podlewanie
rabaty umożliwiające
nawilżenie gleby na głębokości
10 - 15 cm. wykonane raz w
tygodniu, przyniesie więcej
korzyści niż codzienne
zwilżanie podłoża.
Aby ułatwić sobie pracę możemy
skorzystać z taśm kroplujących
lub różnorodnych zraszaczy ogrodowych.
Czego Jaś się nie nauczy....
Przyzwyczajenie roślin do regularnego podlewania jest najczęściej popełnianym przez
ogrodników błędem. Gdy sadzonki są młode dbamy o to, by regularnie dostawały wodę i
różnego rodzaju odżywki, jednak kilka tygodni później przestajemy to robić, bo przecież
„już się przyjęły i powinny sobie radzić same”. Efekt?
Rośliny długo nie mogą się pozbierać, ograniczają przyrosty, zrzucają zawiązane kwiaty,
a w skrajnych przypadkach zamierają.
Skoro roślina „za młodu” nie musiała szukać wody, ciężko jej przetrwać bez naszego
wsparcia. Aby tego uniknąć, należy już od samego początku
stosować umiarkowane podlewanie, przerywane
okresowym przesuszeniem podłoża wokół korzeni.
Taka rotacja, pobudzi rozwój systemu
korzeniowego i nauczy roślinę samodzielności.
Mokre nóżki
Woda potrzebna jest przede wszystkim
korzeniom - nie lejmy roślinom „po głowie”
ale „po nogach”. Unikniemy w ten sposób
wielu problemów m.in. brązowieniu igieł,
porażeniom przez choroby grzybowe czy
oparzeniom słonecznym, a woda będzie
lepiej wykorzystana.
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- ziemia bardzo szybko oddaje
wilgoć, w efekcie "góra" jest
mokra tylko przez chwilę,
a "dół”jest cały czas przesuszony.
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kształtować

Jak jabłonie?
Sadzone w naszych
ogrodach jabłonie przez pierwsze
lata uprawy wymagają specjalnego traktowania.
Polega ono głównie na odpowiednim cięciu
i przyginaniu pędów.

Przy wykopywaniu drzewek w szkółce system korzeniowy zostaje
mocno skrócony. Dlatego, aby przywrócić równowagę między częścią
podziemną, a częścią nadziemną, drzewka po posadzeniu należy
przyciąć. Jeśli drzewka posadzono jesienią, cięcie wykonujemy po
ruszeniu wegetacji w marcu lub kwietniu, a w przypadku posadzonych
wiosną – jak najszybciej po posadzeniu.

Przyginanie pędów
Intensywny wzrost młodych drzewek sprawia, że korona mocno
się zagęszcza. Najprostszym sposobem jej prześwietlenia byłoby
ostre cięcie, jednak na tym etapie rozwoju przeprowadzenie tego
zabiegu nie jest korzystne, gdyż może spowolnić znacznie wzrost
drzew i opóźnić ich wejście w owocowanie. W sadach wykonuje
się więc tzw. przyginanie pędów. Zabieg wykonujemy na przełomie maja i czerwca, kiedy pędy są wystarczająco elastyczne i
mają długość 10-15 cm.
Dzięki zastosowaniu klamerek (takich do
bielizny), obciążników lub wykałaczek
zmusza się młode gałązki do rośnięcia pod
odpowiednio dużym kątem (zbliżonym do
90 stopni). Proces przyginania trwa ok. 2 tygodni. Jest to wystarczający czas, by pędy
obrały właściwy kierunek wzrostu.

Sposoby
przyginania
gałęzi:
90

o

90

Przyginanie pędów wzmacnia koronę, gdyż
gałęzie są mniej podatne na wyłamanie się
pod ciężarem owoców.

Cięcie po posadzeniu

o

Drzewka nierozgałęzione
Jeżeli sadziliśmy jednoroczne, nierozgałęzione jabłonki
musimy pobudzić je do tworzenia pędów bocznych.
W tym celu pęd główny przycinamy na wysokości od 70 do
90 cm. Niżej tniemy pnie cieńsze (ok. 11 mm.), wyżej
grubsze (12 mm lub więcej). Lekko skośne cięcie wykonujemy nad pąkiem położonym na przewodniku od
strony zachodniej. Dzięki temu wyrastający pęd będzie
rósł pod odpowiednim kątem.
Drzewka rozgałęzione
Formowanie w takim przypadku
polega na usunięciu pędów wyrastających na wysokości poniżej 50 cm.
nad ziemią oraz usuwaniu gałęzi
wyrastających z przewodnika pod
kątem ostrym.
Prawidłowo przycięte drzewko
powinno posiadać do siedmiu
pędów bocznych, równomiernie
rozłożonych na przewodniku.
Przewodnik przycinamy w odległości
30 do 40 cm. od najwyżej położonego
pędu bocznego.
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200 g

200 g

- ciężarkami

- wykałaczkami

- spinaczami

Formowanie korony wrzecionowej
30 - 40 cm.

Obecnie największym powodzeniem wśród odmian cieszą się
jabłonie szczepione na podkładkach karłowych. Najlepszą formą
prowadzenia takich drzew jest tzw. wrzeciono.
Cechą charakterystyczną wrzeciona jest jeden pionowy przewodnik (gruby konar będący „przedłużeniem pnia”) oraz odchodzące poziomo pędy boczne.

50 - 60 cm.

Zaletą tego typu koron jest dobre doświetlenie drzewa, gdyż
gałęzie ułożone są kaskadowo - każda niżej położona jest dłuższa
niż „sąsiadka z piętra wyżej”. Dolne piętro jest szerokie na 2,5m,
z kolei górne piętra tworzą krótsze konary, dlatego korona ma
kształt piramidalny. W tym systemie prowadzenia drzewko
osiąga zwykle wysokość 2-2,5m.
W pierwszych latach formowania korony wrzecionowej skupiamy się na górnej partii drzewa. W pierwszej kolejności wybieramy grubą pionową gałąź, którą przywiązujemy do palika - ona
będzie naszym przewodnikiem. Podczas wiosennego cięcia
zostawiamy słabsze pędy usuwając jedynie silne, rosnące pionowo gałęzie, które konkurują z przewodnikiem.
Regularne wycinanie pionowo rosnących gałęzi i odginanie tych
bardziej elastycznych powinno trwać ok. 3-4 lat. Po tym czasie
powinny pojawić się pierwsze owoce. Po wejściu drzew w okres
owocowania powinniśmy zadbać o regularne, coroczne cięcie,
które ma na celu utrzymanie koron w określonym kształcie, rozmiarze i zagęszczeniu. W młodych sadach najważniejsze jest cięcie prześwietlające.
Wpuszczenie do wnętrza korony światła słonecznego ma wpływ
na wybarwienie owoców, gromadzenie się w nich cukrów oraz
wapnia, potrzebnego do przechowywania i równomiernego
dojrzewania owoców. Często nasza pazerność sprawia, że w
koronie zostawiamy za dużo owocujących pędów, oczywiście
odbije się to na jakości owoców. Aby tego uniknąć należy 3-4letnie owocujące gałęzie regularnie wymieniać. <km>

PORADNIK SEZONOWY

Żywopłot
u fryzjera
Przemyślane i prawidłowo wykonane cięcie
żywopłotów łączy walory estetyczne z pozytywnym
wpływem skracania pędów na wzrost i rozwój roślin.
Nie powinniśmy o nim zapominać nawet jeżeli decydujemy się na
posiadanie żywopłotów naturalnych (nieformowanych).
Jeżeli odpowiednio dobraliśmy gatunek rośliny, z której zrobiony
jest żywopłot nie musimy się obawiać cięcia. Na prawidłowo przeprowadzony zabieg rośliny zareagują szybkim rozkrzewianiem się i
bujnym wzrostem.

Kiedy tniemy?
Po nożyczki powinniśmy sięgnąć już w pierwszym roku uprawy.
Rośliny zrzucające na zimę liście, które posadziliśmy wiosną, przycinamy tuż po posadzeniu, natomiast posadzone jesienią, zostawiamy na zimę bez cięcia i odkładamy tę czynność do wiosny
przyszłego roku. Małe krzewy (często z zaledwie 2-3 gałązkami)
tniemy na wysokość ok. 20 cm, to pobudzi je do krzewienia, pędy
starszych egzemplarzy skracamy o 1/2 lub 2/3 długości nowego
przyrostu.
W przypadku żywopłotów liściastych zrzucających liście na
zimę, z którymi najczęściej spotykamy się w przydomowych
ogrodach, cięcie wykonujemy 2-3 razy w sezonie.
Pierwsze cięcie możemy wykonać wczesną wiosną - w marcu przed
rozwojem liści. Drugie, najkorzystniejsze i obowiązkowe w drugiej
połowie czerwca lub na początku lipca, gdy nowe przyrosty roczne
zakończyły swój wzrost na długość. Trzecie najpóźniej w połowie
sierpnia tak, aby wyrastające jeszcze po tym cięciu młode przyrosty
zdążyły zdrewnieć przed nadejściem mrozów. Przed cięciem czerwcowym nie wolno nam zapominać o ewentualnych ptakach gnieżdżących się w gąszczu gałęzi. Jeżeli nieopierzeni lokatorzy nie
zdążyli jeszcze wynieść się z gniazd musimy poczekać, aż to zrobią.

Źle!

Szczególnego traktowania wymagają żywopłoty z roślin iglastych, które źle znoszą intensywne cięcie i wolniej się regenerują.
W przypadku mocno rozrośniętych iglaków formowanie należy
wykonać w okresie wiosennym, kiedy jeszcze nie rozpoczęła się
wegetacja oraz letnim (około sierpnia), kiedy przechodzą w stan
spoczynku.
Pielęgnacja żywopłotu nieformowanego jest znacznie prostsza –
nie wymaga on częstego, regularnego cięcia. Jednak nawet taki
żywopłot warto raz na kilka lat wczesną wiosną prześwietlić.
Tuż przy ziemi wycinamy wszystkie stare gałęzie, a młode skracamy o 2/3 długości.

Jak tniemy?
Cięcie rozpoczynamy od poziomej (górnej) płaszczyzny żywopłotu, a tym samym ustalenia jego wysokości. W następnej kolejności strzyże się powierzchnie boczne. Formowanie bocznych
ścian żywopłotu jest równie ważne jak skracanie wierzchołka.
Dążymy do tego, by żywopłot miał przekrój trapezu zwężającego
się ku górze. To zapewni dobry dostęp światła do wszystkich partii
roślin, ułatwi rozkrzewianie się roślin od samego dołu, a także
ograniczy prawdopodobieństwo rozłamywania się krzewów pod
ciężarem śniegu.
Aby żywopłot został przycięty w równej linii, rozciągamy wzdłuż
niego sznurek, mocując go do palików wbitych w ziemię.
Ostrza nożyc powinny pracować z dołu ku górze żywopłotu,
zgodnie z kierunkiem wzrostu pędów. Cięcie "pod włos" jest
niedopuszczalne, gdyż powoduje rozłamywanie gałązek i nie
pozwala uzyskać gładkiej powierzchni.

Dobrze

Pora wziąć się do pracy!

Najlepiej!

REKLAMA

6 9 lat

tradycji
,

ul. Jednosci Narodowej 30, 78-100 Kołobrzeg
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Dalie start
Dalie, okazałe kwiaty „babcinych ogródków” lada dzień
powędrują do gruntu. Cenione za piękne kwiaty i bujny
wzrost, to oprócz mieczyków, begonii i pacioreczników
jedne z bylin, które po przezimowaniu w piwnicy w
drugiej połowie maja wysadzamy do ogrodu.

Zanim jednak zakopiemy karpy w przepuszczalnej, umiarkowanie
żyznej glebie powinniśmy dobrze się im przyjrzeć, usunąć wszystkie
nadgniłe, pokryte pleśnią bądź uszkodzone fragmenty, a w razie potrzeby podzielić duże karpy na mniejsze części.
Podział nie tylko umożliwia pozyskanie nowych roślin, ale także
wpływa korzystnie na kondycję dalii i ich kwitnienie. Ze starych,
mocno zagęszczonych karp wyrasta dużo wiotkich, najczęściej słabo
lub w ogóle niekwitnących pędów. Z odmłodzonych karp wyrasta
mniej pędów, ale są one silniejsze i wydają więcej atrakcyjniejszych
kwiatów.
Każda część karpy po podzieleniu powinna składać się z kilku
zdrowych bulw korzeniowych z 2-3 dobrze widocznymi, wykształconymi pąkami na szyjce korzeniowej (zwanymi „oczkami") oraz fragmentu zeszłorocznego pędu.
Przed sadzeniem, karpy należy zamoczyć przez co najmniej 12 godzin
w letniej wodzie, a przez pół godziny w roztworze środka grzybobójczego.
Zasadniczo karpy dalii wysadza się do gruntu na początku maja,
tak aby pędy pojawiły się dopiero po ostatnich wiosennych
przymrozkach, jednak bardziej niecierpliwi ogrodnicy za
„podpędzanie” dalii zabierają się już na przełomie marca i
kwietnia.

Wysadzone do doniczek ze świeżą ziemią bulwy ustawia się w
ciepłym, jasnym miejscu i umiarkowanie podlewa. Dawki wody
oraz stosowanie ewentualnych nawozów powinny wzrastać wraz
z przyrostem masy zielonej. Rozbudzone rośliny po wcześniejszym kilkudniowym hartowaniu wysadzamy do gruntu po przejściu tzw. „zimnych ogrodników".
Podpędzanie jest zalecane jeżeli zamierzamy wysadzić
rośliny w gliniastym podłożu lub na bardziej zacienionym
stanowisku oraz gdy zależy nam na wcześniejszym
kwitnieniu.
Przed posadzeniem przygotowanych karp należy wykopać ok. 15
– 20 cm. dołek i wypełnić go do połowy ziemią kompostową lub
mieszanką ziemi ogrodowej z torfem odkwaszonym. Na dnie
dołka usypujemy kopczyk na którym układamy karpy tak, aby
były swobodnie rozłożone, a suchy ubiegłoroczny pęd wystawał
nad powierzchnię. Pączki lekko przykrywamy 3-5 centymetrową
warstwą ziemi. Pędy wysokich odmian dalii należy palikować,
dlatego już w trakcie sadzenia powinniśmy zaopatrzyć je w odpowiednią podporę.
Młoda roślina powinna pojawić się po 2-3 tygodniach, jeżeli w
tym okresie prognozowane są późnowiosenne przymrozki konieczne jest zabezpieczenie młodych okazów.
Powodzenia w uprawie!
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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
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chwyt

Truskawkowy sezon jeszcze
przed nami, ale nie da się ukryć,
że w ostatnim czasie w sklepach
i centrach ogrodniczych furorę
robią truskawki pnące (zwisające).
Trudno się temu dziwić, owoce z własnego parapetu,
to nie lada gratka, zwłaszcza dla właścicieli
niewielkich ogródków lub balkonów.

... marketingowy

Decydując się na uprawę truskawek pnących powinniśmy zapewnić im
optymalne warunki wzrostu. Na pierwszy plan wysuwają się:
odpowiednia doniczka oraz dobrej jakości podłoże.
Ze względu na to, że rośliny do prawidłowego wzrostu i obfitego
owocowania wymagają słonecznego stanowiska wybierając doniczkę
powinniśmy sięgnąć po białe pojemniki, które słabiej się nagrzewają i
wolniej wyparowuje z nich woda. Podłoże gwarantujące zdrowy rozwój
młodych sadzonek powinno zawierać dużo próchnicy, być przepuszczalne, o lekko kwaśnym odczynie.
Do podłoża uniwersalnego, który najczęściej stanowi bazę do sadzenia
wszelkich roślin uprawianych w pojemnikach warto dodać wartościowego kompostu lub ziemi kompostowej.
Truskawki rosnące na balkonie w doniczkach należy regularnie podlewać. Największe zapotrzebowanie na wodę przypada na okres kwitnienia i zawiązywania owoców, wówczas po konewkę sięgamy nawet
dwa razy dziennie. Wodę zawsze wlewamy na podstawę pod donicą lub
bezpośrednio do ziemi, tak aby nie zwilżać całych roślin. Mokre pędy,
kwiaty i owoce łatwo zapadają na choroby grzybowe.

Gdy wszystkie niuanse doniczkowej uprawy truskawek
pnących zostały wyjaśnione, pora wyłożyć kawę na ławę i
powiedzieć jak jest...
Drodzy czytelnicy Viridis, „słuchajcie uważnie, bo nie będę
powtarzać” - tak naprawdę nie istnieją pnące, tudzież zwisające
odmiany truskawek!
Jest to blef o jakim nawet astronomowie nie śnili, ot zwykły
chwyt marketingowy. Przejdźmy jednak do sedna rzeczy.
Truskawki, dumnie nazywane pnącymi czy też zwisającymi, to
tak naprawdę rozłogowe odmiany zdolne do owocowania nawet
przez 6 miesięcy w roku.
Zasada działania jest dość prosta – jeżeli sadzonkę posadzimy w
wiszącej donicy, to siła grawitacji zrobi swoje i owoce będą
wisieć, natomiast gdy te same rośliny posadzimy w gruncie,
a pędy przymocujemy do podpór, to będą się „pięły”.
W całej „pnąco-wiszącej zabawie” nie chodzi o naturalne predyspozycje roślin do zwisania lub pięcia, których truskawka nie
posiada, a jedynie o sposób prowadzenia odmian powtarzających.
Truskawkowy czar prysł? Niekoniecznie, gdyż mimo zdemaskowania sprytnego chwytu marketingowego, truskawki powtarzające owocowanie, w dalszym ciągu pozostają atrakcyjne pod
względem dekoracyjnym, smakowym i uprawowym, dlatego
warto zaprosić je do naszego ogrodu, czy na balkon.
Odpowiednio pielęgnowane pozwolą nam cieszyć się owocami
do późnej jesieni. <km>
REKLAMA

Duża masa zielonych liści i obfite owocowanie musi być podparte
odpowiednim nawożeniem. Najlepszy dla truskawek jest organiczny
nawóz „dżdżownicowy” lub kompost. Możemy sięgnąć również po
obornik granulowany lub nawóz na bazie guano. Chcąc uzyskać
większy i lepszy jakościowo plon należy usunąć pierwsze kwiaty.
Chcąc cieszyć się owocami w przyszłym sezonie na okres zimowy
truskawki należy w odpowiedni sposób zabezpieczyć.
Jeżeli dysponujemy ogrodem, możemy je zadołować i okryć włókniną,
w innym przypadku pozostaje nam przeniesienie sadzonek do zimnego, jasnego pomieszczenia lub odpowiednie okrycie donicy i pozostawienie jej na balkonie. Przed zimowaniem należy wyciąć pędy,
które owocowały w tym roku, w następnym sezonie nie pojawią się już
na nich owoce. Roślina wydaje w pełni wartościowe owoce przez
około trzy lata, po tym okresie plon spada, a owoce są dużo mniejsze.

PORADNIK SEZONOWY

Własne

wino

inspiruje

Izabela Jażdżewska
kierownik ds. marketingu
BIOWIN

W dzisiejszych czasach
dążąc do naturalności
i niepowtarzalności
coraz częściej pragniemy
stworzyć własne trunki
o wyjątkowym smaku
i aromacie.

Pamiętajmy, że inspirować się własnym winem możemy przez
cały rok. Nic nie może nas ograniczać, korzystajmy więc z
owoców świeżych i suszonych, kwiatów, kompotów, ryżu i
innych komponentów.
Pierwszym i najważniejszym etapem wyprodukowania własnego trunku jest bez wątpienia zdobycie na ten temat wiedzy i
zgromadzenie odpowiedniego sprzętu.

Potrzebne akcesoria:
- balon do wina
- korek i rurka fermentacyjna
- drożdże winiarskie z pożywką
- cukromierz
- pirosiarczyn potasu (do dezynfekcji naczyń)
- pektoenzym (naturalny środek wspomagający izolację soku)
- kwasomierz
- wężyk do obciągu wina
- butelki na wino + korki
- korkownica
- opcjonalnie: pojemnik fermentacyjny, prasa do wyciskania
soku z owoców, klarowin (do klarowania wina), węglan wapnia (do odkwaszania), szczotka do butelek, lejek.

Etapy przygotowania
Sam proces tworzenia wina jest indywidualny i nie do końca
powtarzalny dla każdego nastawu. Wszystko zależy w głównej mierze od kwasowości i stężenia cukru w owocach, ale
również efektu, jaki chcemy uzyskać.

PRZYGOTUJ
MIAZGĘ OWOCOWĄ

1. Przygotowanie moszczu z owoców
Należy rozpocząć oczywiście od zebrania owoców, pamiętając aby dokładnie je umyć i oczyścić. Kolejnym krokiem jest ich rozdrobnienie i
wyciśnięcie soku. W celu ułatwienia tej czynności owoce można
potraktować pektoenzymem, który pomoże wyizolować sok.
Przed tą czynnością należy jednak odcisnąć niewielką ilość czystego soku
i dokonać kilku pomiarów, które ułatwią nam sporządzenie całego nastawu. Parametry soku które powinniśmy znać to stężenie cukru i kwasowość wyrażona w g/l.
Jeśli owoce pozostawiamy w temperaturze pokojowej to oprócz pektoenzymu możemy dodać już drożdże i pożywkę, przeprowadzając wstępną fermentację w miazdze. Jeśli mamy możliwość pozostawienia miazgi
w temperaturze ok 10-15 stopni możemy ją poddać tylko działaniu
pektoenzymu przez kilka/kilkanaście godzin (tzw.: maceracji).

WYCIŚNIJ SOK

Niemniej jednak, w procesie powstawania wina można
wyróżnić kilka podstawowych etapów:
- przygotowanie moszczu lub miazgi owocowej
- doprawianie moszczu
- pierwsza fermentacja (burzliwa)
- zlewanie młodego wina
- druga fermentacja (stacjonarna – dojrzewanie wina)
- klarowanie
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- rozlew wina do butelek
- leżakowanie

POZWÓL FERMENTOWAĆ

2. Doprawiane moszczu.
Kiedy znamy już nasze podstawowe parametry tj: stężenie cukrów oraz
kwasów w czystym soku możemy przystąpić do przygotowania docelowego nastawu.
W tym momencie dodajemy także pierwszą partię syropu cukrowego.

PORADNIK SEZONOWY

5. Druga fermentacja ( stacjonarna – dojrzewanie wina)
Po zlaniu wina możemy skorygować jego smak, dosłodzić, dokwasić
itp. Wino należy też przelać do balonu odpowiednio mniejszego, tak
aby był on prawie całkowicie napełniony. Teraz następuje kolejny
etap produkcji wina - fermentacja stacjonarna czyli dojrzewanie.
Na tym etapie procesu odfermentowaniu ulega część obecnego w nim
cukru oraz powstają związki aromatyczne ( głównie estry) nadające
winu korzystne cechy smakowo-zapachowe, tworząc właściwy bukiet wina. Okres ten jest zróżnicowany i może trwać od kilku
miesięcy do lat, w zależności od typu trunku.
6. Klarowanie
Gdyby wino po okresie dojrzewania okazało się nie całkiem
klarowne można skorzystać z odpowiednich środków do klarowania,
np.: żelatyna kwasowa, klarowin (bentonit) czy żelklar (żelatyna
kwasowa + zol krzemowy).
7. Rozlew wina do butelek i leżakowanie.
Kiedy wino jest już w pełni klarowne bez oznak fermentacji i zharmonizowane, możemy przystąpić do jego butelkowania.
Należy pamiętać aby przed tym butelki odkazić (najlepiej pirosiarczynem potasu), a korki wyparzyć w gorącej wodzie.
Po zakorkowaniu butelki z winem należy przechowywać w chłodnym, niezbyt wilgotnym, zacienionym pomieszczeniu o temperaturze ok 10-12 0C.
3. Pierwsza fermentacja ( burzliwa )
W ciągu 24 godzin powinna rozpocząć się intensywna fermentacja
(burzliwa), podczas której wytwarza się największa ilość alkoholu.
Po kilku/kilkunastu dniach, kiedy fermentacja staje się spokojniejsza możemy dodać kolejną partię syropu cukrowego.
4. Zlewanie młodego wina
Gdy ustanie wydzielanie dwutlenku węgla przez rurkę fermentacyjną, możemy uznać że okres pierwszej fermentacji został
zakończony. Jest to odpowiedni moment, aby zlać młode wino znad
osadu, czyli dokonać pierwszego obciągu wina.
W praktyce pierwszego obciągu dokonuje się :
1. przy winach lekkich – po 4 tygodniach
2. przy winach stołowych ( średnio mocnych ) - po 4-8 tygodniach
3. przy winach mocnych, deserowych – po 6-12 tygodniach

SKLARUJ I ROZLEJ
DO BUTELEK

DEGUSTUJ

Na wszystkich etapach produkcji wina, bardziej lub mniej
doświadczonym winiarzom,
z pomocą przychodzą produkty BIOWIN.
Sięgając po nasze balony, drożdże czy pożywki mają Państwo niezmienną od lat gwarancję wysokiej jakości, która z pewnością zaprocentuje w postaci wartościowych trunków własnej roboty.
Dla wszystkich zainteresowanych tematem produkcji domowych
win, stworzyliśmy bezpłatny dział poradnictwa. Każdy może do nas
zadzwonić lub napisać, a my zrobimy wszystko, aby pomóc w
rozwiązaniu problemu. Szczegółów należy szukać na naszej stronie
internetowej: www.biowin.pl.

Smakoszom domowych
trunków podaję przepis
na wyśmienite wino
z truskawek
i kwiatów czarnego bzu.

Nastaw na 10 litrów
- 6kg truskawek
- 4,5l wody
- 1,8kg cukru
- 0,5 szklanki mocnej herbaty
- drożdże Fermivin
- pożywka dla drożdży
- Pektoenzym
- kwiaty z 3 baldachów czarnego bzu
Truskawki należy umyć i
odszypułkować, a następnie
ugnieść w pojemniku
fermentacyjnym i dodać
Pektoenzym, drożdże oraz
pożywkę. Całość pozostawić
na ok. 3-4 dni.

REKLAMA

Po fermentacji w miazdze,
owoce odciskamy i dodajemy
pozostałe składniki. Do
przygotowanego nastawu
dodajemy również napar z
kwiatów bzu. Wino
poddajemy dalszej fermentacji
i klarowaniu.

Smacznego!
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Ale
to
już
było...
ślimakowy
come back...

Wraz z nastaniem nowego sezonu niczym
bumerang wraca do nas stary problem.
Jak Polska długa i szeroka, co rusz pojawiają się
nowe metody walki ze ślimakami, bardziej
zdeterminowani ogrodnicy wypróbowali już
wszystkiego i jednogłośnie twierdzą, że
skutecznego sposobu nie ma.

Próbowałeś już tego...?
...a tego,?

Viridis nie poddaje się jednak bez walki, dlatego dla wszystkich
mających jeszcze nadzieję podsumowaliśmy najczęściej wymieniane sposoby walki ze ślimakami z jakimi dotychczas się spotkaliśmy.
Profilaktyka
Do zabiegów profilaktycznych zmniejszających liczebność
populacji, a także utrudniających żerowanie „rogatych” szkodników należą:
– obniżanie wilgotności gleby przez spulchnianie jej w dni słoneczne – giną wtedy jaja i młode ślimaki,
– odchwaszczanie obszaru sąsiadującego z warzywnikiem,
– usuwanie resztek roślinnych (pożniwnych i kompostów),
– utrzymanie czystości wokół warzywnika,
– zakładanie barier i przeszkód wokół grządek z wykorzystaniem
trocin, kory i igliwia, popiołu, koksu, plew jęczmiennych, skorupek jaj,
ostrego żwiru, stosowanie plastikowych kołnierzy zabezpieczających
lub taśm miedziowych,
– ochrona pożytecznych zwierząt ograniczających liczebność ślimaków (żaby, ropuchy, jaszczurki, jeże, krety, ptaki, chrząszcze biegaczowate i inne),
– oszczędne podlewanie,
– ostrożność przy nabywaniu materiału nasadzeniowego ze szkółek i
punktów sprzedaży roślin ozdobnych - ziemia może zawierać jaja.
Zmylenie przeciwnika
Ślimaki to bardzo mądre zwierzątka i najczęściej potrafią przewidzieć
nasze nieczyste zamiary, jednak można próbować zagrać im na rożkach poprzez:
– stosowanie pokarmu alternatywnego – rozsypywanie granulatu odwracającego uwagę ślimaków od roślin,
– wzbogacenie rabat i grządek warzywnych gatunkami, których ślimaki nie lubią np. posadźmy mydlnicę lekarską, macierzankę, majeranek, bylicę piołun, orlicę pospolitą, rumianek, ciemierniki, cząber
ogrodowy, gorczycę, czosnek, szałwię, hyzop, tymianek, krokosmię
czy przywrotnik.
– wykorzystanie kawy jako odstraszacza – przygotowujemy
mocną kawę (bez cukru) i spryskujemy nią liście, a fusy rozsypujemy
wokół roślin.
Zwalczanie
Cóż, nie zawsze zabiegi profilaktyczne przynoszą zamierzony skutek,
dlatego gdy przeciwnik nie dał się przechytrzyć i jego armia rośnie w
siłę, dziesiątkując nasze uprawy, trzeba zakasać rękawy i wytoczyć na
pole walki mocniejszą artylerię:
– chemiczne preparaty do zwalczania ślimaków (moluskocydy) –
Glanzit 06GB, Snacol 05GB – są to trutki pokarmowe o dużej skuteczności. Należy jednak pamiętać, że moluksocydy wykazują toksyczność w stosunku do ludzi i zwierząt stałocieplnych i należy
stosować je rozważnie,
– zbiór ślimaków bezpośrednio z powierzchni gleby i z roślin lub
odławianie w pułapki (maty, podstawki pod doniczki, dachówki,
kawałki płyt pilśniowych, wykładzin, desek) i ich niszczenie,
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... to może spróbuj tego!
– nawozy mineralne – do obsypywania rabat wykorzystujemy
Kainit, wapno niegaszone (oba w dawkach 40 g/10 arów) lub
superfosfat (w dawce uzależnionej od potrzeb nawozowych
roślin). Wysiewa się je wieczorem, kiedy ślimaki zaczynają wychodzić ze swoich kryjówek.
– pułapki piwne.
W zaciętej walce z skorupiakami nie powinien nam umknąć
fakt, że pierwotnie ślimaki odgrywały bardzo duże
znaczenie w zrównoważonym rolnictwie i ogrodnictwie.
Ich głównym zadaniem jest likwidacja odpadów - jedzą martwe
zwierzęta, rośliny i aktywnie pomagają przy tworzeniu ziemi
próchniczej. Ich nadmierna ekspansja to wynik braku naturalnych
wrogów, których na własne życzenie wyprosiliśmy z ogrodów
poprzez nadmierne stosowanie środków ochrony roślin oraz
nawozów sztucznych.

REKLAMA

Spełni Twoje Marzenia
Centrum Ogrodnicze
Szkółka drzew i krzewów
Teresa i Jan GÓRAL

Łapczyca 336
32-744 Łapczyca

tel. 0146127536

www.swiatzieleni.agro.pl
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„Wołowina”
z grządki

Jarmuż, to botaniczna
odmiana kapusty
warzywnej. Po latach bessy,
warzywo przeżywa renesans popularności.
Dlaczego warto uprawiać jarmuż w ogrodzie?

Jarmuż jest cennym pod względem dietetycznym, bardzo pożywnym
warzywem zawierającym dużo białka i witaminy C (więcej ma
tylko papryka i pietruszka naciowa), a także karoten, witaminy z
grupy B oraz witaminy PP, E, K i H. Ponadto jest wartościowym
źródłem błonnika i soli mineralnych, głównie wapnia, fosforu,
magnezu i żelaza, przy którym na chwilę się zatrzymamy.
Żelazo jest jednym z najważniejszych mikroelementów w organizmie człowieka odpowiadającym m.in. za transport tlenu do
wszystkich komórek. Chcąc dostarczyć organizmowi jego odpowiednie ilości powinniśmy zajadać się wołowiną, która jest jednym z
najlepszych jego źródeł.
Co w tej sytuacji mają robić zwolennicy „zieleniny?” Nic prostszego –
wybrać jarmuż, gdyż zawiera on więcej tego drogocennego pierwiastka
niż soczysty stek.

Śmiało można powiedzieć, że wołowiny należy szukać
na grządkach, a nie w „mięsnym”!
Zachęcający do uprawy może być również fakt, że jarmuż jest rośliną
niezwykle łatwą u uprawie - rośnie na każdej wilgotnej glebie, nie ma
żadnych żerujących na nim szkodników i rzadziej niż inne gatunki z
rodziny kapustowatych choruje.
Warzywo to ma małe wymagania glebowe, można
je uprawiać prawie na wszystkich rodzajach gleby,
przy czym nie lubi gleb podmokłych oraz piaszczystych i kwaśnych.
Preferuje stanowiska słoneczne, chociaż całkiem
dobrze znosi zacienienie.

Zbiory rozpoczyna się późną jesienią, najlepiej po pierwszych
przymrozkach i kontynuuje przez całą zimę. Lekkie przemrożenie jarmużu poprawia jego smak, liście stają się delikatniejsze, słodsze i tracą charakterystyczną dla kapustowatych
goryczkę. Zbioru można dokonywać na dwa sposoby:
stopniowo wyłamując dolne, najstarsze liście po przemrożeniu
w okresie od listopada do lutego lub ścinając całe warzywo
mniej więcej po 40 - 50 dniach od wysiania rozsady (młodsze
listki nie mają w sobie goryczki).
Jarmuż można spożywać w różnych formach: nadaje się do
jedzenia na surowo, smażenia, gotowania lub zapiekania (jak
kapusta lub szpinak). W smaku przypomina coś pośredniego
pomiędzy kapustą, a kalafiorem.

REKLAMA

Jest rośliną dwuletnią. W pierwszym roku tworzy
silnie ulistnioną łodygę, a w drugim roku wytwarza pędy kwiatostanowe – z perspektywy konsumenta całkiem nieprzydatne. Pozostawiony na
zimę w ogrodzie najprawdopodobniej obmarznie,
ale wiosną wypuści młode, silnie ulistnione pędy,
które są cennym, wiosennym warzywem.
Jarmuż można uprawiać jako plon główny lub poplon po wczesnych warzywach - zarówno z rozsady jak i siewu bezpośredniego.
Rozsadę przygotowaną z nasion wysiewanych
w maju lub czerwcu wysadza się na miejsce stałe
po 7 tygodniach, w rozstawie 50 x 50 cm.
Warzywo można też uprawiać wysiewając nasiona
bezpo-średnio do gruntu w czerwcu lub w lipcu.
Częścią jadalną jarmużu są kędzierzawe liście,
które zbiera się mniej więcej po stu dniach od posadzenia rozsady.
W zależności od odmiany barwa liści może być
niebieskozielona, w różnych odcieniach koloru
zielonego lub fioletowozielona czy fioletowobrązowa.

P.H. EWA LINE
UL. PRZĘDZALNIANA 8
15-688 BIAŁYSTOK
TEL. 0048 692 110972
e-mail - ewa.line@wp.pl

Sprzedaż hurtowa kaloszy z PCV i EVA.
Atrakcyjne ceny.

PORADNIK SEZONOWY

Storczyki
przegląd

Agnieszka
Dybaś-Kopczacka
C.O. Ogrody,
Gorlice

od A do Z

część 2

Kontynuując rozpoczęty w ubiegłym
numerze temat storczyków,
pragnę przedstawić Państwu
kolejną grupę tych niesamowitych roślin.

CAMBRIA
ONCIDIUM
Odkryte w Ameryce Południowej,
liczba odmian tego gatunku
to ponad 750. Jedna z bardziej
wymagających orchidei,
dla ludzi bardzo cierpliwych.
PIELĘGNACJA

Cambria nie występuje w naturze, powstała poprzez skrzyżowanie
różnych odmian ręką człowieka. Pierwsze próby eksperymentalnych
krzyżówek rozpoczął Belg Charles Vuylsteke. Od jego nazwiska
została nadana nazwa tej odmiany Vuylstekeara Cambria.
PIELĘGNACJA
Po przekwitnięciu można całkowicie odciąć łodygi kwiatowe
ponieważ nigdy nie zakwitną ponownie z już przekwitniętej łodygi
kwiatowej. Struktura rośliny z tej grupy składa się z bulwiastych
form produkujących nowe pędy kwiatowe. Jeżeli bulwy są mocno
twarde i wypełnione (przechowują w nich zapas wody na 8 tygodni)
wtedy podlewamy je sporadycznie raz na 2 tygodnie.
Po przekwitnięciu przenosimy do chłodniejszego pomieszczenia.
Roślina znosi dobrze temperaturę pokojową ale lubi troszeczkę
chłodniejsze noce.

W okresie letnim nadaje się
na osłonięty przed wiatrem, zacieniony taras.
Znosi temperatury od 150C do 200C, przy czym idealna temperatura to 150C. Po przekwitnięciu usuwamy cały pęd kwiatowy i
przenosimy na czas spoczynku do chłodniejszego pomieszczenia
na cały okres zimowy, ograniczając drastycznie podlewanie
(podlewamy raz na 2 tygodnie). Po okresie spoczynku wznawiamy bardzo powolnie częstotliwość podlewania i również
stopniowo podnosimy temperaturę otoczenia.

PAPHIOPEDILUM
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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

Odkryte na dnie lasów wśród opadłych liści w Indonezji i Himalajach.
Przez bogatą liczbę odmian i różnorodność miejsc ich występowania
oraz dostosowania do panujących często odmiennych warunków
atmosferycznych w sprzedaży oferowane są odmiany uzyskane z
krzyżówek doskonale dopasowanych do hodowli w domach.

Paphiopedilum praktycznie może zakwitnąć w każdym momencie, ważne jest stałe
utrzymywanie nawilżonego podłoża, roślina nie toleruje suszy jak i nie może stać w
wodzie. Preferuje półcień, nie lubi bezpośredniego słońca. Zbyt ostre słońce powoduje
żółknięcie liści.

VANDA

To jedna z najbardziej egzotycznych odmian, swe piękno zawdzięcza nie tylko okazałym
kwiatom, ale również nietypowym korzeniom powietrznym.
PIELĘGNACJA
Doskonale znosi temperatury pokojowe, wytrzymuje do 350C, jedynie w nocy temperatura nie powinna spadać poniżej 160C.
W zimie doskonale czuje się w pełnym słońcu, ale z nastaniem cieplejszych dni nie może
być narażona na bezpośredni kontakt ze światłem słonecznym.
Kwitnie od 6 do 8 tygodni.

ZYGOPETALUM

Jest to storczyk wyjątkowy, dlatego trudno go spotkać w sprzedaży.
Zygopetalum występuje w odcieniach niebieskiego, czerwonego, fioletowego i białego.
Niektóre odmiany pięknie pachną w czasie kwitnienia.
PIELĘGNACJA
Storczyk ten dobrze czuje się w nasłonecznionym miejscu, ale nie może być to pełne
słońce. Optymalna temperatura to 16-220C. Roślina kwitnie około 6 tygodni, potrzebuje
dużo wilgoci, co oznacza że należy ją podlewać latem i zimą przynajmniej raz w
tygodniu. Należy upewnić się czy korzenie nie są zanurzone w wodzie.
Po podlaniu należy osuszyć ozdobną osłonkę.
Odżywka podana raz na 2 tygodnie zapewni długie i obfite kwitnienie.

VIRIDIS EKO
REKLAMA

PIELĘGNACJA

VIRIDIS ZDROWIE

Olej kokosowy
- najzdrowszy olej na świecie

Orzech kokosowy od wieków stanowił
ważne źródło pożywienia dla ludzi
zamieszkujących tereny tropikalne.
Justyna Nimiro
Owoce kokosu od jakiegoś czasu
robią karierę na świecie ze względu na swoją
wartość odżywczą, jednak to właśnie olej kokosowy
stanowi niezwykłe źródło leczniczych właściwości.

część 1

Dlaczego olej kokosowy jest tak unikalny?
Oleje i tłuszcze złożone są z cząsteczek zwanych kwasami tłuszczowymi. Olej kokosowy w większości złożony jest ze średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCFA), których działanie
istotnie różni się od działania długołańcuchowych kwasów tłuszczowych (LCFA).
Zarówno nasycone, jak i nienasycone kwasy tłuszczowe obecne w
mleku, jajkach, mięsie, a nawet roślinach są przeważnie zbudowane
z długołańcuchowych kwasów tłuszczowych.
Jest to istotne, gdyż nasz organizm metabolizuje poszczególne kwasy tłuszczowe w odmienny sposób.
To właśnie MCFA w oleju kokosowym są tak wartościowe,
ponieważ te kwasy tłuszczowe nie wywierają negatywnego wpływu
na cholesterol. Przeciwnie, są znane z właściwości obniżania ryzyka chorób serca i arteriosklerozy. Istnieje tylko kilka źródeł
MCFA, a olej kokosowy stanowi najlepsze z nich. Wątroba i
pęcherzyk żółciowy nie potrzebują trawić i emulgować MCFA, co
powoduje wyższy poziom energii, lepsze krążenie krwi i lepszą
ciepłotę ciała. Jest to szczególnie ważne dla osób, które miały
usunięty pęcherzyk żółciowy i w związku z tym gorzej trawią tłuszcze.
Takie osoby mogą wiele skorzystać stosując
olej kokosowy, gdyż jest on
łatwo trawiony.
Olej kokosowy ma
bardzo ciekawy
skład i proporcje
składników
o wysokiej
wartości
zdrowotnej.

Rozprawia się on także bez problemu z infekcjami bakteryjnymi i
wirusowymi, wywołanymi m.in. wirusem grypy, wirusem zapalenia
wątroby typu C, a nawet zwalcza wirusa HIV. Badacze z Filipin
badają aktualnie efektywność kwasu laurynowego w zwalczaniu
wirusa HIV/AIDS. Co więcej, kwas laurynowy nie jest toksyczny, co
czyni go doskonałą alternatywą dla leków przepisywanych w
chorobach wirusowych, jak również bakteryjnych i wirusowych.
Zawartość kwasu laurynowego w mleku karmiących matek może
tłumaczyć, dlaczego niemowlęta karmione piersią są bardziej
odporne na infekcje.
Utrata wagi
Średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe znajdujące się w oleju kokosowym są zdolne przyśpieszać metabolizm szybciej niż długołańcuchowe kwasy tłuszczowe, ponieważ są łatwiej trawione i
przekształcane w energię. Badanie wykazało, że średniołańcuchowe
kwasy tłuszczowe są trzy razy bardziej efektywne w przyspieszaniu
metabolizmu od długołańcuchowych kwasów tłuszczowych co
pozwala stwierdzić, iż utrata wagi może zostać osiągnięta przy
zastąpieniu długołańcuchowych kwasów tłuszczowych średniołańcuchowymi.

„Zastąpienie dziennego spożycia tłuszczów
olejem kokosowym może spowodować
spadek wagi o około 0,5 kg tygodniowo”
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Korzyści zdrowotne ze stosowania oleju kokosowego
ul.Za gańczyka 16a
05-230 Kobyłka
WWW.KALISIAK.PL
centrum@kalisiak.pl

Olej kokosowy większość swoich pozytywnych właściwości zawdzięcza obecności kwasu laurynowego. Kwas ten w organizmie
człowieka przekształca się w monolauryn – substancję wykazującą
silne działanie antywirusowe, antybakteryjne i antygrzybicze.
Monolauryn z powodzeniem zwalcza candidę albicans, zakażenia
grzybicze i „stopę atlety” – długotrwałą grzybicę stóp.

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

Łagodzenie stanów zapalnych płuc
W badaniu zaprezentowanym w American College of Chest Physicans w październiku 2008 roku stwierdzono, że olej kokosowy
pomagał pacjentom z zapaleniem płuc w szybszym zdrowieniu, przynosząc im ulgę i szybsze ustępowanie symptomów chorobowych.
Co więcej, jest to terapia mało kosztowna i nie posiadająca skutków
ubocznych.

VIRIDIS ZDROWIE

Pielęgnacja włosów
Te unikalne kwasy tłuszczowe mają bardzo niewielkie
cząsteczki, przez co łatwo wnikają w błony komórkowe
włosa, co oznacza iż głęboko nawilżają włosy od środka w
odróżnieniu od innych odżywek, które działają na strukturę
włosa z zewnątrz. Masaż skóry głowy olejem kokosowym
może pomóc pozbyć się łupieżu będącego efektem suchości
skóry lub zakażenia grzybiczego.

„Olej kokosowy może zastąpić
wszelkie maseczki i intensywnie
nawilżające odżywki. „
Delikatnie wmasowany w skórę głowy oraz rozprowadzony równomiernie na całej długości włosów nada im
miękkości i blasku. Aby uzyskać efekt głębokiego
nawilżenia należy łyżeczkę lub dwie wytrzeć w mokre
włosy i pozostawić na minimum pól godziny, a najlepiej na
całą noc. Im dłużej pozostawimy olej na głowie, tym lepiej.
Po upływie ustalonego czasu, włosy myjemy.
Zmniejszenie ryzyka cukrzycy, chorób serca i poprawa
poziomu cholesterolu
W badaniu przeprowadzonym na kobietach w wieku od 20 do 40
lat, połowa badanych została poinstruowana, aby przyjmować
30 ml oleju sojowego, podczas gdy druga połowa miała
przyjmować 30 ml oleju kokosowego, jednocześnie utrzymując
reżim umiarkowanych ćwiczeń fizycznych przez okres 12
tygodni.
Wyniki badania wykazały, że mimo iż u obydwu grup zmniejszył
się wskaźnik BMI (body mass index), to tylko u kobiet
przyjmujących olej kokosowy odnotowano spadek w obwodzie
talii, co tym samym wpływa na obniżenie ryzyka schorzeń
takich, jak: cukrzyca typu II czy choroby serca.
Co więcej, badanie wykazało, że u badanych przyjmujących olej
kokosowy wzrósł poziomu tzw. „dobrego cholesterolu” (HDL),
a także polepszyła się proporcja cholesterolu HDL do LDL (tzw.
„złego cholesterolu”). Kobiety przyjmujące olej sojowy nie
uzyskały poprawy w tym zakresie, a ich wyniki pokazały
zwiększony całkowity poziom cholesterolu oraz wyższy poziom
cholesterolu LDL, przy jednoczesnym obniżeniu cholesterolu
HDL.
Wsparcie układu kostnego i ograniczenie objawów chronicznego zmęczenia
Badania wykazały, że olej kokosowy pomaga zapobiegać
osteoporozie, ponieważ pomaga w absorpcji minerałów takich,
jak wapń czy magnez – dwóch ważnych minerałów w walce z
osteoporozą. Co więcej, średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe
w oleju kokosowym wytwarzają energię zamiast tłuszczu, przez
co poprawiają metabolizm i zapobiegają zmęczeniu. Olej ten
także usuwa mikroorganizmy, które ograbiają organizm z siły i
przyczyniają się do odczuwania zmęczenia.
REKLAMA

CENTRUM OGRODNICZE
www.hebe-sklep.pl
sklep@hebe-sklep.pl
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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

Pielęgnacja skóry
Olej kokosowy jest bogaty w antyoksydanty i naturalne czynniki
antybakteryjne, takie jak kwas kaprylowy i kaprynowy. Posiada
zdolność wygładzania skóry, przy jednoczesnym zaopatrywaniu jej w
antyoksydanty, co czyni go idealnym preparatem antiaging. Ponad to
zapewnia także ochronę przeciwsłoneczną, „wyłapując” około 20
procent promieniowania UV., zawiera także witaminę E, kolejny
antyoksydant, który jest znany ze swych właściwości naprawiania
uszkodzeń skóry, leczenia poparzeń i innych urazów.
Pozostałe, dotąd niewymienione korzyści zdrowotne, przypisywane olejowi kokosowemu:
- chroni przed rakiem i wirusem HIV oraz innymi chorobami
infekcyjnymi,
- zabija bakterie i pasożyty, takie jak tasiemiec i motylica wątrobowa,
- łagodzi objawy refluksu,
- łagodzi i leczy problemy jelitowe, przyczynia się do sprawnej pracy
jelit,
- zmniejsza występowanie hemoroidów,
- łagodzi bóle uszu,
- łagodzi objawy powiększenia prostaty,
- wzmacnia wątrobę i chroni przed jej uszkodzeniem,
- zmniejsza występowanie napadów padaczkowych,
- zmniejsza stany zapalne mięsni i stawów,
- zmniejsza neuropatie wywołane cukrzycą.
W tej części artykułu przedstawiłam Państwu jedynie niewielka część
informacji przemawiających za pro zdrowotnym wykorzystaniem
oleju kokosowego, po więcej szczegółów zapraszam do kolejnego
numeru magazynu.
Pozdrawiam, Justyna
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JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA

Ratuj pszczoły,
ratuj

Od kilku lat ekologowie,
pszczelarze oraz sadownicy
nawołują do ochrony populacji
pszczół, która z roku na rok
maleje. Dewastacja środowiska
naturalnego, wzrost zanieczyszczenia
powietrza, a także niekontrolowana
chemizacja upraw sprawiają, że przedstawicielki
rodziny Apidae są w śmiertelnym niebezpieczeństwie,
a razem z nimi i my.

siebie!

Już na wstępie warto podkreślić, że problem wymierania rodzin
pszczelich nie dotyczy tylko pszczoły miodnej. W fatalnej kondycji
mają się również populacje porobnicy murarki czy trzmiela ziemnego.
Nie wolno zapomnieć także o prawie dwustu gatunkach pszczół dziko
żyjących, które znajdują się na tzw. czerwonej liście gatunków
zagrożonych wyginięciem. Przydomowe ogrody mogą być ostoją tych
bardzo pożytecznych owadów, aby jednak tak się stało, musimy już dziś
zmienić nasze postrzeganie ogrodu i sposoby jego pielęgnacji.
Na pierwszy plan wysuwają się oczywiście chemiczne środki ochrony
roślin. Bez wątpienia najlepszym wyjściem byłaby całkowita rezygnacja
z wszelkiego rodzaju pestycydów. Jeżeli jednak nie potrafimy zrezygnować z chemii twierdząc, że bez niej nic nie urośnie, zacznijmy przynajmniej stosować ją z należytą rozwagą.
Czy naprawdę chcemy zabić wszystkie owady, czy zależy nam jedynie
na pozbyciu się tych, które uprzykrzają nam życie?
Do podstawowych i najczęściej popełnianych błędów należą:
nieprzestrzeganie zapisów etykiety – stosowanie zbyt
skoncentrowanych dawek (żeby na pewno zadziałało),
nieprawidłowy dobór środków ochrony roślin – pryskanie
wszystkiego wszystkim,„ coś w końcu zadziała”,
nieprawidłowy dobór terminu zabiegu – akurat mam czas,
to czemu nie pryskać,
nieprawidłowa technika zabiegu – opryskiwacz przecieka,
nierówno rozpyla, pryskanie „w niebo”.

Sięgając po chemiczne środki ochrony roślin pamiętajmy, by
wybierać preparaty z jak najkrótszym okresem prewencji dla
pszczół. Roztwór sporządzajmy zgodnie z instrukcją podaną
przez producenta, a sam oprysk wykonujmy wczesnym rankiem
lub późnym popołudniem po oblocie owadów.
Konieczność stosowania pestycydów w okresie wegetacyjnym
możemy zminimalizować prowadząc dokładną lustrację ogrodu
w zimie i niszcząc w sposób mechaniczny siedliska szkodników
(szczegóły Viridis 6/13, str. 34) lub stosując na przedwiośniu
preparaty olejowe (szczegóły Viridis 1/14, str. 19).
Obok środków ochrony kolejnym pszczelim problemem jest
monotonność przydomowych ogrodów.
Gdzie rabaty z barwnymi roślinami?
Gdzie drzewa owocowe obsypane wiosną kwiatami?
Co z bylinami kwitnącymi jeszcze w październiku?
Brak pożywienia w najbliższej okolicy (średni promień 2 km)
zmusza pszczoły do szukania go w bardziej oddalonych
siedliskach (nawet do 10 km), co niejednokrotnie jest dla nich
śmiertelnym zagrożeniem. Warto zadbać, aby dobór gatunków
rosnących w ogrodzie gwarantował ciągłość kwitnienia.
Im dłużej w ogrodzie kwitną rośliny, tym lepiej dla naszych bzykających przyjaciół.
Niektóre gatunki pszczół pojawiają się jedynie wiosną, inne
latem, a jeszcze inne obecne są przez cały sezon, dlatego ważne
jest, aby nie zabrakło roślin kwitnących w różnych okresach.
REKLAMA

Czy wystarczy dla wszystkich pokarmu ?
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Pszczół nie omijają także problemy mieszkaniowe.
Coraz trudniej znaleźć w naszych ogrodach dzikie zakątki,
gdzie owady mogłyby się w spokoju osiedlić.
Powinniśmy wiedzieć, że ze względu na różnorodność gatunkową nie wszystkie pszczoły mieszkają w typowych ulach.
W przypadku murarek pomocnym może okazać się założenie
pszczelego hotelu składającego się z ciasno ułożonych pustych
łodyg trzciny pospolitej, papierowych lub kartonowych rurek
oraz drewnianych bloków z nawierconymi otworami, z kolei
trzmiele nie pogardzą skrawkiem „spokojnej ziemi”, w której
będą mogły się schować.
Ogromnym problemem dla dzikich pszczół jest także wiosenne
wypalanie traw na łąkach i nieużytkach rolnych.
Rok rocznie w płomieniach ginie kilka tysięcy owadów, które
przezimowały w łodygach wysuszonych roślin lub w opuszczonych norach.
Mimo kategorycznego zakazu i widma wysokiego mandatu
rolnicy często decydują się na taki sposób oczyszczania łąk
twierdząc, że ten praktykowany od pokoleń proceder wpływa
korzystnie na grunt i pozwala pozbyć się wielu szkodliwych
gatunków (np. komarów).
Zanim jednak sięgniemy po zapałki zastanówmy się co jeszcze,
oprócz szkodników zostanie strawione przez ogień...
Miejmy nadzieję, że nigdy nie spełni się przepowiednia
Alberta Einsteina, który twierdził, że
„Jeśli z Ziemi zniknie pszczoła, człowiekowi pozostaną
tylko cztery lata życia; nie ma więcej pszczół, nie ma
więcej zapylania, nie ma więcej roślin, nie ma więcej
zwierząt, nie ma więcej ludzi…”.
Czy uda nam się w porę zareagować i zatrzymać
niepokojące zjawisko wymierania rodzin pszczelich?

Pszczoła miodna - Apis mellifera

Apartament dla dziko żyjących pszczół
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JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA

Koci

problem

Koty. Można je albo
bez opamiętania kochać,
albo równie mocno nienawidzić.
Oba te uczucia nasilają się lub osłabiają w zależności
od tego, jak bardzo mruczek nam „podpadnie”.

I chociaż w większości przypadków koty uważane są za miłe, bezproblemowe i czyste zwierzęta, w ogródku potrafią nieźle nabałaganić.
Dla wielu kotów ogród jest jedną wielka kuwetą.
Niemiłe niespodzianki mogą czyhać na nas na każdej rabatce,
na trawniku, czy w donicach z roślinami tarasowymi.
Rozwiązaniem może okazać się przygotowanie mruczkowi kuwety na
świeżym powietrzu. W tym celu warto zostawić pupilowi niewielki
skrawek przekopanej ziemi i obsadzić go roślinami, które go przywabią np. kocimiętką lub spryskać lubianym aromatem np. waleriany.
Uciążliwe zaznaczanie terenu można zminimalizować poddając
kocurka kastracji. Warto wiedzieć, że szkodliwość kociego moczu jest
znacznie mniejsza niż psiego, dlatego nie należy wyolbrzymiać problemu. Realne ryzyko zamierania roślin występuje tylko wtedy, gdy kot
„upatrzy sobie” tylko jedno drzewo, które regularnie będzie „podlewać”.
Mając na uwadze jaki armagedon na rabatkach może zafundować nam
pies, niewielkie dołki kopane przez koty, nie są dotkliwym problemem.
Gorzej wygląda sprawa wylegiwania się w rozetach liściowych, kępach
bylin czy doniczkach roślin tarasowych. Rozłamane w ten sposób rośliny bardzo długo się regenerują i mogą zamierać.
Warto naszemu pupilowi przygotować legowisko usytuowane wyżej
niż wszystkie inne „ciekawe miejsca”.
Koci indywidualizm sprawia, że zwierzaki lubią patrzeć na otaczający
ich świat „z góry”, przez co chętnie skorzystają z wyżej położonych
leżanek. Do donic z roślinami tarasowymi możemy powkładać plasterki
cytrusów (mruczki nie przepadają za ich zapachem) lub mokry mech.
Dużym problemem może okazać się także nieokiełznany instynkt
łowiecki większości kotów. Niestety, najczęściej obok kretów, myszy,
czy nornic ich celem stają się mniejsze ptaki stołujące się w karmniku
lub pisklęta z niżej zawieszonych budek lęgowych. Co gorsza, do
kociego menu mogą trafić również rybki zamieszkujące oczka wodne!
Aby zapobiec kociemu kłusownictwu warto zadbać, by karmniki i
budki zwieszone były wystarczająco wysoko, a tafla oczka zabezpieczona została siatką. Siatka na oczku uchroni również naszego
pupila, który wiedziony przez instynkt mógłby wpaść do wody.
Ponadto na szyi pupila może zawisnąć obroża z dzwoneczkiem.
Należy się jednak liczyć z tym, że to utrudni kotu polowanie na niechciane gryzonie.
Jeżeli do naszego ogródka zaglądają koty sąsiadów można skutecznie
zniechęcić je do odwiedzin wykorzystując zraszacze lub dziecięce
pistolety na wodę. Jeżeli zafundujemy intruzom kilka kąpieli z zaskoczenia, Ci z pewnością stracą chęć odwiedzania naszych rabat.
Spośród roślin za którymi koty nie przepadają na pierwszy plan
wysuwa się ruta zwyczajna.
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Przez wzgląd na jej parzące właściwości należy rezygnować z jej
sadzenia w miejscach, gdzie bawią się dzieci.
Jeżeli domowe metody okażą się nieskuteczne, pozostaje nam
sięgnąć po dostępne w sklepach ogrodniczych granulowane lub
płynne odstraszacze, których zadaniem jest „zagranie” kotu na
nosie. Zawarte w preparatach związki zapachowe zniechęcają
zwierzęta do kocich harców, i nie są przy tym szkodliwe dla roślin.
Rozsypane wokół rabat, na których szczególnie nam zależy chronią
rośliny przez kilka tygodni.
Specyfika kociej natury sprawia jednak, że zgodnie z
przysłowiem „co kot, to obyczaj” bardzo trudno wytypować
najskuteczniejszy sposób na zniechęcenie kota do
„dewastowania” naszego ogrodu.
REKLAMA

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
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Majowy
spacer
Korzystając
z majowego słoneczka,
jeden z naszych łąkowych przyjaciół postanowił wybrać się na spacer.
Pokoloruj obrazek zgodnie z legendą, a dowiesz się, kto odpoczywał wśród kwiatów.
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ST KR TK WE
DoMINo

GRA DLA
2-4 OSÓB

Przygotowanie kostek
Potrzebne będą:
- nożyczki, klej,
- sztywny karton lub tektura,
- linijka, ołówek.

Kostki wycinamy i naklejamy na kartonową kartkę.
Usztywnione będą trwalsze i dłużej wytrzymają zabawę.
Następnie rysujemy linie wg. których będziemy przecinać karton.
Wycięte kostki są gotowe do gry!

Zasady gry
W grze może wziąć udział od dwóch do czterech osób. Kostki domina odwracamy do dołu.
Następnie każdy z graczy losuje po jednej kostce. Ten, kto wylosuje kostkę o największej liczbie STOKROTEK, rozpoczyna grę. Kostki
zwracane są do puli, mieszane i każdy wyciąga ustaloną liczbę kostek (2 graczy – po 8 kostek, 3 graczy – po 7 kostek, 4 graczy – po 5
kostek). Niewylosowane kostki to, tzw. „talon”.
Rozpoczynający grę wykłada dowolną kostkę, a pozostali dokładają kolejne.
Kostki należy dokładać tak, aby liczba stykających się STOKROTEK była identyczna. Kostki można dokładać tylko na końcach wężyka,
nigdy po środku. Jeśli gracz nie posiada pasującej kostki, ciągnie nową z talonu. Gdy nie wylosuje pasującej kostki traci kolejkę i kolejna
osoba dokłada kostkę do wężyka. Kostka z pustym polem może być dołożona do kostki z dowolną liczbą STOKROTEK. Wygrywa ten, kto
pierwszy pozbędzie się wszystkich kostek. Można grać na punkty, wówczas gracz, który wygrał, zdobywa tyle punktów, ile wynosi suma
STOKROTEK na kostkach nie wyłożonych przez innych graczy. Miłej zabawy!

Zimne lody dla ochlody!
UFF! JAK GORĄCO!
Najlepszym sposobem na upały są zimne lody.
Czy wiesz jakie są ulubione smaki Inki, Artura i Reda?
Idź po linii, a już wkrótce się dowiesz ;)

OGRÓDEK INKI
narcyz, tulipan, prymulka,krokus, forsycja, bratek

zimne lody dla och³ody!
INKA ...........

Lista nagrodzonych:
1. DOROCIAK PATRYK - OGRODY gORLICE
2. gucia ANNA - „SKALNIAK”
3. ZIEMIAÑCZYK Bart³omiej - C.O. BISKUPIEC

artur..........

red..........

ROZWIĄZANIE PROSZĘ PRZEKAZAĆ DO SKLEPU, W KTÓRYM
OTRZYMALIŚCIE PAŃSTWO MAGAZYN VIRIDIS DO DNIA 10.06.2014
Nazwa
Centrum
Ogrodniczego

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

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

Oprócz drzew i krzewów owocowych
bardzo często sadzimy drzewa oraz krzewy
ozdobne np. magnolię, berbersy, różę, brzozę, buki, klony, itp.
Musimy pamiętać, że one także chorują oraz, że są atakowane przez
szkodniki. Aby skutecznie zwalczyć chorobę, najpierw należy
dobrze rozpoznać jej objawy.
Do najczęstszych chorób zaliczyć należy:

Mączniak prawdziwy
Objawy to nalot w postaci białego, mączystego nalotu na górnej
stronie liści, wyglądającego jakbyśmy posypali roślinę mąką.
Silnie porażone rośliny mają zahamowany wzrost oraz mogą
zamierać. Zwalczamy mączniaka po zauważeniu pierwszych
objawów opryskując roślinę preparatem Score 250 EC , dobrze jest
powtórzyć zabieg po 7 dniach.
Plamistość liści
Bardzo często na krzewach i drzewach liściastych można zaobserwować różnego rodzaju plamistości liści. Plamy te mogą przybierać różną barwę, rozmiar oraz wielkość. Przykładem jest czarna
plamistość klonu. Na liściach pojawiają się czarne plamy, które
wyglądają jak pomalowane smołą.
Chore liście zwykle przedwcześnie opadają.
Chorobę zwalczamy stosując fungicyd Amistar 250 SC.
Rdza
Bardzo często na roślinach ozdobnych spotyka się rdze.
Na górnej stronie liści tworzą się żółte, pomarańczowe plamy, a od
spodu w miejscu przebarwień rdzawe skupienia zarodników.
Porażone liście przedwcześnie zamierają.
Na liściach i pędach chorych roślin widoczne są żółtopomarańczowe, a później brunatno-rdzawe brodawki.
Rośliny rozwijają się wolniej i tworzą znacznie mniej kwiatów.
Zwalczamy ją preparatem Amistar 250 SC.

PORADY FACHOWCÓW

Wówczas na roślinach pojawia się szary i pylący nalot, a na
powierzchni grzybni powstają czarne zarodniki. Porażone części
roślin zasychają. Chorobę zwalczamy preparatem Switch 62,5WG.
Jeżeli chodzi o szkodniki, to rośliny najczęściej atakowane są przez
mszyce, na które stosujemy preparaty Decis lub Karate.
Wierzby i klony najczęściej atakowane są przez brzęczaka
wierzbowego. Jest to gąsienica, która zjada liście, najlepszym
preparatem jest Mospilan.

EM co to jest ?
Ostatnio coraz częściej klienci mojego sklepu zadają takie pytanie.
EM są to Efektywne Mikroorganizmy, kompozycja pożytecznych
mikroorganizmów o właściwościach regeneracyjnych .
Rozróżniamy najczęściej:
EM - OGRÓD - preparat przeznaczony do ogrodniczych prac
pielęgnacyjnych jak regeneracja gleby, prawidłowy rozwój roślin,
profilaktyka chorób i kompostowanie.
EM-1 Koncentrat Efektywnych Mikroorganizmów™ o właściwościach probiotycznych i regeneracyjnych dla gleby, roślin i środowiska. Mikroorganizmy EM-1 powinny być aktywowane przed
użyciem z pożywką Melasa.
EM-5 - kompozycja fermentowanych z EM™ naturalnych składników, wzmacniająca rośliny przeciwko chorobom grzybowym i
odstraszająca owady.
Preparaty EM™ zawierają całkowicie naturalne i stosowane
od wieków mikroorganizmy.
Mikroorganizmy wchodzące w skład preparatu zostały wyodrębnione z natury. Nie poddano ich modyfikacji, ani żadnym innym
manipulacjom genetycznym, a ich hodowla i namnażanie prowadzone jest w specjalnych kontrolowanych warunkach.
Podstawowa formuła EM™ składa się z trzech grup mikroorganizmów:
- bakterii kwasu mlekowego,
- drożdży,
- bakterii fotosyntetycznych.
EM™ zwalczają szkodliwe mikroorganizmy żyjące w glebie.
Zbyt intensywne nawożenie nawozami syntetycznymi, mało
urozmaicony płodozmian, stosowanie w dużych ilościach środków
ochrony sprzyja rozwojowi szkodliwych mikroorganizmów.
Jeżeli szukamy sposobu na ekologiczne uprawy, chcemy przywrócić żyzność swojej działki oraz wzmocnić odporność naszych
upraw powinniśmy się zastanowić nad zastosowaniem EM™.

Szara pleśń
Chorobę tę można spotkać na większości roślin ozdobnych.
Objawy szarej pleśni występują na wszystkich częściach roślin
w postaci wodnistych, brunatnych i szybko powiększających
się plam. Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność
powietrza – częste opady deszczu w okresie kwitnienia.

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

Katarzyna
Marcinkiewicz
VIRIDIS

nasionnica
trześniówka

Na dobry początek trochę
„czarnego humoru”.
Co jest gorsze od
znalezienia w czereśni
robaka ?

Znalezienie w czereśni
połowy robaka ;)
To takie krótkie wprowadzenie do tematu jaki
postanowiłam rozwinąć w najnowszym artykule z cyklu „Na celowniku”. O czym będzie?
O nasionnicy trześniówce, czyli pulchnym
robaczku, który znaleziony w soczystej czeresience (i wisience) może odebrać nam apetyt
na kolejne owoce.
Dorosła nasionnica trześniówka przez
mniej doświadczone oko może być
postrzegana jako niewyrośnięta mucha.
Błędu w tym wielkiego nie ma, gdyż trześniówka, podobnie jak mucha
domowa należy do rzędu muchówek.
Jej larwy odpowiedzialne są za robaczywienie owoców czereśni i wiśni
– takie niepozorne, a takie szkodliwe, któż by pomyślał!
Pierwsze muchówki opuszczają miejsca zimowania na przełomie maja i
czerwca, gdy temperatura powietrza ustabilizuje się i utrzymuje się na
poziomie +12°C. W naturze wylot pokrywa się z pełnią kwitnienia
robinii akacjowej i trwa do końca czerwca. Składanie jaj rozpoczyna się
po 7 dniach od wylotu i trwa przez około 30 dni.
Biologia szkodnika sprawia, że najbardziej na robaczywienie narażone
są późne odmiany czereśni.
Samica nacina skórkę owocu i znosi w jego wnętrzu 1 jajo. W miejscu
złożenia jaja widać lekkie wklęśnięcie skórki. Larwy wylęgają się po 10
dniach i żerują przez około 3 tygodnie. Po zakończeniu żerowania
opuszczają owoc, spadają na ziemię i w wierzchniej warstwie gleby
formują bobówkę, w której zimują aż do wiosny.
Kiedy rozpocząć walkę ze szkodnikiem, by uchronić swoje owoce
przed dodatkową porcją „białka”?
Bardzo pomocne przy ustalaniu terminu wylotu szkodnika są żółte
tablice lepowe (nie mylić z tablicami przeznaczonymi do odłowu
szkodników w szklarniach, czy tablicami do roślin doniczkowych).
Rozwieszamy je w sadzie w połowie maja.
Pułapki powinny być powieszone na wysokości 1,5-1,8 m w miejscach
nasłonecznionych. Należy je sprawdzać co 2-3 dni.
REKLAMA

Pierwszy zabieg ochronny powinien być
przeprowadzony po upływie 7-8 dni od
odłowienia pierwszych owadów.
W przypadku wystąpienia chłodnej i
deszczowej pogody utrudniającej składanie jaj, zabieg powinno się opóźnić o
liczbę dni z temperaturą poniżej 14°C.
W zależności od przebiegu pogody
oprysk powtarzamy co najmniej dwukrotnie. Najpopularniejszy środek zwalczający nasionnicę trześniówkę,
to Calypso 480 SC.
Na owady działa on kontaktowo i żołądkowo, zaś w roślinie działa
układowo. Oznacza to, że nawet, jeśli oprysk nie znajdzie się w
bezpośrednim kontakcie z owadem i tak będzie działał, gdyż
wniknie on do rośliny na tyle głęboko, by być transportowanym z
powierzchni liści, wraz z sokami roślinnymi, co zwiększa szansę na
dotarcie zarówno do jaj, jak i głębiej położonych w owocach larw.
Innymi preparatami po jakie możemy sięgnąć w walce
z uciążliwą muchówką są: Acetamip 20 SP, Mospilan 20 SP,
Stark 20 SP, Sumitox 20 SP.
Ekologiczną metodą ochrony drzew przed
szkodnikiem jest przykrycie ziemi pod
drzewem gęstą siatką lub folią tak, aby
dorosłe owady nie mogły wylecieć na
zewnątrz.
Jakby naszej rodzimej nasionnicy było nam
mało, od 2009 r. dołączył do niej nowy
gatunek – Rhagoletis cingulata (polskiej
nazwy brak). Muchówki tego gatunku
pojawiają się 3-4 tygodnie później niż
rodzimej nasionnicy trześniówki.
Szkodliwość tego gatunku jest znacznie
większa, gdyż każda z samic R. cingulata
może złożyć nawet 300-400 jaj - prawie
trzy razy więcej niż „nasza” nasionnica.
Nie opracowano jeszcze odrębnego
programu zwalczania R. cingulata.
Ochrona chemiczna podobna jak u nasionnicy trześniówki.
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Ziemiórka

postrach
Twojej
doniczki

Ziemiórki,
mimo że niepozorne
potrafią dać się we znaki wielbicielom roślin
doniczkowych. Chociaż rozmiarem są niewiele
większe od muszki owocówki, stanowią realne
zagrożenie dla młodszych i osłabionych roślin.

Jeżeli na okiennym parapecie pojawiają się czarne i bardzo
ruchliwe muszki, a na podłożu w doniczce dostrzeżemy
niewielkie, przeźroczysto-białe larwy, to znak,
że ziemiórki rozgościły się u nas na dobre.
Zanim jednak zaczniemy je zwalczać, warto wiedzieć, że generalnie
zarówno larwy jak i dorosłe osobniki niespecjalnie interesują się naszymi roślinami. Ich uwaga skupia się głównie na wilgotnym, bogatym
w substancje organiczne podłożu, którego są smakoszami.
Podstawowym pokarmem żarłocznych larw są zawarte w glebie glony i
grzyby.
W idealnym świecie w jednej doniczce mogłyby rosnąć rośliny i żerować ziemiórki, jednak jak wiadomo, idealny świat jest jedynie w bajkach
i dlatego niekontrolowana populacja muchówek potrafi wyrządzić wiele
szkód.
Larwy traktują soczyste korzenie jako pokarm alternatywny w przypadku, gdy podłoże jest nadmiernie przesuszone i brak jest pokarmu
właściwego. Co ciekawe, samo podgryzanie korzeni również nie byłoby
niczym złym, gdyby nie fakt, iż ziemiórki potrafią przenosić zarodniki
grzybów, przez co rośliny ulegają infekcjom grzybowym (np:
Verticillium czy Pythium), w wyniku których zaczynają gnić i
obumierać. Przez wzgląd na to zaraz po zidentyfikowaniu szkodnika
powinniśmy interweniować.

Od momentu zauważenia szkodników do chwili zastosowania
odpowiedniego preparatu chemicznego nie możemy dopuścić do
przesuszenia ziemi w doniczce. Jeżeli uda nam się utrzymać stałą
wilgotność podłoża, larwy nie wyrządzą wielu szkód.
Zabiegi ochronne należy przeprowadzać dwutorowo.
Do zwalczenia larw i dorosłych muszek
powinniśmy wykorzystać jedyny
dostępny na rynku preparat –
Polysect Długo Działający 005 SL.
Jest to środek owadobójczy o działaniu kontaktowym i żołądkowym,
przeznaczony do zwalczania
uciążliwych szkodników w uprawie
polowej roślin ozdobnych oraz w
uprawie roślin doniczkowych.
Polysect Długo Działający 005 SL
na roślinie działa powierzchniowo,
wgłębnie i systemicznie.
Można wykorzystywać go zarówno
do podlewania jak i do wykonywania
oprysku. Unikalna formuła pozwala
chronić roślinę przez cały sezon
wegetacyjny.
Jednocześnie zaleca się stosowanie żółtych tabliczek lepnych,
które pomagają w wychwyceniu dorosłych owadów
i ustaleniu wielkości populacji szkodnika.
Przez wzgląd na podwyższone ryzyko wystąpienia infekcji grzybowej zaatakowane rośliny warto wzmocnić stosując odpowiednie odżywki np. pałeczki nawozowo - owadobójcze, które
pomagają roślinie wzmocnić system odpornościowy.
W swoim składzie pałeczki zawierają naturalne enzymy, grzyby i
bakterie pochodzące z naturalnego GUANO.
Zwolennicy ekologicznych rozwiązań mogą wypróbować jeden z
wielu sposobów walki z ziemiórkami.
Na pierwszy plan wysuwa się niezawodny czosnek.
Dwa okazałe ząbki przecinamy wzdłuż i wciskamy w ziemię.
Możemy również poczęstować gości papieroskiem. W tym celu
wykruszamy tytoń z jednego papierosa (nie mentolowego),
zalewamy 100 ml wrzątku i pozostawiamy pod przykryciem do
wystygnięcia. Następnie podlewamy roślinę.
Warto jednak pamiętać, że metody domowe wymagają
czasu, oby nie okazało się, że braknie go naszym
roślinom i zwiędną zanim mikstury zaczną działać.
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Klienciwiedzą
lepiej

naj

Podłoża z mikroorganizmami GREEN GARDEN®
są obecne na rynku już od ponad roku. Najlepszą
rekomendacją tych produktów są opinie klientów,
użytkowników i sprzedawców, którzy przekonali
się o ich skuteczności stosując je w praktyce.
Dzięki temu, że zechcieli oni podzielić się z nami swoimi
spostrzeżeniami dotyczącymi podłoży GREEN GARDEN®
mamy pewność, że prowadzone przez nas badania nad
aktywnym mikrobiologicznie podłożem nie poszły na marne.

Pan Sławomir Gacka prowadząc uprawy szkółkarskie w
swoim gospodarstwie ogrodniczym od ponad roku używa
nowych podłoży z mikroorganizmami.

Państwo Karolina i Stefan Osieccy sami przetestowali
sprzedawane podłoża i zebrali opinie klientów.

Efekty osiągalne na nowych podłożach GREEN
GARDEN® zdecydowanie zmieniają moje podejście do
stosowanych zasad agrotechnicznych.

Podłoża GREEN GARDEN® są jednym z najlepszych
artykułów znajdujących się na polskim rynku ogrodniczym. Mają wszystkie składniki niezbędne do prawidłowego
rozwoju roślin.
Również rośliny uszkodzone przymrozkami, przesuszeniem
lub innymi czynnikami zewnętrznymi, przesadzone do podłoży
GREEN GARDEN® regenerują się i odzyskują dobrą formę.
Rośliny cebulowe oraz rabatowe wsadzone do podłoży z mikroorganizmami uzyskują bardzo intensywnie wybarwienie kwiatów oraz rozbudowany system korzeniowy; rośliny rosną zdrowe i piękne.
Nasz Sklep Ogrodniczy proponuje podłoża GREEN GARDEN® wszystkim, nawet najbardziej wymagającym klientom,
ponieważ mają szerokie zastosowanie. W naszej produkcji
roślin rabatowych zastosowaliśmy podłoża GREEN GARDEN® i nawet sadzonki, które były uszkodzone wyrosły na
piękne rośliny. Zarówno podłoża GREEN GARDEN® jak i
ziemie Arex mogę polecić każdemu klientowi.
Najlepszą ocenę wystawili sami klienci,
którzy są zachwyceni efektami, jakie uzyskali.
REKLAMA

CENTRUM OGRODNICZE

Przede wszystkim
Al. Tysiąclecia 93
34-400 Nowy Targ
tel.18 2662806

Już w pierwszych miesiącach wzrostu szkółki widać wyraźnie lepszą
zdrowotność i mniejszą podatność na choroby. Podkładki wegetatywne ukorzeniają się szybciej, a powstający system korzeniowy
jest wyjątkowo obfity i czysty. Osiągnięta zdrowotność szkółki na
tych podłożach pozwoliła mi na rezygnację z większości zabiegów
przeciwko chorobom grzybowym.
Z informacji od Producenta wiem, że podłoże zawiera pożyteczne
mikroorganizmy o probiotycznym oddziaływaniu na środowisko.
Materiały opisowe charakteryzujące to podłoże zawierają informację, że pożyteczne mikroorganizmy wypierają patogenną mikroflorę przez co ograniczają jej aktywność co dla plantacji znaczy poprawę zdrowotności i brak występowania części chorób. Jest to zgodne
z moimi obserwacjami i dzięki temu mogę ograniczyć koszty.
Jednocześnie wartym zaznaczenia jest fakt wyjątkowej siły wzrostu
roślin co pozwala skrócić mi czas od sadzenia do ekspedycji szkółki.
Mając powyższe na uwadze w pełni polecam podłoża
GREEN GARDEN® dla upraw zarówno
materiału szkółkarskiego jak i roślin ogrodowych.

Opina sprzedawcy podłoży z mikroorganizmami Pana
Grzegorza Kozioł
W związku ze zmieniającymi się trendami uprawy
roślin ozdobnych i warzywniczych, a w szczególności
odchodzeniem od chemii, a preferowaniem upraw w zgodzie z
naturą , nasi klienci poszukują podłoży ekologicznych.
Ci, którzy raz dokonali zakupu podłoży z mikroorganizmami,
chętnie wracają po ten produkt.
Z opinii naszych klientów wynika, że rośliny posiane w podłożach z mikroorganizmami wcześniej kiełkują i są odporniejsze
na choroby zgorzeli siewek, a podłoża lepiej kumulują wodę.

Zapraszamy
pn - pt 8-19
sob 8-16

www.cardemo.pl

Rośliny sadzone w podłożach z mikroorganizmami lepiej się
ukorzeniają, są silniejsze i odporniejsze na choroby grzybowe i
szkodniki. Obficiej i dłużej kwitną, a kwiaty osiągają piękniejsze
barwy i intensywniej pachną.
Rośliny posadzone w tych podłożach lepiej wykorzystują
składniki pokarmowe zawarte
w podłożu i nie wymagają
tak intensywnego nawożenia.
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Pan Andrzej Hornowski, Dyrektor Centrum
Ogrodniczego w Wierzchowiskach Drugich
Nabywcami podłoży GREEN GARDEN® w
równej mierze są odbiorcy hobbystyczni jak i
profesjonalni producenci materiału szkółkarskiego i rozsad
warzyw.
Zastosowane po raz pierwszy w kraju kultury mikrobiologiczne w gotowym do wysadzeń materiale glebowym
zapewniają roślinom komfort wynikający z eliminowania
niekorzystnego oddziaływania patogenów glebowych.
Gwarantują roślinom mniejsze negatywne skutki stresów,
co powoduje szybszy i zdrowszy wzrost roślin.
Dodatkowy atut to opakowanie, zapewniające ogrodnikowi
pełną informację o produkcie. Na uwagę zasługuje dobra
jakość opakowania zarówno pod względem trwałości na
rozerwanie jak i odporności na promienie UV.
Całość zamyka wsparcie sprzedaży estetycznymi, spójnymi
wizerunkowo, dobrze przygotowanymi merytorycznie materiałami drukowanymi oraz kompetentny,
życzliwy zespół sprzedawców
- doradców podłoży.
Nie da się ukryć, że pozytywne opinie o podłożach
GREEN GARDEN® docierające do nas z różnych
źródeł są potwierdzeniem wysokiej jakości naszych
produktów. Mamy nadzieję, że z biegiem czasu
każdemu ogrodnikowi uda się uzyskać
zielony ogród na medal!.
Marzena Temberska - Green Garden
REKLAMA
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Ogród
na
Joanna Wołejszo
Pro-Centrum
Biskupiec

dachu

W ostatnich latach
coraz częściej obserwujemy
jak rozwijają się ogrody na dachu.
Technologie ich zakładania są w
szybkim tempie usprawniane przez
specjalistów i dziś zielone pokrycie
można założyć prawie wszędzie.

Może to być dach budynku, wiaty, altany garażu czy innych elementów małej architektury; zarówno proste jak i pochyłe powierzchnie.
Najważniejszym punktem przy założeniu ogrodu na dachu jest
określenie jego nośności.
Powinniśmy wziąć po uwagę to, że oprócz ciężkości roślin
dochodzi nam jeszcze ciężkość warstw drenażu i podłoża.
Zimą również dojdzie dodatkowe obciążenie z zalegającego śniegu.
Zatem jeśli planujemy zielone dachy założyć na lekkich konstrukcjach typu altana - warstwa wegetacyjna dla roślin nie powinna
być grubsza niż 15 cm (5-15cm).
Metr kwadratowy takiego pokrycia waży od 25 do 150 kg.
Zakładanie ogrodu na dachu zaczynamy od położenia warstwy
izolacji przeciwwodnej (1): papy termozgrzewalnej, folii dachowej PVC lub membrany EPDM (jednowarstwowej, syntetycznej,
gumowej).
Następną warstwę koniecznie musi stanowić bariera przeciwkorzenna (2). Ochroni ona izolacje przeciwwodną przed uszkodzeniem ze strony działania korzeni.
Warstwę przeciwkorzenną może stanowić folia PVC lub włóknina
ochronna o gęstości powyżej 300 g/m2.

Jeśli mamy do czynienia z płaską powierzchnią należy ułożyć warstwę filtrującą (4) - włókniny prasowane, które zapobiegną zamulaniu
i zapchaniu drenażu.
Niezwykle ważna jest warstwa wegetacyjna (5). Nie może nią być
zwykła ziemia ogrodowa, a jedynie specjalna mieszanka ziemi kompostowej, keramzytu i piasku.

Magiczna formuła do zapamiętania - stosunek 2:1:1.
Grubość warstwy wegetacyjnej zależy od grubości ich systemu
korzeniowego. Minimum to 6 – 10 cm np. dla uprawy mchów i traw,
pod byliny 15-25 cm, pod krzewy o wys. 40-80 cm - 15-25 cm, dla
krzewów o wysokości większej niż 80 cm - 30-50 cm.

Główną zasadą jest aby na takim zielonym dachu nie zalegała woda.
Bardzo ważna jest warstwa drenażu (3), którą stanowić mogą
płyty z polietylenu lub utwardzany styropian. Drenażem może być
także żwir płukany, ale pamiętajmy, że dużo waży.
Dobrze tę rolę spełnią także keramzyt, piasek czy grys.

Układ warstw na „zielonym dachu”
Na rynku pojawiły się specjalne „trawniki” na kokosowej macie tzw.
mata rozchodnikowa. Jest to bardzo proste rozwiązanie ponieważ
rośliny rozchodnikowe bardzo szybko się ukorzeniają, a mata kokosowa z czasem się rozkłada.
Wyróżniamy dwa warianty zazielenienia dachu: ekstensywny i intensywny. Różnią się między sobą rodzajem szaty roślinnej, która
decyduje o obciążeniu przenoszonym na konstrukcję oraz o zasadach
pielęgnacji w przyszłości.
5
4
3
2
1
powierzchnia dachu

W przypadku ekstensywnego zielonego dachu (najczesciej nieużytkowego) wybieramy rośliny o niewielkich wymaganiach pielęgnacyjnych. Najczyściej są to gatunki lubiące słońce i dobrze radzące
sobie z suszą. Na pierwszy plan bez wątpienia wysuwają się rojniki
(murowy i pajęczynowaty) i rozchodniki (kamczacki, kaukaski,
Maksimowicza, ostry, ościsty).
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Równie mocną reprezentację mają trawy, wśród nich
najczęściej wybierane są kostrzewy:
czerwona, owcza i popielata.
Wśród roślin ekstensywnych nie brakuje również gatunków kwitnących takich jak driakiew kaukaska,
macierzanka, smagliczka czy zaciąg nadmorski.
Całość uzupełniają różnorodne odmiany mchów.
Intensywne zagospodarowanie dachu wymaga od nas
dopracowania wielu szczegółów. Pracochłonność i
stosunkowo wysoki koszt takiego przedsięwzięcia
wynika z jego użytkowego charakteru - przy przemyślanym projekcie możemy zyskać sporych rozmiarów ogród rekreacyjny.
Intensywne zagospodarowanie dachów jest szczególnie istotne w przypadku szybko rozwijających się
osiedli miejskich, gdzie każdy centymetr zieleni jest
na wagę złota.
Kolejnym aspektem przemawiającym na korzyść
ogrodów na dachu jest polepszenie mikroklimatu
oraz zwiększenie bioróżnorodności w naszym
otoczeniu. Nie bez znaczenia pozostaje również
fakt, że dla wielu amatorów ogrodnictwa
niejednokrotnie dach jest jedyną dostępną do
uprawy powierzchnią.
Kwietna łąka 30 merów nad ziemią?
Żaden problem, wszak stąd,
to już tylko jeden krok do nieba ;)

Roślinność intensywna wymaga od nas większej uwagi. Warstwa wegetacyjna musi być
odpowiednio głęboka, co przekłada się bezpośrednio na wysoki ciężar całości
(nawet 500 kg/m2).
Wśród roślinności intensywnej możemy wybierać spośród roślin cebulowych, ziół, bylin,
wyższych traw, krzewinek, krzewów,
a nawet niedużych drzew.
REKLAMA

Dlaczego coraz częściej decydujemy się na założenie zielonego
dachu ?
Ponieważ ma bardzo dużo zalet. Przede wszystkim zmniejsza zużycie
energii cieplnej, tłumi hałas zewnętrzny o 40-50dB, zmniejsza poziom
hałasu w pomieszczeniach bezpośrednio pod dachem zielonym do
8dB. Ponadto chroni elementy odpowiadające za szczelność pokrycia,
gwarantuje lepszą retencję wody opadowej, co przekłada się na
zmniejszenie rachunków za odprowadzanie wody opadowej.
Z technicznych zalet takiego rozwiązania warto wspomnieć o ochronie przed wiatrem oraz lepszej izolacji termicznej dachu.
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Z nożycami w ręku,
czyli jak sobie poradzić

z niesforną

trawą?

Tekst
Witold Czuksanow

Będzie o trawie. Nie tej, która powinna
zwartym, szmaragdowym kobiercem
dekorować ogród i być miejscem
spotkań, zabaw i uciech wszelakich, lecz
o istocie wyjątkowo niesfornej.
Tej, której źdźbła z małpią złośliwością wyrastają tam
gdzie nie powinny, nie trzymając się wcale zielonego
dywanu. Gdyby jeszcze nie było wiadomo o jakiej
trawie myślę, to chyba wszyscy zrozumieją gdy
napiszę, że jest to ta właśnie roślina którą po każdym
przejeździe kosiarki trzeba albo wycinać podkaszarką
albo nożycami, przemierzając ogród na kolanach
wzdłuż i w poprzek.
Trudno z tą trawą bywa tym bardziej, że przecież jest
wiele miejsc które w zwartym trawniku mogłaby
wypełnić i zagęścić, a ona jednak woli wyrastać tam,
gdzie nikt jej nie chce i nie potrzebuje.
Pamiętacie rolbodery?
Takie drewniane małe płotki, których zadaniem było poprawienie
estetyki ogrodów, a jednocześnie skuteczne odgrodzenie powierzchni trawnika od rabat?
Ich zadaniem było właśnie zlikwidowanie wyżej opisanego problemu, ale różnie bywało ze skutecznością, bo podziemne rozłogi
szybko radziły sobie z przeszkodą.
Nie mniej jednak cena rolborderów zachęcała do zakupów, więc jak Polska długa i
szeroka wszyscy kupowali płotki i wkopywali je do gleby. Miały one jeszcze jedną
wadę: były nietrwałe. Nie wiem czym je
impregnowano, ale po dwóch, trzech latach
przebywania wilgotnej glebie, grzyby rozprawiały się z nimi i trzeba było od nowa
rozpoczynać całą zabawę.
Szczytem tandety okazały się jednak
rolbordery plastikowe.
Zielone taśmy były nietrwałe, a dla trawy
pokonanie takiej przeszkody było przysłowiową bułką z masłem.
Z czasem dzięki podpowiedzi nieodżałowanego pana Zdzisława Chlebickiego poznałem znacznie skuteczniejszą metodę,
ograniczania zapędów ekspansywnej trawy.
Proponował on odgradzanie rabat elementami z prasowanego betonu.
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Z dwóch rodzajów kształtek: profilu prostego i ćwierci koła układał równo z powierzchnią gleby ogrodzenia, których trawa nie
była w stanie sforsować. Można było po nich jeździć kosiarką, bez
obawy, że nóż zawadzi o beton. Bardzo podobny do tego, z którego
jest robiony popularny polbruk.
Dostałem od autora wynalazku rysunki techniczne, pojawiły się
prasie ogrodniczej artykuły na ten temat, ale jakoś nikt nie
zainteresował się produkcją takich betonowych elementów na
skalę przemysłową. -„ Za mała skala produkcji, nie opłaca się.” –
usłyszałem w betoniarniach.
I tak wynalazek zrobił jedynie lokalną karierę.

Elementy betonowe: fot. Małgorzata Chwałek
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Ale trawa wciąż wrasta w rabaty, a ja jak syzyfową pracę
wykonuję regularne wycinanie darni na brzegach, wyciągam
niesforne rozłogi i przycinam trawki ręcznymi nożycami.
To zajmuje sporo czasu, więc co robić?
Teraz mam w ogrodzie niskie płotki wiklinowe. Są ładne i wyjątkowo tanie, bo wierzb nie brakuje w okolicy. Można je zrobić
samemu. Trzeba tylko wbić do ziemi grubsze kołki i zapleść na
nich cienkie witki. Myślę, że dwa, trzy lata wytrzymają, ale trawy
nie powstrzymają, to pewne.
Ciekawy pomysł na ogrodową barykadę stopującą murawę,
podsunęła mi Pani Małgorzata Chwałek.
Proponuje ona, by budować w ogrodach zapory dla trawy z
polnych otoczaków. Tego dobra nie brakuje w całej Polsce.
Kamienie można mocować na zaprawę cementową na podsypce
z pospółki. Trzeba je tak zagłębić, by można było nad nimi
przejechać kosiarką. To rozwiązanie będzie i tanie i estetyczne i
zgodne z polskim krajobrazem.
Cementowej zaprawy nie będzie przecież widać nad ziemią.
Więc chyba od jutra zacznę zbieranie polnych kamieni…

Płotek wiklinowy można zrobić samemu
REKLAMA

Kamienne obrzeże: fot. Małgorzata Chwałek

Kamienie ze spaceru... jest co dźwigać

PORADY FACHOWCÓW

Rośliny balkonowe
w zastosowaniach
Anna
Marcinkowska
Plantpol, Zaborze

rabatowych

Wiele roślin, które znamy z
naszych balkonów i tarasów
może doskonale sprawdzać się
w obsadzeniach rabatowych.
Niejednokrotnie jest to dla nich
ciężka próba przetrwania
trudnych, czasem ekstremalnych
warunków panujących na
ogrodowych lub miejskich rabatach.
Rośliny balkonowe zapewniają nieprzerwane kwitnienie przez cały
sezon. Wprowadzają kolory i rozjaśniają tradycyjne ogrody, w
których przeważają rośliny iglaste czy liściaste.
Do najbardziej efektownych na rabatach należą Sunpatiensy,
Lobularia Snow Princes oraz Bidens Rock Star z oferty PW.
Sunpatiens jest to nowoczesna krzyżówka wywodząca się z
tradycyjnych niecierpków nowogwinejskich, ale o zupełnie innych
cechach użytkowych. Doskonale nadają się na stanowiska w pełnym
słońcu oraz rewelacyjnie znoszą zarówno upały jak i deszczową
pogodę. Pośród słonecznych niecierpków mamy do dyspozycji
szeroką paletę kolorów oraz trzy serie pokrojowe – Vigorus o silnym
wzroście, Compact – nieco bardziej zwarty oraz Spreading –
charakteryzujący się bardziej rozłożystą formą.
Znajdziemy tu następujące kolory: czerwony, biały oraz odcienie
różowego, purpurowego a także koralowe i łososiowe.
Wszystkie odmiany Sunpatiensa charakteryzują się bardzo silnym
systemem korzeniowym, który w ekspansywny sposób rozrasta się
REKLAMA

Pelargonia Champion Neon

Lobularia Snow Princess
w gruncie. Dzięki temu rośliny rosną oraz mają zdolność do
przetrwania nawet największych upałów. Sunpatiens kwitnie
nieprzerwanie bez względu na pogodę – czy jest to pełne słońce czy
deszcz. Niewiele roślin jest tak odpornych na niesprzyjające warunki
atmosferyczne.
Kolejną rośliną o tego typu cechach jest Lobularia Snow Princess –
pierwsza wegetatywnie namnażana smagliczka. Cechuje się wysoką
odpornością na niekorzystne warunki atmosferyczne, patogeny
chorobowe, nie jest lubiana przez szkodniki.
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Poza intensywnym wzrostem oraz obfitym
kwitnieniem Snow Princess ma ciekawy
miodowy zapach, który wabi owady.
Dodatkowo jest bardzo prosta w uprawie i
pielęgnacji.
Bardzo dobrze na rabatach spisuje się
również nowy uczep rózgowaty Rock Star.
Bardzo obficie kwitnie, a wyjątkowo duże
pełne kwiaty w żółtym kolorze tworzą
bardzo efektowny dywan.
Sadząc rośliny balkonowe na rabatach nie
powinniśmy zapominać o nawożeniu.
Wymagają one dodatkowych dawek nawozu, dostarczanych najlepiej 2 razy w
tygodniu podczas podlewania. Najlepsze są
nawozy krystaliczne
przeznaczone do roślin
kwitnących.
Warto wybierać
sprawdzone nawozy np..
PLANTON® K do
pelargonii i innych roślin
kwitnących, gdyż
właśnie te preparaty
są polecane przez
producenta roślin.
Nawozy te są silnie
skoncentrowane,
a przez to wydajne oraz
zawierają pełen,
właściwie
dobrany zestaw
składników
odżywczych oraz
mikroelementów.
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Bidens na rabacie

Bidens Rockstars
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bez
niej
Etykieta

ani rusz!

Najbliższe tygodnie w ogrodzie są najbardziej
dynamicznym okresem w całym sezonie wegetacyjnym.
Wybudzona z zimowego snu natura rozkwita
w pełnej krasie, by cieszyć nas wszystkich paletą barw,
zapachów i smaków.
Właśnie w obronie tych barw, zapachów i smaków sięgamy po różnorodne środki ochrony roślin, w końcu szkodniki też są elementem
natury, więc i one zaczynają sezon intensywnego żerowania i rozmnażania.
Decydując się na chemiczną ochronę powinniśmy pamiętać,
że z chemią nie ma żartów.
Zawarte w pestycydach substancje czynne najczęściej są bardzo
toksyczne nie tylko dla szkodników ale także dla pożytecznej fauny
naszego ogrodu i dla nas samych. Mając to na uwadze, powinniśmy
pamiętać, że mimo iż całkowite wyeliminowanie środków ochrony
roślin jest bardzo trudne, to niebezpieczeństwa wynikające z ich
stosowania można w znaczący sposób ograniczyć.
Wystarczy, że uważnie i ze zrozumieniem przeczytamy ulotkę
dołączoną do opakowania każdego środka chemicznego.
Krótka chwila jaką poświęcimy na lekturę, może uchronić nas i nasz
ogród przed tragicznymi w skutkach pomyłkami.
Co powinna zawierać ulotka?
- nazwę handlową środka ochrony roślin,
- nazwę podmiotu, który uzyskał zezwolenie,
- nr. zezwolenia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- określenie rodzaju środka, jego przeznaczenie,
zakres stosowania i sposób działania
- piktogramy - międzynarodowe umowne znaki ostrzegawcze,
- okres karencji - minimalny czas, jaki musi upłynąć od momentu
zastosowanego środka do chwili zbioru plonów z roślin poddanych
zabiegom ochronnym przy użyciu środków chemicznych,
- okres prewencji dla ludzi, pszczół i zwierząt - minimalny czas, jaki
musi upłynąć od momentu zastosowanego środka do chwili kontaktu
ludzi oraz zwierząt z roślinami poddanymi ochronie,
- sposób sporządzania cieczy użytkowej – zalecane dawki
- zasady przechowywania i utylizowania pustych opakowań,
- warunki bezpiecznego stosowania środka,
- opis objawów zatrucia i sposób udzielania pierwszej pomocy.

Niedoświadczeni ogrodnicy często mają problem z obliczaniem
dawek preparatu jakie muszą użyć do sporządzenia roztworu. Dla
rozwiania wszelkich wątpliwości, proponujemy skorzystać
z poniższej tabeli.
Stężenie
[%]

0,03
0,04
0,05
0,06
0,075
0,1
0,2
0,25
0,4
0,45
0,5
1,0

Ilość wody w litrach

1
0,3
0,4
0,5
0,6
0,8
1,0
2,0
2,5
4,0
4,5
5,0
10,0

2
0,6
0,8
1,0
1,2
1,5
2,0
4,0
5,0
8,0
9,0
10,0
20,0

3
0,9
1,2
1,5
1,8
2,3
3,0
6,0
7,5
12,0
13,5
15,0
30,0

4
1,2
1,6
2,0
2,5
3,0
4,0
8,0
10,0
16,0
18,0
20,0
40,0

5
1,5
2,0
2,5
3,0
3,8
5,0
10,0
12,5
20,0
22,5
25,0
50,0

10
3,0
4,0
5,0
6,0
7,5
10,0
20,0
25,0
40,0
45,0
50,0
100,0

Ilość preparatu w gramach lub mililitrach
Szybki instruktaż do tabeli:
Na osi poziomej wybieramy ilość wody, jaką chcemy wykorzystać do zabiegu. Na osi pionowej wybieramy zalecane stężenie
roztworu. W miejscu przecięcia się tych dwóch wartości odczytujemy potrzebną ilość środka, dla przykładu: jeśli chcemy przygotować roztwór o stężeniu 0,25 % w 1 litrze wody,
to potrzebujemy do tego 2,5 g lub ml preparatu.
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OGRÓD CENTRUM
Objaśnienia piktogramów:
1- Koncentrat w formie płynnej do rozcieńczania,
2-Koncentrat w formie stałej do rozcieńczania, 3 - Środek gotowy
do użycia, 4 - Chroń dłonie 5 - Chroń twarz, 6 - Ręce myj pod
bieżącą wodą, 7 - Używaj fartucha ochronnego, 8 - Używaj obuwia
ochronnego,10 - Używaj respiratora, 11 - Używaj kombinezonu
ochronnego, 12 - Środek szkodliwy dla ryb, 13 - Środek szkodliwy
dla zwierząt,14 -Przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych,
niedostępnych dla dzieci.

Artykuły ogrodnicze
Dealer firmy STIHL , Makita
Serwis: Makita,
Briggs & Stratton,
STHIL, HONDA
Zapraszamy
Pn-Pt 9-18 Sobota 9-14
Tel. 12-655-61-61
e-mail: ogrodc@interia.pl

Wielicka 115
30-552 Kraków
Tel: 12 655 61 61

VIRIDIS EKO

Neutralnie

naturalnie

Źródeł nieprzyjemnych
zapachów w domu może
być kilka. Począwszy od słabo
wentylowanej spiżarki, poprzez legowisko
czworonożnego przyjaciela, a kończąc
na szafce, w której stoi
kosz na śmieci.

Nie zawsze samo umycie czy przewietrzenie pomieszczenia wystarczy, by pozbyć się grających na nosie zapachów, dlatego w
zwyczaju mamy sięganie po różnorodne odświeżacze.
Zapach morskiej trawy, drzewka cytrynowego lub leśnego
wiatru... wszystko lepsze od smrodu szamba, butów czy „mokrego
psa”. Warto jednak zastanowić się w jakim stopniu stosowany
przez nas odświeżacz rozprawia się ze związkami złowonnymi,
a w jakim jedynie je maskuje.
Kolorowe reklamy z jakimi na co dzień spotykamy się w radiu czy
telewizji starają się nas przekonać, że stosując popularny
odświeżacz „X” pozbędziemy się np. zapachu smażonej ryby.
Niby wszystko gra, a jednak coś mi tu „śmierdzi”.
Podobne wątpliwości miała Komisja Etyki Reklamy, która w 2012
roku zakwestionowała zgodność spotu reklamowego pewnego
środka z normami Kodeksu Etyki Reklamy.
Wg K.E.R. firma odpowiedzialna za dystrybucję odświeżacza „X”
nie dysponuje dowodami potwierdzającymi słuszność przedstawianych w reklamie informacji jakoby miał on trwale usuwać,
a nie jedynie maskować nieprzyjemne zapachy.
Czyżby ktoś chciał naciągnąć nieświadomych klientów
stosując niedozwolone zagrywki?
Duże prawdopodobieństwo, gdyż walka z nieprzyjemnymi zapachami jest sprawą trudną, z którą na co dzień stara sobie poradzić
wiele gospodarstw domowych.
W takiej sytuacji o „przekręty” nietrudno.
Matematycznie rzecz ujmując:
podaż x reklama x delikatne przekoloryzowanie =
popyt = $, albo € w zależności od przelicznika.
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Wieloetapowość procesu neutralizacji nieprzyjemnych zapachów
sprawia, że na próżno szukamy rozwiązania problemu pośród
sztucznych związków chemicznych zamkniętych w kolorowym
aerozolu.
Wątpliwości może budzić również skład typowego odświeżacza
powietrza. Walczymy z chemią w ogrodzie, odwracamy się
plecami do koncernów naftowych zatruwających środowisko,
ale eko-przekonania nie powstrzymują nas przed sięganiem po
chemiczne koktajle, którymi chcemy odświeżać naszą codzienność, a naprawdę jest się czego bać.
Większość zawartych w takich środkach związków ukrytych jest
pod obcobrzmiącymi nazwami np. formaldehydy, destylaty ropy
naftowej, 1,4 dichlorobenzen... czy naprawdę zależy nam na całej
tablicy Mendelejewa na wyłączność?
Nie pozwólmy sobie mydlić oczu dumnie brzmiącymi sloganami
typu „zawiera naturalne składniki”. W tym przypadku natura
najczęściej objawia się pod postacią ftalanów - soli i estrów kwasu
ftalowego, które stanowią bazę dla lakierów i farb ftalowych oraz
klejów. Astma, problemy skórne, zaburzenia hormonalne,
a wszystko odziane w niezapomniany zapach majowego bukietu...

Odświeżacz „Majowy bukiet” w teorii...

...i w praktyce

VIRIDIS EKO

Jak więc radzić sobie ze śmierdzącym problemem, który przybiera
na sile w słabo wentylowanych, zawilgoconych pomieszczeniach,
w których gromadzone są odpadki wydzielające drażniący odór
(mieszanina amoniaku, siarkowodoru, chlorowodoru i organicznych związków siarki).
Gdzie szukać pomocy?

Naturalnie, że w naturze!
Aby skutecznie zneutralizować nieprzyjemny zapach stęchlizny
unoszący się np. w piwnicy czy na strychu lub ograniczyć uciążliwy odór towarzyszący składowaniu śmieci, potrzebne jest coś
więcej niż miła nuta zapachowa, która przykryje problem. Do akcji
powinny wejść bakterie – przyjaciele, którym warto zaufać.
Saszetki antyodorowe, to zaawansowany technologicznie preparat przeznaczony do neutralizacji zapachów, który zawiera
aktywne bakterie. Specjalnie dobrane mikroorganizmy skutecznie, wychwytują i rozkładają cząsteczki powodujące przykre
zapachy. Jedna saszetka zawiera nie mniej niż 10 miliardów
starannie wyselekcjonowanych mikroorganizmów oraz naturalne
olejki eteryczne.
Środek działa dwuetapowo – eliminuje źródło nieprzyjemnego zapachu oraz pozostawia miłą nutę zapachową.
SPOREN – NEUTRALIZATOR (saszetki antyodorowe) jest
naturalnym, całkowicie bezpiecznym dla środowiska preparatem
o szerokim spektrum działania – skutecznie usuwa zapach stęchlizny, uryny, fekaliów, zjełczałych tłuszczy, siarkowodoru, amoniaku, zepsutego jedzenia, a także zapachy kuchenne.

Aby przekonać się o skuteczności saszetek antydorowych należy
umieścić je w pobliżu źródła przykrego zapachu tak by nie uległy
zniszczeniu lub rozdarciu. Najlepsze efekty uzyskuje się w wilgotnych pomieszczeniach, gdyż takie warunki sprzyjają rozwoju
kolonii bakterii.
Preparat można stosować bez obawy o własne zdrowie.
Dotychczasowe badania nie wykazały, by środek działał na ludzi i
zwierzęta w sposób alergenny lub drażniący.
Natura doskonale umie poradzić sobie z nieprzyjemnym
zapachem, wystarczy zaufać bakteriom.
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Daj się
wyręczyć
bakteriom

Najwyższej klasy środki
bakteryjno-enzymatyczne
zapewniające bezpieczną
i skuteczną ochronę domu i ogrodu.

Przyjazna biototechnologia
w twoim domu i ogrodzie.

GDZIE NA WEEKEND?

W
krainie
jodeł, buków i tarpanów
„Utworzenie parku narodowego jest największym darem,
jaki Naród może ofiarować Ojczyźnie,
a przyroda Roztocza zasługuje w pełni, by niezmienioną
jej cząstkę pokazać potomności…”
Wacław Skuratowicz, Poznań, 24.XII.1975r.

40 lat w służbie ochrony przyrody
Roztocze, kraina wyjątkowa - ciągnąca się
wąskim wałem niewysokich wzniesień od Kraśnika do
Lwowa - od wieków urzeka i fascynuje niezwykłą
przyrodą i niepowtarzalnym krajobrazem.
Wciąż możemy tu podziwiać wąskie pasemka pól ciągnące się
wzdłuż pofalowanych wzniesień. Porozrzucane wśród pól samotne
drzewa, niewielkie skałki, śródpolne laski i sieć malowniczych wąwozów urozmaicają i tak już niezwykły krajobraz. Ta unikalna
mozaika siedlisk oraz szereg innych uwarunkowań przyrodniczych, a
także historycznych i kulturowych spowodowały, że na Roztoczu
powstał dość spójny system obszarów chronionych.
Doskonale zachowane, niemal dziewicze lasy, posiadające
w dużej mierze charakter naturalny sprawiły, że po wielu latach starań
objęto ochroną najcenniejsze, najlepiej zachowane, niemal pierwotne
fragmenty lasów Kosobudzko – Zwierzynieckich powołując
10.VI.1974 roku Roztoczański Park Narodowy. W roku 2014 mija
więc 40 lat od utworzenia Parku. Od początku swego istnienia RPN
podjął się trudnego zadania w zakresie ochrony, zachowania i popularyzacji dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego regionu Roztocza.
Po latach doświadczeń i stopniu zachowania środowiska przyrodniczego możemy z dumą powiedzieć, że zdanie to jest w pełni realizowane.
Obecnie Park zajmuje obszar prawie 8500 ha, z czego ponad
95,5% zajmują lasy. Wydzielono na jego terenie 3 rodzaje ochrony
przyrody - ścisłą (1029,22 ha), czynną (7241,13 ha) i krajobrazową
(212,48 ha). Obszary ochrony ścisłej Bukowa Góra, Nart, Czerkies i
Jarugi chronią przede wszystkim lasy bukowe i jodłowe, a
Międzyrzeki unikalne i zagrożone w skali Europy torfowiska
wysokie oraz bory bagienne.
Na stosunkowo niewielkiej powierzchni Parku wyróżniono
ogółem 23 zespoły i zbiorowiska roślinności leśnej oraz 58 zespołów
i zbiorowisk roślinności nieleśnej. Rozległe pozostałości dawnej
puszczy tworzy około 45 gatunków drzew, w tym ponad 30 gatunków
rodzimych. Wiele jodeł dorasta tu do 50 metrów wysokości i 4,5 m
obwodu. Niewiele ustępują im buki sięgające 40 metrów wysokości i
nierzadko 5 metrów w obwodzie.
Wiekowe lasy z mozaiką środowisk sprzyjają występowaniu niezwykle bogatej flory – ponad 924 gatunków roślin
naczyniowych, ok. 237 gatunków mszaków i ok. 50 gatunków
glonów. Bogata szata roślinna zdominowana jest przez gatunki leśne.
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Obszar ochrony ścisłej
Bukowa Góra
Konik polski w hodowli rezerwatowej
- klacz Hurtnica
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Roztoczańskie lasy w jesiennych barwach

Buławnik wielkokwiatowy
- jeden z liczniejszych storczyków w RPN

Bujne kwieciste pola i łąki przy granicy Parku
Obok pospolitych gatunków środkowoeuropejskich występują
gatunki reprezentujące różne elementy geograficzne, w tym rośliny
górskie (żywiec gruczołowaty), borealne (zimoziół północny), atlantyckie (rosiczka pośrednia) i śródziemnomorskie (zawilec wielkokwiatowy).
Na terenie Parku stwierdzono ponadto ok. 230 gatunków
porostów i ponad 1000 gatunków grzybów i spokrewnionych z nimi
śluzowców. Spotkać je możemy zarówno na pniach i gałęziach
rosnących drzew, jak i na powalonych, leżących kłodach, jak
również bezpośrednio na ziemi.
Cisza i spokój, rozległe, niezwykle bogate i zróżnicowane
lasy, będące pozostałością dawnej puszczy oraz otwarte przestrzenie, a także wyniosłe wzgórza i malownicze doliny rzeczne
stwarzają doskonałe warunki dla występowania ponad 3630
gatunków zwierząt, w tym ponad 3300 gatunków bezkręgowców
oraz ponad 330 gatunków kręgowców. Rzadko odwiedzane przez
człowieka dzikie ostępy w Mokrej Debrze, Jarugach, Grelach i Bukowej Górze upodobały sobie wilki i rysie, które znajdują tu miejsca
dogodne do rozrodu i polowań.
Duże nagromadzenie rzadkich w Polsce i objętych ścisłą
ochroną gatunkową roślin, grzybów i zwierząt podnosi znacznie
rangę Parku. Park ze swym bogactwem przyrody znalazł się na liście
obszarów sieci „Natura 2000”, a obecnie trwają prace nad utworzeniem Transgranicznego Rezerwatu Biosfery "Roztocze", którego
RPN będzie głównym elementem.

W 1982 roku sprowadzono do Parku koniki
polskie będące potomkami dawnych dzikich koni
leśnych - tarpanów. Konik polski jako herbowe zwierzę
Parku możemy obecnie obserwować w liczącej 160 ha
hodowli rezerwatowej w okolicach stawów Echo oraz w
hodowli stajennej we Floriance.
Zasady ochrony przyrody muszą być wypracowywane w świadomości ludzi przez wiele lat a nawet
pokoleń. Celowi temu służy działalność edukacyjna
Parku prowadzona w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym
w Zwierzyńcu, Roztoczańskim Centrum Naukowo-Edukacyjnym oraz terenowych bazach edukacyjnych.

Zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży, prelekcje, wykłady,
warsztaty tematyczne oraz organizowane wystawy przybliżają
wiedzę o funkcjonowaniu przyrody i historii tego regionu.
Możliwości te poszerza udostępnienie Parku do celów
turystycznych. Licząca sobie 64,5 km sieć dostępnych 5 szlaków
turystycznych, 9 ścieżek poznawczych i trasa rowerowa
pozwalają zapoznać się z urokami tej niepowtarzalnej krainy.
zdjęcia i tekst
Paweł Marczakowski
Kierownik Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego
Roztoczański Park Narodowy
ul. Plażowa 2; 22-470 Zwierzyniec
tel./fax 84 68 72 066; 68 72 286
www.roztoczanskipn.pl

Kontynuując cykl
o Parkach Narodowych
w kolejnym numerze
Viridis zapraszamy
na szlaki powołanego
do życia w 2001 roku
Parku Narodowego
„Ujście Warty”
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Happy rodzina
Rynek ogrodniczy oferuje nam
wiele podłoży do uprawy roślin.
Oczywiście, zgodnie z przysłowiem,
że każda sroczka swój
ogonek chwali, każde z nich
Katarzyna
jest żyzne i gwarantuje
Marcinkiewicz
VIRIDIS
prawidłowy rozwój
systemu korzeniowego oraz obfite
kwitnienie i owocowanie.
W ubiegłym numerze Viridis mieli Państwo możliwość przeczytania o zaletach ziemi kompostowej, i mimo że na co dzień jestem dość odporna na marketingowe sugestie, postanowiłam we własnym ogródku sprawdzić czy aby na pewno podłoże kompostowe
jest takie dobre, jak o nim mówią.
Wybór padł na ziemię z dodatkiem kompostu marki Happy
House. Dlaczego akurat ona?
Hmm.... bo innej „kompostówki” w sklepie nie mieli.
Argument marny, ale w momencie zakupu, decydujący.
Przekonamy się czy Happy House (szczęśliwy dom) zagwarantuje
mi Happy Plants (szczęśliwe rośliny).

- happy ogród
Sadzimy...
Wykorzystałam podłoże Happy House do różnych celów –
posadziłam w nim bratki, rozluźniłam gliniaste podłoże na rabacie,
a także wzbogaciłam warzywnik 15 centymetrową warstwą, którą
przemieszałam z podłożem.
Jak ziemia współpracuje z ogrodnikiem?
Niewątpliwie jest to podłoże warte uwagi, najwięcej mogę powiedzieć o jego zachowaniu w doniczce. Ziemia długo utrzymuje
wodę, nawet w ciepłe i słoneczne dni nie ma tendencji do
przesychania ani zaskorupiania się, nie wywiewa jej wiatr, nie
pleśnieje, bratki mimo braku nawożenia pięknie kwitną – można by
rzec same zalety.
Żeby jednak nie było tak różowo, nie mogę przemilczeć ogromnej
wady podłoża – błyskawicznie znika z worka ;) Sama nie wiem
kiedy pięć zakupionych przeze mnie worków zapadło się „w
ziemię”.
Konieczna była druga wizyta w sklepie ogrodniczym, w którym
oprócz podłoża wpadł mi w ręce inny produkt z rodziny Happy
House – trawa uniwersalna.

Co można powiedzieć o tym podłożu jeszcze przed otwarciem
worka? Z pewnością to, że naprawdę jest co podnieść do góry,
a gwarantuję Państwu, że do słabych to ja nie należę. Ostrzegam
więc słabsze panie, że może być konieczna męska pomoc.

Nie ukrywam, tym razem o zakupie zadecydowała niska cena i
dobre wrażenie jakie zrobiło na mnie podłoże kompostowe tej linii.
Czy warto było zaufać?

O czym może świadczyć duża waga podłoża? Na przykład o
wysokiej zawartości wody (wada), o niewielkiej ilości torfu w
mieszance (w zależności od uprawy wada lub zaleta) lub o tym,
że ziemia jest „treściwa” (zaleta).

Nie mogę nic powiedzieć o użytkowaniu trawnika wysianego z tej
trawy, bo dopiero zaczyna kiełkować, nie mniej jednak patrząc na
skład wiem, że nie był to najgorszy wybór (ale do ideału też mu na
pewno brakuje).

Otwieramy...

Wysoka łączna zawartość trzech odmian życicy (65%) już na
wstępie dyskwalifikuje tę mieszankę pod względem dekoracyjnym
– o trawniku dywanowym mogę zapomnieć. Nie oznacza to jednak,
że wyrzuciłam pieniądze w błoto. Życice charakteryzują się
szybkim tempem wzrostu oraz bardzo dużą wytrzymałością na
intensywne użytkowanie, często wchodzą w skład mieszanek
regeneracyjnych oraz sportowych. Trawnik bazujący na tym
gatunku trawy wymaga regularnego koszenia oraz systematycznego podlewania i nawożenia, w bezśnieżne zimy może wymarzać.

Ku mojemu zaskoczeniu po otwarciu całkiem solidnego worka
(zaleta) moim oczom ukazała się naprawdę przyzwoita ziemia o
wyrównanej frakcji (zaleta).
Jednolity, ciemnobrązowy kolor pozwala mi wierzyć, że podłoże
Happy House zwiera sporą cześć wartościowego kompostu (zaleta).
Dotykamy...
Podłoże jest luźne (zaleta), ale nie za lekkie (zaleta), ponadto nie ma
w nim kamieni ani śmieci (zaleta) oraz nie brudzi rąk (zaleta).
Obecność pojedynczych, nie do końca rozłożonych gałązek lub liści
(wada) sprawia, że wg mnie, ziemia Happy House znacznie lepiej
sprawdzi się w ogrodzie (na grządkach, rabatach, w szklarni) niż w
domu. Jeżeli zależy nam na uprawie roślin domowych w podłożu
kompostowym, proponuję przed posadzeniem użyć sitka lub po
prostu wybrać ręcznie nierozłożoną materię organiczną.
Wąchamy...
Czytając o kompoście przygotowywanym w kompostowniku
spotkać się można z określeniem, że wartościowy kompost ma
przyjemny próchniczny zapach. Być może nie mam tak wyćwiczonego nosa, nie mniej jednak nie stwierdziłam, żeby moje
„szczęśliwe” podłoże miało jakikolwiek zapach. Nie czuję
próchnicy (chyba wada), ale też z pewnością nie wyczuwam
żadnego „grzybowego” ani „pleśniowego” fetorku (zdecydowanie
zaleta).
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Sytuację ratują kostrzewy: trzcinowa (30%) oraz czerwona (5%), to
dzięki nim happy trawnik uśmiechać się będzie do mnie
soczystozielonymi liśćmi, charakterystycznymi dla trawników
gazownowych.
Dzięki mocno rozwiniętemu systemowi korzeniowemu kostrzewy
bardzo dobrze znoszą okresowe przesuszenia. Nie są także wrażliwe na okresowe zalania, a także nie przemarzają.
Współistnienie tych dwóch gatunków trawy w jednej mieszance
gwarantuje uzyskanie szybko rosnącego trawnika o wysokich
zdolnościach regeneracyjnych. Mając na uwadze stosunkowo niską
cenę, happy trawa podobnie jak podłoże jest całkiem korzystną
inwestycją.
Jaką ocenę wystawiam linii Happy House?
Póki co „ minus 5”, zobaczymy jak w pełni wegetacji
będzie wyglądał mój trawnik ;)

Produkty Happy House
dostępne w dobrych
centrach ogrodniczych

VIRIDIS POLECA

Ściółkana
Od kilku lat w Polsce
widoczne jest coraz powszechniejsze
stosowanie materiałów ściółkujących.
Zaliczamy do nich między innymi
agrowłókniny oraz maty szkółkarskie.

lata

Oferta Agrimpex zawiera dwa rodzaje produktów
ściółkujących agrowłókniny, maty szkółkarskie
oraz wspomagające szpilki do mocowania.
Agrowłókniny
Stosowane są zapobiegawczo przeciw rozwojowi niepożądanych
chwastów w miejscu wysadzania roślin, iglaków oraz innych krzewów.
Wysypane korą lub drobnym kamieniem wzmacniają dodatkowo efekt
dekoracyjny, który podkreśla walory estetyczne zaaranżowanej zieleni.
Pod korę poleca się stosowanie agrowłókniny ściółkującej Dual Agro –
brązowo-czarnej. Jest to agrowłóknina dwustronna umożliwiająca lepsze wkomponowanie ściółki w aranżowaną przestrzeń. Obie strony
posiadają takie same właściwości, dzięki czemu wzrost chwastów
zostaje ograniczony bez zachwiania cyklu wymiany wody i powietrza
zawartych w podłożu.
.
Agrowłóknina brązowa współgra z kolorem kory i ziemi, dzięki czemu
idealnie maskuje w przyszłości ubytki kory i komponuje się z naturalnym krajobrazem zachowując swoją główną funkcję. Rekomendowana
do ściółkowania krzewów ozdobnych, żywopłotów i kwiatów.
Wykładając Dual Agro brązową stroną do góry, spodnia czarna warstwa
wzmacnia efekt ściółkowania dzięki lepszemu cieniowaniu.
Agrowłóknina Dual Agro to połączenie elegancji z praktyką.
Agrowłóknina ściółkująca/przeciw chwastom – czarna - to produkt najbardziej znany i popularny na rynku w kategorii materiałów
ściółkujących. Jej funkcje ściółkujące są identyczne jak agrowłókniny
Dual-Agro. Z racji obustronnie czarnego koloru stosowana jest
najczęściej pod biały czy szary kamień dekoracyjny.
Maty Szkółkarskie
Tkanina polipropylenowa Agrola wykonana z czystego polipropylenu
znajduje zastosowanie w miejscach, w których materiały są bardziej
narażone na uszkodzenia mechaniczne. Jej głównym zastosowaniem
jest wyścielanie dużych powierzchni w szkółkach roślin oraz złożonych
kompozycjach ogrodowych, a także na ogrodzenia - jako plandeka.

Najczęstszymi i największymi błędami popełnianymi przy zakładaniu klombów czy skwerów z użyciem produktów ściółkujących
jest ich złe mocowanie do podłoża.
Przy
wystąpieniu mocniejszego wiatru materiał jest podrywany do
Używa się jej przy różnorodnych inwestycjach drogowo-ogrodniczych.
Polecana do ściółkowania skarp i dużych powierzchni w realizacjach z góry i często wyrywany z mocowań. Dlatego tak istotne jest solidużyciem głazów oraz dużych kamieni, gdzie wymagana jest duża ne mocowanie materiałów ściółkujących.
trwałość materiału. Dzięki podzieleniu powierzchni maty pomarańczo- Pod uwagę należy wziąć zarówno jakość mocowań jak i ich ilość i
wymi kwadratami o boku 25 cm łatwiej jest wytyczyć linię prostą oraz częstotliwość. Niezmiernie ważne jest obsypanie brzegów materiałów (agrowółkniny, maty) w celu uniknięcia podwiewania.
rozplanować ewentualne nasadzenia.
Zakładając materiały na siebie również należy dołożyć staranności
w wykonanej pracy (ze względu na podwiewanie).
Szpilki do mocowania
Polecane do mocowania agrowłókniny ściółkującej oraz maty szkół- Będzie to skutkowało trwałością wykonanych prac.
karskiej do podłoża. Szpilki wykonane są z tworzywa polipropylenowego ze stabilizacją UV co wydłuża okres ich użytkowania. To prosty Drugi mankament, to ubytki w korze czy kamieniu dekoracyjnym,
które niestety naturalnie się zwiększają, głównie przez wywiesposób, który chroni agrowłókninę przed podrywaniem przez wiatr.
Dostępne w dwóch kolorach (brązowym i czarnym), świetnie wanie.
dopasowują się do koloru materiału ściółkującego.
Regularne uzupełnianie materiałów dekoracyjnych (kora,
zrębki drzewa, kamień, inne) gwarantują nam estetyczny
Niestety widząc niektóre realizacje z użyciem materiałów
wygląd rabaty, a poprawnie wykonane prace zaowocują
ściółkujących człowiek może zrazić się do efektu końcowego,
samymi korzyściami na długie lata.
bo z estetyką nie ma on nic wspólnego.
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TOP PRODUKT

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.

BAYER
TRAWA UNIWERSALNA
Uniwersalna mieszanka traw
o podwyższonej wytrzymałości na deptanie.
Przydatna na boiskach sportowych
i w intensywnie użytkowanych ogrodach
przydomowych.

HAPPY HOUSE

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

QUICKFIT™
Głowice z systemu QuickFit™
do pielęgnacji gleby. Umożliwiają
odchwaszczanie, spulchnianie jak również
usuwanie mchu z grządek i rabat.
Wykonane z hartowanej stali borowej
gwarantują wieloletnie użytkowanie.

FISKARS
AGROWŁOKNINA
DUAL-AGRO

PODŁOŻE UNIWERSALNE
Z MIKROORGANIZMAMI
Gotowe do użycia, kompletne w łatwo przyswajalne
mikro- i makroelementy podłoże zawierające bogatą
mikroflorę wykazującą potwierdzone naukowo
„aktywne” działanie.Podłoże zawiera 4 zbilansowane
komponenty: torf , nawóz wieloskładnikowy, materię
organiczną oraz mikroorganizmy.

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

GREEN GARDEN

NEUTRALIZATOR ZAPACHÓW

AGRIMPEX
Zaawansowany technologicznie preparat
mikrobiologiczny przeznaczony do neutralizacji zapachów. Skutecznie wychwytuje
i rozkłada cząsteczki powodujące przykre zapachy.
Zwalcza zapach stęchlizny, uryny, zjełczałych tłuszczy,
siarkowodoru, amoniaku, zepsutego jedzenia,
a także zapachy kuchenne.

SPOREN

TIMOREX GOLD 24 EC
Naturalny olejek z drzewa herbacianego to
naturalna substancja grzybobójcza, która może służyć do
ochrony roślin przed chorobami. Timorex zawiera olejek
z drzewa herbacianego w formulacji, która równomiernie
pokrywa roślinę podczas oprysku. Ten ekologiczny
środek może być stosowany m.in. do ochrony
pomidorów, ogórków czy sałaty.

AGROSIMEX
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Ewolucja
rewolucja

Podczas prac w ogrodzie korzystamy
z wielu narzędzi. Najpospolitszym z nich
niewątpliwie jest motyka. Nie wiadomo
dlaczego częściej jest ona atrybutem
ogrodniczek niż ogrodników, jednak bez
względu na stereotypy warto motyce
przyjrzeć się „na nowo”.
Niejednokrotnie stojąc przed koniecznością zakupu nowego narzędzia nie zawsze wiemy, po jaki produkt sięgnąć.
Wątpliwości zazwyczaj biorą się z niewiedzy, gdyż czy ktoś z tu
obecnych umie wyjaśnić do czego służy motyczka duńska i ile
funkcji spełnia „zwykła” motyka, skoro konkuruje ona z motyką
trójfunkcyjną? Gdy do zestawu dochodzą kultywatory i
odchwaszczacze zaczynamy się zastanawiać jak to się stało, że od
ostatniej wizyty w ogrodniczym zwykła, poczciwa motyczka tak
ewoluowała.
Ewolucja - rewolucja jest zasługą systemu QuikFit™ firmy
Fiskars. Wszystkie wyżej wspomniane głowice montowane na
uniwersalnym trzonku ułatwiają wykonanie szeregu prac
ogrodniczych związanych z pielęgnacją i uprawą gleby.
Innowacyjny system Fiskars QuikFit™ znany sympatykom
czarno – pomarańczowych narzędzi już od kilku lat, jest nie tylko
łatwy w użyciu, ale i zabiera niewiele miejsca, przez co w znaczący
sposób ułatwia utrzymanie porządku wśród narzędzi ogrodniczych.
Tradycjonalistom polecamy znaną i powszechnie lubianą motykę
uniwersalną. Niezastąpiona podczas pielenia i rozdrabniania gleby
w niczym nie ustępuje motyce trójfunkcyjnej, która spełnia podobne funkcje.
Z kolei największą zaletą motyczki duńskiej jest spłaszczone
ostrze, które pozwala nie tylko na typowo „motyczkowe” zastosowanie czyli usuwanie chwastów, spulchnianie gleby czy rozbijanie brył ale także umożliwia eliminację mchu wyrastającego w
wąskich szczelinach. Głowica motyki wykonana jest z hartowanej
stali borowej odpornej na nadmierne ścieranie i odkształcenia.
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Motyczka duńska

Motyczka uniwersalna
Alternatywą dla motyki jest odchwaszczacz. Bardzo praktyczne
narzędzie przydatne w pieleniu lekko zarośniętych rabat.
Przeciągając narzędziem do przodu i do tyłu podcinamy płytko
korzenie chwastów, a ponadto lekko napowietrzamy glebę.
Innym rodzajem narzędzia do uprawy gleby jest kultywator.
Jego głównym zadaniem jest szybkie spulchnianie podłoża bez
konieczności jego odwracania. Po kultywator możemy sięgnąć,
gdy chcemy zniszczyć powstałą na powierzchni gleby skorupę
utrudniającą wymianę powietrza oraz zmniejszającą skuteczność
podlewania i nawożenia.
Kultywator nie sprawdza się jednak w usuwaniu chwastów, no
chyba, że zaopatrzymy się w model z motyczką.
Jak każde narzędzie typu 2w1 kultywator z motyczką jest praktycznym połączeniem dwóch blisko spokrewnionych przyrządów
pomocnych w uprawie podłoża. Zgrany duet ułatwi i usprawni
naszą pracę - nie będziemy musieli żonglować kolejnymi
narzędziami, gdyż wszystko co nam jest potrzebne zawiera się w
jednej głowicy.
Nie taki diabeł straszny jak go malują. Nowe oblicze motyczki oraz
innych narzędzi przydatnych w pielęgnacji gleby z pewnością
otworzy przed nami wiele możliwości i sprawi, że sprawnie i bez
bólu w krzyżach rozprawimy się nawet z najbardziej zachwaszczonymi rabatami i grządkami. Virdis poleca!

Motyczka trójfunkcyjna

2w1 - kultywator z motyczką

ROZRYWKA

Kuchnia
KOLOROWA CIECIERZYCA
Spójrzcie tylko na moc tych wszystkich kolorów i barw!
To wygląda tak apetycznie, że od razu ma się ochotę na taką smakowitą
porcję zdrowia. Teraz, kiedy za oknami mamy już prawdziwą wiosnę,
człowiek jadłby takie dania bez przerwy.
Nie chcemy już bigosów, grochówek i innych treściwych,
rozgrzewających „ein topf’ów”. Chcemy chrupiących warzyw,
kolorowych sałatek, wiosennych smaków!
Na 2 porcje, potrzebujesz:
sałatka:- 1 opakowanie szpinaku sałatkowego
- kilka liści sałaty rzymskiej, pokrojonych na większe kawałki
- 120g suchej ciecierzycy (namoczonej przez noc)
- 1 pomarańcz, obraną i porozdzielaną na cząstki
- 1 czerwoną cebulę, pokrojoną w cienkie plasterki
- garść pomidorków cherry, poprzekrawanych na połówki
- 1 czerwoną papryką, pokrojoną w słupki
- 1/2 zielonego ogórka, pokrojonego w cienkie półplasterki
- garść świeżej kolendry, posiekanej z grubsza
- 1/2 papryczki chilli, drobno posiekanej (opcjonalnie)
dressing:
- 1 łyżkę musztardy sarepskiej
- 2 łyżki płynnego miodu
- 2 ząbki czosnku, przeciśnięte przez praskę
- sok z 1/2 cytryny
- 8 łyżek oliwy z oliwek
- sól
- świeżo mielony, czarny pieprz

Dopraw solą dopiero pod sam koniec gotowania,
ponieważ sól dodana do garnka wcześniej
mogłaby sprawić, że ciecierzyca stwardnieje.
Po tym czasie odlej wodę i przesyp ugotowaną ciecierzycę do
dużej miski. Dodaj do środka pozostałe składniki sałatki i
wszystko polej dressingiem.
Sos najlepiej jest robić w małym słoiczku, w którym wszystko
łatwo wymieszasz zakręcając go i trzęsąc nim, jak shakerem do
drinków :)
Dokładnie połącz ze sobą sałatkę i dressing i podawaj!
Według uznania - ze świeżą bagietką, tortillami lub zapakuj
wszystko do chlebka pita.
Te wszystkie smaki są wprost rewelacyjne!
Chrupiące sałaty, ciecierzyca, kolorowe warzywa, słodka i
soczysta pomarańcz…
GENIALNA i WIOSENNA propozycja. Mam nadzieję, że nie
muszę Cię długo do niej przekonywać :) SMACZNEGO!

SMACZNEGO

A robisz tak:
120g suchej ciecierzycy namocz przez noc.
Następnego dnia odlej wodę, w której się moczyła
i zalej ją ponownie. Woda powinna przykryć
powierzchnię ciecierzycy około 1 cm warstwą.
Teraz wstaw garnek na kuchenkę, doprowadź
do wrzenia, przykryj i gotuj na małym ogniu
do miękkości. Zwykle trwa to około 20 minut.
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 !
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od
kuchni
Lilia (Lilium L. Lilia) towarzyszy nam od wieków.
Urzeka różnorodnością kolorów i formą kwiatów.
Mimo że w naszej kulturze cenimy jedynie jej
walory dekoracyjne, w Azji
jest wykorzystywana również w kuchni.
Kwiaty i bulwy lilii są ciekawym warzywem zupełnie w Polsce
niedocenianym, choć bardzo łatwo dostępnym.
W kulinarnych podróżach możemy sięgać po lilie różnych odmian
i w różnych fazach rozwoju.
Znawcami w tej dziedzinie bez wątpienia są mieszkańcy Chin,
Japonii i Korei. Największą popularnością wśród azjatyckich smakoszy cieszą się lilia długokwiatowa (Lilium longiflorum), a dokładnie jej mączysta bulwa oraz kwiaty lilii brownii (Lilium
brownii).
Świeże, nierozwinięte kwiaty mają delikatny mineralny smak i
równie delikatną, kruchą konsystencję. Gotowane bulwy z kolei
charakteryzują się lekko perfumowanym zapachem, chrupiącą
teksturą i odświeżająco słodkim smakiem.
Zawartość składników pokarmowych w bulwach lilii jest zbliżona
do dobrodziejstw jakie oferuje nam ziemniak. Odnajdziemy w niej
dużo skrobi, trochę białka, niewielką ilość wapnia, fosforu, żelaza i
witaminy B1, B2 i C.
Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości od razu ostrzegam
– do konsumpcji nie nadają się przypadkowe bulwy
wykopane z ogrodu.
Na talerzu mogą znaleźć się jedynie prawidłowo zidentyfikowane
lilie z pewnego źródła. O liliowe rarytasy najlepiej pytać w
sklepach z azjatycką żywnością. Jeżeli uda nam się zdobyć bulwy,
możemy wziąć się za gotowanie. Przepisów najczęściej należy
szukać na zagranicznych stronach internetowych.
Smacznego!
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Joni
Mitchell
Clouds
1969
„Nie ufaj nikomu po 30-tce”
– tak mawiała pod koniec lat 60 Joni Mitchell.
W owym czasie ta kanadyjska wokalistka, kompozytorka, autorka
tekstów, gitarzystka i malarka była jedną z największych osobistości
muzyki i kultury hippisowskiej.
Należała do „kanadyjskiego zaciągu” muzyki folk-rockowej, obok
Neila Younga i zespołu The Band. Te słynne słowa, wypowiedziane
przez Joni odnosiły się nie tyle do samej bariery 30 lat, co raczej do
pokolenia „tatusiów”, naznaczonego wojną, polowań na komunistów
i ogólnego nieprzystawania do napierającej nowoczesności.
Mitchell, to chyba najbardziej niedoceniona (mimo bardzo znaczących komercyjnych sukcesów) artystka kontrkultury lat 60.
Chyba sama w pewien sposób jest temu winna.
Górowała nad współczesnymi wyobraźnią muzyczną tworząc
nieszablonowe harmonicznie piosenki. Jej intrygujący głos w połączeniu ze znakomitą grą na gitarze (w 2003 została sklasyfikowana na
72. miejscu listy 100 najlepszych gitarzystów wszech czasów magazynu Rolling Stone) z jednej strony czarował z drugiej wymagał od
słuchacza otwartości na nowe wartości i pewne odniesienia nie tylko
do folk-rocka, ale i jazzu nowoczesnego.
Omawiany album to druga płyta w jej bogatej dyskografii.
Delikatna, zwiewna muzyka oparta głównie na akustycznych gitarowych brzmieniach i znakomitych partiach wokalnych wykonywanych wysokim bardzo charakterystycznym głosem.
Piosenki mimo złożonej budowy formalnej jawią się jako przystępne,
pełne ciepła i melancholii ballady.
Niesamowite w swoim pomyśle sekwencje akordów są chyba
najbardziej niezwykłe w całej historii muzyki pop.
Wszystkie te elementy powodują wielką siłę sprawczą tej muzyki.
Przedostatni utwór na płycie jest zaśpiewany acapella . Te kilka minut
wokalu bez instrumentów pokazuje niesamowity potencjał wykonawczy naszej bohaterki. Ta pieśń to przejmujący protest song.
Materiał zawarty na „Clouds” wymaga od słuchacza skupienia.
Nie jest to muzyka tła. Ta płyta nie nadaje się do takich celów.
Joni Mitchell jest czynna artystycznie do dzisiaj i ma w swoim
dorobku kilkanaście fenomenalnych albumów.
Ja proponuję Państwu na początek przygody z jej sztuką właśnie tę
pozycję. Rzeczy późniejsze może i są bardziej dojrzałe i penetrują
rozleglejsze obszary muzyczne łącznie z jazzem, ale emocjonalność
„Clouds” sprawia, że to jest dobre otwarcie.
Ps. W 1997 Joni Mitchell została wprowadzona
do Rock and Roll Hall of Fame.
Okładkę omawianej płyty zdobi autoportret artystki.
Robert Lenert - muzyk, aktywny od początku lat 80, recenzent płyt współpracujący
z prestiżowym kwartalnikiem “Twój Blues” (pismo uhonorowane nagrodą
”Keeping the Blues Alive”). Dyrektor Artystyczny “Galicja Blues Festival”, lider zespołu
„ Los Agentos”, zapalony kolekcjoner płyt winylowych oraz CD.
Najnowsza płyta LOS AGENTOS „Poza horyzont”
to koncept–album przełamujący
ograniczenia stylistyczne. Muzykę na nim zawartą
czerpie z jazzu, bluesa, rocka, flamenco, etno
zahaczającego o tradycję afrykańską.
Odkryj dźwięki wykraczające poza horyzont.
Prawie sześćdziesiąt minut, głównie autorskiego
materiału muzyków Los Agentos, to próba przełamania
skostniałych ram gatunkowych.
To alternatywne podejście do materii muzycznej!

Ogród bliżej
natury
„Ogród naturalny
to wspólne dzieło,
w którym spotykają się
człowiek, roślina
i zwierzę.
To miejsce bycia,
a nie posiadania”.
W codziennych wyborach dotyczących uprawy i pielęgnacji ogrodu
coraz częściej decydujemy się na rozwiązania pozwalające nam być
bliżej natury. Niestety, wraz z rozwojem kulturowym zatraciliśmy
dotychczasową umiejętność współistnienia z naturalną fauną i florą.
Doskonałym poradnikiem pozwalającym na nowo przypomnieć
sobie jak w prosty sposób nasz ogród może odzyskać równowagę, jest
opracowana przez Simone Kern książka pt. „Nowy ogród
naturalny”. Autorka na co dzień pracuje jako niezależny projektant
terenów zieleni. Specjalizuje się w tworzeniu łatwych w utrzymaniu,
mocno nawiązujących do niczym nieskażonej natury ogrodów.
Na stu czterdziestu czterech, bogato ilustrowanych stronach, czytelnik może odnaleźć mnóstwo informacji skutecznie ułatwiających
mu zrozumienie istoty ogrodów naturalnych i rzetelnie wyjaśniających najbardziej zawiłe zagadnienia naturalnego ogrodnictwa.
Książka podzielona jest na cztery główne rozdziały,
będące jednocześnie źródłem wiedzy oraz inspiracji:
Blisko natury we własnym ogrodzie
Innowacja
• Ogrody naturalne XXI wieku
• Tęsknota za naturą
• Łatwe w pielęgnowaniu rabaty z okazałymi bylinami
Inspiracja
• Nasłonecznione ogrody żwirowe i rabaty stepowe
• Zacienione miejsca wypoczynku i oazy spokoju
• Woda jako źródło energii w ogrodzie
Czyste odprężenie
• Kwitnące ogrody preriowe
• Subtelne trawy i architektoniczne akcenty z bylin
• Mobilne cieniste ogrody
Dla ludzi i zwierząt
• Rośliny dla duszy
• Śródziemnomorskie królowe kwiatów
• Magnes dla motyli i pszczół
Premiera: 05.03.2014
Wydawnictwo: Świat Książki

Viridis
zachęca
do lektury!
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WYKREŚLANKA
Z podanych w diagramie liter
wykreśl pionowo lud poziomo
poniższe wyrazy.
Nieskreślone litery czytane
rzędami poziomo utworzą hasło.

AKANT, ARIA, BAGNO,
BAKŁAŻAN, BAZAR, BĄK,
CHWAST, DOKUMENT, EPOKA ,
GARNKI, HOMAR, IWA,
KAFTAN, KAKTUS, KANAREK,
KASA, KOMAR, KONEWKA,
KONWALIA, KOSIARKA, LEW,
LIR, LUCYNA, MIKROORGANIZMY,
NASTURCJA, NAWÓZ, OPRAWCA,
OSA, OŚ, POT, RÓJ, SAD,
SALETRZAK, SZOPKA,
ŚLIMAK, TELEFON, TROLL, TYTOŃ,
UŁAMEK, WĄŻ, ZIOŁA, ŻYŁA
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HASŁO Z KRZYŻÓWKI NUMER 18
WIOSNA, ACH TO TY! LISTA NAGRODZONYCH:
1.ELŻBIETA KYĆ CENTRUM OGRODNICZE
- LEGNICA
2.ROBERT ŁABĘDŹ LARIX - MYŚLENICE
3. JANINA WOJTANOWSKA
CENTRUM OGRODNICZE
- LEGNICA
Zestaw
do domu
i ogrodu

Z uśmiechem
pracuje się lepiej!
Ogrodnik wyhodował dwutonowe jabłko, wsadził
je na wóz i zawiózł na targ.
Cały dzień nie miał klientów, ale pod koniec
dnia podchodzi do niego
mężczyzna i pyta się:
- To pana jabłko?
- Tak.
- To cofnij pan wozem, bo mi robak konia chce pogryźć.

ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY !

PO ODBIÓR ZAPRASZAMY
DO SKLEPÓW

Jak ogórki czują się w śmietanie?
Mizernie.

WYKREŚLANKA
Dane
kontaktowe

Podpis
Nazwa Centrum Ogrodniczego
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ROZWIĄZANIE PROSZĘ
PRZEKAZAĆ DO SKLEPU,
W KTÓRYM OTRZYMALIŚCIE PAŃSTWO
MAGAZYN VIRIDIS
DO DNIA 10.06.14

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,

