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Nie

Do zrobienia... zapomnij
Mimo okresu urlopowego, nasz ogród wcale nie ma
wakacji. W najbliższych gorących miesiącach
powinniśmy zadbać o wiele istotnych spraw.

W dalszym ciągu możemy wysiewać warzywa, które
przeznaczymy na jesienne spożycie lub zimowe
przechowywanie np. buraki czerwone, wczesne odmiany
marchwi, rzodkiew zimową Murzynkę, karłowe odmiany
fasoli szparagowej, późne odmiany sałaty masłowej
(Nochowską, Baucejską, Cud Voorburgu, Dippego).
Po pierwszych zbiorach zasilamy pomidory nawozem ze
zwiększoną zawartością azotu i potasu, ponadto
regularnie czyścimy i podwiązujemy krzaki nie zapominając o ochronie przeciw zarazie ziemniaczanej.
Wykopujemy cebule tulipanów, hiacyntów i narcyzów.
Wysiewamy nasiona roślin dwuletnich – bratków,
stokrotek, dzwonków, malw oraz niezapominajek.
Po zakończonym owocowaniu sprzątamy poletko truskawek – usuwamy ściółkę oraz odchwaszczamy zagony,
delikatnie usuwamy zbędne rozłogi. W przypadku silnie
rosnących 2-3 letnich roślin ścinamy liście na wysokości
5-7 cm nad ziemią.
Przeprowadzamy systematyczną lustrację sadów
owocowych. W celu ochrony jabłoni przed owocówką
jabłkóweczką na pnie drzew zakładamy opaski z falistego
papieru. Złapane w ten sposób gąsienice niszczymy.
Przeprowadzamy letnie cięcie wiśni i czereśni.
Co 3-4 tygodnie przerabiamy pryzmę kompostową i
dbamy o to, by stos cały czas miał odpowiednią wilgotność.
W sierpniu rozpoczynamy siew warzyw jesiennozimowych – roszponki oraz szpinaku. W dalszym ciągu
możemy wysiewać koper oraz rzodkiewkę.
Dzielimy kępy szczypioru oraz cebuli siedmiolatki.
Zbieramy czosnek posadzony wiosną.
Rozpoczynamy letnie rozmnażanie peonii, irysów oraz
innych bylin kwitnących wiosną i wczesnym latem.
Rozrośnięte kępy dzielimy do sadzenia przeznaczając
jedynie zdrowe okazy.
W drugiej połowie sierpnia przygotowujemy stanowisko
pod sadzenie cebulek narcyzów i tulipanów.
Do nawożenia możemy wykorzystać obornik lub dobrze
rozłożony kompost. Dodatkowo możemy zastosować
nawozy fosforowo-potasowe.
Podpieramy uginające się pod ciężarem owoców gałęzie,
chroniąc je tym samym przed wyłamywaniem.
Zbieramy i suszymy zioła.
Regularnie podlewamy i nawozimy ogród, ciesząc się
przy tym odpoczynkiem pośród kwitnących roślin.

K JAK
KOMPOST
Kompost uchodzi za jeden z najcenniejszych
nawozów organicznych nie tylko w uprawie
ekologicznej.
Jego dobroczynne działanie to wzbogacanie gleby w próchnicę i
zwiększanie ilości składników pokarmowych w glebie.
Najbardziej pożądany jest taki kompost, który zawiera jak najwięcej wartościowych minerałów, takich jak azot, potas, fosfor i
wapń. Aby uzyskać wartościowy kompost, należy dbać, aby do
kompostownika wpadały różnorodne odpadki a proces rozkładu był
intensywny.
Jeśli brak nam odpadków o dużej zawartości minerałów,
chcemy wzbogacić swój kompost lub przyspieszyć zachodzące
w nim procesy możemy stosować dostępne na rynku
preparaty do kompostowania.
Jednym z nich jest KompostMax - nawóz kompostujący, który jest
pożywką dla bakterii i grzybów fermentacyjnych. Dzięki swoim
właściwościom przyspiesza proces naturalnej fermentacji resztek
organicznych. Dzięki KompostMaxowi mieszanka zostanie wzbogacona w mikroelementy i magnez, a nieprzyjemny zapach zniknie.
Naturalny nawóz powstały po intensywnej fermentacji dostarczy
Waszym roślinom niezbędnych do życia i rozwoju składników.
Kompost można stosować cały rok.
Stosowanie
Materiały przeznaczone do kompostowania układamy warstwami o
grubości 10-20cm posypując każdą warstwę KompostMaxem w
ilości około 60 g na 1m kwadratowy (około 8 łyżek stołowych).
Ułożoną pryzmę kompostową zabezpieczamy warstwą ziemi około
3-5 cm. Dbamy o to, by przez cały okres kompostowania pryzma
była odpowiednio wilgotna.
Materiały nadające się do kompostowania:
- liście,
- rozdrobnione gałęzie,
- fusy po herbacie i kawie,
- roślinne odpady kuchenne,
- drobno podarty papier,
- resztki warzyw,
- trawa,
- skorupki jaj,
Materiały nienadające
się do kompostowania:
- resztki mięsa,
- tłuszcze,
- gruba tektura,
- kolorowe czasopisma,
- tekstylia
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Kropla dla

wody ochłody

W upalne letnie dni nie ma nic
przyjemniejszego jak odpoczynek
w cieniu drzew, wśród wonnych
i bujnych roślin, przy – choćby
niewielkiej – sadzawce, która
Natalia Charzewska
Centrum
odbijając światło słoneczne nadaje
Ogrodnicze
przestrzeni zupełnie nowy wymiar.
GAJ, Wrocław

Każde oczko wodne wspaniale ożywia ogród, wprowadza dużo
światła i koloru i ma ogromne walory estetyczne.
W nawet w niewielkim ogródku można znaleźć trochę miejsca na
stworzenie małego akwenu wodnego.
Decydując się na utworzenie w swoim ogrodzie oczka wodnego
dobrze zastanówmy się nad wyborem miejsca – nie powinno się go
sytuować w pobliżu wysokich drzew, krzewów czy budynków, które
rzucając cień utrudnią roślinom bujny wzrost.
Ważne, aby w gruncie nie znajdowały się kable, przewody czy rury.
Wykopując staw nadajmy mu pożądany przez nas kształt (pamiętając, że im mniej skomplikowany tym łatwiejsza pielęgnacja),
wyłóżmy go starannie wytrzymałą, nieprzepuszczalną folią i dobrze
zabezpieczmy jej brzegi.
Aby oczko wodne komponowało się z otoczeniem warto zadbać o
wykonanie krawędzi (można je wyłożyć kamieniami, cegłami czy
płytami i obsadzić roślinami). Po wypełnieniu gotowego zbiornika
wodą należy odczekać kilka – kilkanaście dni aż woda stanie się
przejrzysta i dopiero wtedy można zacząć nasadzenia.
Pamiętajmy, że trudniejsze i bardziej czasochłonne jest utrzymanie
naturalnego wyglądu sadzawki, zwłaszcza gdy znajduje się w niej
wiele gatunków roślin i jej kształt jest nieregularny.
Jeśli w naszym ogródku nie ma wystarczająco dużo miejsca na tradycyjne oczko wodne warto rozważyć upiększenie go niewielkimi mini
– stawami w pojemnikach czy baliach. Ich wykonanie nie jest trudne,
a na pewno urozmaicą nie tylko mały ogródek, ale również taras czy
balkon. Bardzo ciekawie wyglądają drewniane beczki czy skrzynie
(oczywiście wyłożone grubą folią i zabezpieczone przed przeciekaniem).
Zarówno tradycyjne oczka wodne jak i te miniaturowe wykonane w
pojemnikach można uatrakcyjnić instalując fontannę lub oświetlenie. Aby cieszyć się przyjemnym, uspokajającym szemraniem
wody niezbędne jest doprowadzenie instalacji elektrycznej i zrezygnowanie z rybek.
REKLAMA

Decydując się z kolei na kaskady wodne i wodospady zwróćmy
koniecznie uwagę na to, czy rośliny, które wybraliśmy do nasadzeń, tolerują ruch wody (np. wywłócznik kłosowy, niezapominajka błotna czy kosaćce dobrze go znoszą, a grzybień biały –
źle).
Wybierając rośliny do naszego małego akwenu należy unikać
tych szybko rozprzestrzeniających się (np. mięta wodna) oraz
tych bardzo wysokich. Aby równowaga biologiczna była zachowana należy zadbać o to, aby w oczku posadzić rośliny z każdej z
grup: na dno (np. lilia wodna, grzybieńczyk wodny), rośliny
pływające (mało wymagające, a urocze kotewki, orzech wodny
czy pływacz zwyczajny), rośliny zanurzone (moczarka kanadyjska, rogatek sztywny czy wywłócznik kłosowy) oraz rośliny
przybrzeżne (kosaciec japoński, pałka mniejsza).
Dobrze, jeśli korzenie sadzonek będą w koszyczkach lub siatkach
– dzięki temu rośliny będą stabilne, a my będziemy mogli łatwiej
je wyjmować i przemieszczać (co jest ważne w przypadku tych
gatunków, które muszą zimować w pomieszczeniu).
Aby nasze oczko wodne zawsze zachwycało urodą, niezbędne
jest utrzymanie równowagi biologicznej. Chrońmy je przed
wpadającymi suchymi liśćmi, usuwajmy nadmiar rzęsy wodnej i
zawsze obserwujmy stan zdrowia ryb i roślin. Zbiornik należy
czyścić raz na kilka lat – w przypadku silnego zanieczyszczenia
nawozami czy środkami ochrony roślin konieczne jest natychmiastowe, gruntowne czyszczenie całego zbiornika i wszystkich
jego elementów.
Im mniejszy staw czy oczko wodne, tym większych nakładów
naszej pracy wymaga, co jest związane np. ze znacznymi
spadkami temperatur, które przyczyniają się do rozkwitu glonów.
Aby zawartość tlenu w wodzie nie spadała należy pamiętać o
zasadzie: suma długości wszystkich ryb przypadających na 1mkw
stawu nie powinna przekraczać 45 cm. Ważne jest również, aby
liście roślin pływających zajmowały około 1/3 tafli wody.
Oczko wodne wymaga zabiegów i pielęgnacji praktycznie o każdej porze roku, jego projektowanie i realizacja wymaga starannego przygotowania, zdobycia niezbędnej wiedzy na temat
roślin wodnych (ich uprawy i wymagań), zwierząt, dla których
nasza sadzawka będzie domem, zasad pielęgnacji i utrzymania
czystości, a co za tym idzie – równowagi biologicznej całego ekosystemu.
Warto jednak przyłożyć się do zadania i zorganizować
w swoim ogrodzie miejsce do idealnego odpoczynku i
relaksu - przy delikatnym, uspokajającym szmerze
kaskady, refleksami świetlnymi odbitymi w tafli wody
i malowniczymi, pachnącymi i szumiącymi na wietrze
roślinami.

Ogród
gotowy
PO CO DO OGRODNICZEGO ?

Skoro w poprzednim
wydaniu Viridis
namawiałam Państwa
do odpoczynku w ogrodzie,
to tym razem nie pozostaje mi nic innego
jak zaciągnąć wszystkich czytelników do pracy.
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do urlopu

Wiem, że najbliższe tygodnie upłynąć mają pod znakiem olejków
do opalania i leżaków rozłożonych na Lazurowym Wybrzeżu, ale
zanim wyruszymy w drogę, należy odpowiednio zabezpieczyć
nasze rośliny, zarówno te domowe, jak i te rosnące na rabatach czy
w skrzynkach.
Lipiec to czas, kiedy nasz ogród prezentuje swoje wdzięki w pełnej okazałości, by ten efekt utrzymywał się jak najdłużej niezbędne jest dobre nawożenie oraz regularne podlewanie i odchwaszczenie rabat i zagonów.
Oczywiście mogłabym teraz zaproponować zakup motyczki
czy kolejnego węża, ale zaraz usłyszałabym pewnie głosy,
że urlop jest do odpoczywania, a nie do plewienia,
więc muszę przyjąć inny tok rozumowania –
„jak robić żeby zrobić, a się nie narobić”.
Niestety bez wizyty w sklepie ogrodniczym i naszego nakładu
pracy się nie obejdzie, więc zamiast bezproduktywnie przyglądać
się naszemu ogrodowi, zabieramy torbę na zakupy i w drogę.
Najpierw skupimy się na odchwaszczeniu rabat, później na ich nawożeniu, jeszcze później zajmiemy się nawadnianiem, a na samym końcu ściółkowaniem. Całość uzupełnimy o odpowiednie
zabezpieczenie przed szkodnikami i chorobami i już można ruszać w drogę... Vive la France!
Plan jest prosty, więc zabieramy się do jego realizacji.
Odchwaszczanie rabat wymaga od nas wiele wysiłku fizycznego.
Niby nie podnosimy wielkich ciężarów nie mniej jednak nasz
kręgosłup i kolana narażone są na wiele przeciążeń.
Przystępując do pracy powinniśmy zadbać o wygodne w użytkowaniu narzędzia i odpowiednią ochronę kolan – podkładki lub
nakolanniki powinny rozwiązać problem. Gdy nasze rabaty nie są
bardzo zachwaszczone możemy wyręczyć się herbicydami.
Odpowiednio dobrany preparat i prawidłowo wykonany zabieg
powinny rozwiązać problem młodych chwastów.
Podczas wykonywania oprysku nie zapominajmy o
przestrzeganiu przepisów BHP – niezbędne minimum to
maseczka ochraniająca drogi oddechowe i jednorazowe
rękawiczki.
Rozwiązanie zachwaszczonego problemu otwiera nam drogę do
kolejnych zabiegów.
Zakładając, że nasz urlopowy wyjazd będzie trwał ok. 10 dni,
musimy zadbać, by w tym czasie roślinom nie zabrakło pokarmu.
W najtrudniejszej sytuacji bez wątpienia znajdować się będą rośliny tarasowe i wszystkie te, które uprawiane są w pojemnikach.
Ich potrzeby nawozowe możemy zabezpieczyć stosując nawozy o
spowolnionym działaniu lub wykorzystują pałeczki lub koreczki
nawozowe.
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Następny punkt planu – nawadnianie. Oczywiście najbardziej
efektownym rozwiązaniem byłoby założenie w ogrodzie
automatycznego nawadniania, nie zawsze jednak nasz domowoogrodowy budżet jest w stanie udźwignąć taką inwestycję,
przez co cel musimy osiągać za pomocą półśrodków.
Nawadnianie szklarni czy rabat znajdujących się bliżej ujęcia
wody może ułatwić nam zastosowanie węża kroplującego.
Przy połączeniu go z rozdzielaczem czy czasowym włącznikiem
wody w prosty sposób możemy stworzyć nieskomplikowany
system nawadniający.
Efektywność nawadniania i odchwaszczania zwiększamy
stosując materiały ściółkujące – tkaniny i włókniny.
Problem nawadniania doniczek może rozwiązać założenie
„automatycznego systemu nawadniającego” firmy Prosperplast
lub zakup kul aquaglobe.

PO CO DO OGRODNICZEGO ?
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Sen z powiek wielu ogrodników spędza trawnik.
Co zrobić, by nie zaczynać urlopu od koszenia i nie
zakończyć go koszeniem?
Z racji letnich upałów wzrost traw jest nieco ograniczony,
co bez wątpienia działa na naszą korzyść. Dodatkowo można
zastosować odpowiednie nawozy z serii „mniej koszenia”.
Jak działają takie mieszanki? Odpowiednio zbilansowane
dawki najważniejszych pierwiastków spowalniają wzrost trawy
gwarantując przy tym ładny i równomiernie wybarwiony trawnik.
A co z chorobami i szkodnikami?
Profilaktyka, profilaktyka i raz jeszcze profilaktyka!
Jak teorię przełożyć na praktykę?
Dobrze odżywione i odpowiednio wzmocnione rośliny są mniej
podatne na szkodniki i wykazują większą tolerancję w stosunku
do atakujących je chorób. U ludzi zabiegiem stymulującym
układ odpornościowy do walki z chorobami są szczepionki,
nasze rośliny również możemy „zaszczepić”. Do tego celu
możemy wykorzystać szczepionki mikoryzowe lub preparaty
zawierające efektywne mikroorganizmy (EM).
Część zabiegów ochronnych możemy wykonać jeszcze przed
wyjazdem. Zapytajmy w sklepie ogrodniczym o preparaty
„Długo działające” lub środki o działaniu układowym.
W obu przypadkach zabezpieczymy rośliny „od środka”.
I tak punkt po punkcie przygotowaliśmy nasz ogród do
urlopu, pora więc ruszać w drogę i cieszyć się wakacyjnym
słońcem ;)
Po powrocie czeka nas kolejna wizyta w ogrodniczym. Po co?
Z pewnością powodów znajdzie się mnóstwo, wystarczy, że popatrzymy na nasz ogród, on sam nam powie,
czego mu potrzeba.<km>
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Daj szansę
„dwulatkom”

Mimo że bratek jest typowo wiosennym kwiatkiem,
najbliższe tygodnie są najodpowiedniejszym okresem,
by przygotować sadzonki tych uroczych roślin.

Kwiaty dwuletnie, bo do takich należy bratek, są bardzo specyficzną grupą roślin,
które często wprowadzają zamieszanie w głowach niedoświadczonych
ogrodników. Określenie „dwuletnie” dotyczy bezpośrednio długości pełnego
cyklu rozwojowego - od momentu wysiania do momentu wydania nasion.
Pierwszy rok to okres, w którym rośliny dwuletnie rozwijają swoją rozetę liściową.
W drugim roku, tuż po ustąpieniu chłodów, wytwarzają kwiaty i nasiona.
Niejednokrotnie można spotkać się z opinią,
że są to rośliny żyjące dwa lata, co oczywiście w większości przypadków
prawdą nie jest.
Pośród licznej grupy dwuletnich piękności znajdziemy oczywiście i takie, które po
drugim sezonie uprawy zamrą i się nie odnowią (np.bratek) jednak w większości
przypadków wysadzone w sprzyjających warunkach rośliny będą się samoistnie
nasiewać i rokrocznie zakwitać. Samosiewy łatwo dziczeją i nie powtarzają cech
odmianowych, dlatego po kilku latach można spotkać rośliny odmienne od tych,
które wysialiśmy na początku.
Drugim aspektem „dwuletności” jest dekoracyjność danego gatunku.
W przypadku goździka czy malwy właśnie w tym okresie rośliny przeżywają
„swoje 5 minut”, najokazalej kwitną i wykazują niewielką podatność na choroby
czy szkodniki. W kolejnych latach rośliny te stają się bardziej podatne na
choroby,słabiej kwitną, zawiązują mniej kwiatów i nasion oraz łatwiej przemarzają.
Rośliny dwuletnie należy wysiewać od maja do lipca do wielodoniczek, rozsadnika
bądź skrzynek. Najwcześniej wysiewane są przede wszystkim gatunki osiągające
znaczne rozmiary - malwy, naparstnice, dzwonki ogrodowe, miesiącznica, a także
goździki brodate. Nieco później (VI-VII) wysiewamy niezapominajkę, stokrotkę
czy szczeć.
Najpóźniej, bo nawet w VIII wysiewamy bratka ogrodowego, którego kwiatami
chcemy się cieszyć wiosną. Jeżeli wysiejemy go na początku lipca, zakwitnie już
jesienią tego samego roku.
Rozsadę wysadzamy na miejsce stałe pod koniec sierpnia, tak by mogła ona
odpowiednio ukorzenić się w ziemi przed nadejściem zimy.
REKLAMA

Do typowych roślin
dwuletnich należą m.in.:

Do „bylin dwuletnich”
zaliczamy:

- bratek ogrodowy
- dzwonek ogrodowy
- naparstnica purpurowa
- firletka chalcedońska
- miesięcznica roczna
- szczeć sukiennicza
- niezapominajka

- prawoślaz różowy (malwę)
- stokrotkę pospolitą
-goździki brodate
- gailardię ościstą
- dziewannę fioletową
- lak pospolity
- mak syberyjski

Zakazane

PORADNIK SEZONOWY

pamiątki z

podróży

Wakacje, to bez wątpienia
czas egzotycznych podróży.
Z wielu z nich przywozimy
najrozmaitsze pamiątki,
niejednokrotnie bardzo egzotyczne,
których przewożenie przez granice jest zakazane,
a związane z tym nieprzyjemności mogą trwale
zepsuć nasze urlopowe wspomnienia.

Nasze środowisko naturalne z roku na rok jest w coraz gorszej
kondycji. Rosnący ruch turystyczny nie sprzyja ochronie lokalnej fauny i flory, gdyż turyści często zapominają, że są w danym
kraju gościem i powinni szanować znajdujące się w nim dobra.
Nie bez winy pozostają rdzenni mieszkańcy turystycznych regionów, dla których handel pamiątkami jest niejednokrotnie
jedynym źródłem utrzymania - na dalszy plan odsunięta zostaje
potrzeba ochrony środowiska, w kraju w którym się żyje.
Z myślą o ochronie najbardziej zagrożonych gatunków w roku
1973 została podpisana Konwencja Waszyngtońska międzynarodowa umowa o handlu dzikimi zwierzętami i
roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem.

Dzbanecznik ta pamiątka może przysporzyć
nam wielu problemów

Lista CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) zwiera ponad 30000 gatunków
zwierząt i roślin, którym zagraża wyginięcie. Obostrzenia dotyczą nie
tylko przemytu żywych stworzeń, ale również wszelkich przedmiotów, które zostały wykonane z zagrożonych gatunków.
Mimo że wielu ogrodników chętnie zabrałoby z podróży kilka egzotycznych sadzonek, to jednak w celu uniknięcia problemów należy
zrezygnować z przewożenia:
- niektórych gatunków agaw;
- niektórych gatunków cyprysów;
- wszystkich gatunków kaktusów;
- wszystkich gatunków storczyków;
- wszystkich gatunków dzbaneczników;
- wszystkich gatunków wilczomleczy;
- roślin drzewiastych z rodziny mahoniowatych w tym również
mebli i przedmiotów z ich drewna.
Zakaz dotyczy zarówno żywych roślin,
jak i ich cebulek oraz bulw.
Jeżeli, któryś z wymienionych okazów znajdzie się, choćby przez
przypadek w naszej walizce w najlepszym wypadku zapłacimy
grzywnę, której koszt waha się od kilku do kilkunastu tysięcy złotych.
Gdy będziemy mieć mniej szczęścia, możemy zostać zmuszeni
do przedłużenia wakacyjnego urlopu nawet do 5 lat. W tym
miejscu warto jednak zaznaczyć, że kontynuacja urlopu
odbywać się będzie w zamkniętym „kurorcie” o znacznie
niższym standardzie.
Są także sytuacje, w których podróżni mogą otrzymać certyfikat
legalnego zakupu i wywozu niektórych zabronionych pamiątek,
wątpliwe jednak jest to, „czy gra jest warta świeczki”- najlepiej
zrezygnować z kupna pewnych roślin.

Obok prawa międzynarodowego, Polska jako kraj należący do EU
podlega prawu unijnemu. Z państw spoza wspólnoty nie wolno
więc przywieźć do kraju żadnych roślin, owoców, nasion ani
sadzonek – zostaną odebrane na granicy i oddane do zniszczenia.
Taka polityka ma zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób, pasożytów oraz chwastów.
Niech najlepszą pamiątką z wakacyjnej podróży będą
piękne wspomnienia i czekoladowa opalenizna,
Viridis życzy udanych wakacji!
REKLAMA
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Torf

w trosce

o rośliny

i środowisko

Torf jest jednym
z najchętniej
wykorzystywanym w ogrodnictwie podłoży.
Swoją popularność zawdzięcza specyficznym
właściwościom, które w zależności od sposobu
powstawania złóż torfowych mogą być różne.

Torf jest rodzajem skały osadowej powstałej w wyniku niepełnego
rozkładu szczątków roślinnych, zachodzącego w warunkach długotrwałego lub stałego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Składa
się głównie z rozłożonych resztek roślinnych i tzw. humusu torfowego, może zawierać niewielką ilość piasku oraz innych substancji
mineralnych.
Istnieją trzy typy torfu, ich skład i właściwości związane są
bezpośrednio z fauną torfowisk, oraz warunkami wodnymi i
temperaturowymi w miejscu ich tworzenia się.
– torf wysoki – pozyskuje się go ze złóż torfowych utworzonych
w płytkich zbiornikach wodnych, głównie przy udziale wody ubogiej
w tlen i związki mineralne. Charakteryzuje się jasnobrunatną barwą,
słabą spoistością, obecnością słabo rozłożonych szczątków roślinnych oraz nadzwyczajną pojemnością wodną - 900-2500% .
Torfy wysokie mają zazwyczaj silnie kwaśny odczyn.
Cechy te sprawiają, że uznawany jest za uniwersalne podłoże do
uprawy roślin o różnych wymaganiach.
– torf niski – pochodzi ze złóż zasilanych wodą bogatą w substancje
pokarmowe i tlen. Charakteryzuje się większym stopniem rozkładu,
ciemnobrunatną lub czarną barwą i dość zbitą konsystencją.
Torf niski jest znacznie mniej przydatny jako podłoże do uprawy niż
torf wysoki. Jest on wprawdzie bogatszy w składniki pokarmowe,
szczególnie w azot, ale może mieć zasadowy odczyn(4,5-7,2).
Odznacza się też mniejszą chłonnością wody i powietrza. Jest mało
sterylny. Łatwo się zachwaszcza.

Który torf do ogrodu?
Jak już wspomniano w ogrodzie najczęściej wykorzystujemy torf
wysoki. Jeżeli zależy nam na zakwaszeniu podłoża np. przy
uprawie roślin kwasolubnych powinniśmy sięgnąć po torf o odczynie pH 3.0 – 4.5, natomiast gdy chcemy poprawić strukturę
ziemi wybierzmy torf odkwaszony (pH 5.5 – 6.5).
Dzięki lekkiej, włóknistej budowie torf działa rozluźniająco na
zbitych, gliniastych ziemiach. Z kolei zdolność zatrzymywania
dużej ilość wody przydaje się na piaszczystych, łatwo przesychających glebach. Jego właściwości okazują się przydatne
również przy produkcji rozsady, a także przy przygotowywaniu
terenu pod zakładanie trawnika. Poza tym, torf kwaśny można
wykorzystać do walki z glonami w oczku wodnym.
REKLAMA

– torf pośredni – gromadzi się na złożach torfu niskiego i łączy w
sobie cechy torfu wysokiego i niskiego - ma niskie pH oraz dużą
zawartość minerałów. Często wykorzystywany jest jako dodatek do
podłoży organicznych.
Krążki ze sprasowanego torfu
ułatwiają produkcję rozsady

10

PORADNIK SEZONOWY

Jedna z metod wydobywania torfu

Torfowiska, a ekologia
W Polsce przeważają torfowiska niskie stanowiąc 89% wszystkich
torfowisk w kraju, 6,5% to torfowiska wysokie, a 4,5% to torfowiska przejściowe.
Torfowiska są ważnym elementem naszego środowiska:
– pełnią wyjątkową rolę w obiegu i magazynowaniu wody,
– mają duży udział w obiegu pierwiastków w przyrodzie, zwłaszcza
węgla i azotu,
– pełnią rolę naturalnych filtrów, oczyszczają wodę opadową, podziemną i powierzchniową,
– są środowiskiem życia wielu gatunków roślin i zwierząt.

Przez wzgląd na powyższe funkcje powinniśmy dbać, by eksploatowanie tych naturalnych złóż odbywało się według ściśle określonych norm, tym bardziej, że odbudowa złóż jest procesem bardzo
powolnym - narastanie nowej warstwy torfu, odbywa się z szybkością
1 mm na rok, a więc na odtworzenie 1 m potrzeba 1000 lat.
Kupując podłoża ogrodnicze wybierajmy firmy, które w trosce o
środowisko przestrzegają norm racjonalnego wydobycia tej naturalnej
kopaliny. Niech nie skusi nas niższa cena torfu „no name”, może on
pochodzić z nielegalnego źródła, a za jego wątpliwą jakość możemy
zapłacić podwójnie, a nawet potrójnie - raz przy zakupie, drugi raz przy
wymianie roślin, a trzeci raz przy zakupie torfu ze sprawdzonego
źródła.
Nie powinniśmy również korzystać ze zużytego torfu pochodzącego
np. z upraw szklarniowych. Zarówno fizyczne jak i chemiczne
parametry takiego podłoża są mocno zmienione, a poza tym torf z
odzysku może być siedliskiem patogenów chorobotwórczych.
Torfowiska to bardzo złożone ekosystemy,
które należy chronić
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Warzywa
w
poplonie

Stosowanie poplonów pozwala w pełni wykorzystać powierzchnię
warzywnika oraz dostarcza nam świeżych warzyw w okresie jesiennym.
Na grządkach powinniśmy znaleźć miejsce dla sałaty, jarmużu czy
chociażby kalarepy. Przygotowywana od czerwca rozsada pozwoli
nam cieszyć się plonami jeszcze przed nadejściem chłodniejszych dni.

Sierpień w warzywniku
to nie tylko czas zbiorów.
Na grządkach robi się coraz
więcej wolnego miejsca,
które można przeznaczyć
na uprawę warzyw na
jesienny lub wczesnozimowy zbiór.

Kolejnym warzywem liściowym, które warto mieć w ogrodzie w
okresie późno letnim jest roszponka. O szczegółowych zasadach
uprawy roszponki już pisaliśmy w Viridis (nr 5/13), dla tych,
których uwadze umknął ten artykuł przypominamy, że roszponkę
wysiewa się w trzech terminach : w marcu, w sierpniu i we wrześniu. Jest to warzywo bardzo łatwe w uprawie, które po odpowiednim przykryciu można zbierać bezpośrednio z zagonów nawet w
grudniu.

Co można jeszcze w sierpniu posiać lub posadzić w ogrodzie?
Jeszcze do niedawna szpinak był jednym z najbardziej znienawidzonych warzyw na całej kuli ziemskiej.
Nie wiedzieć czemu, to bardzo zdrowe warzywo miało za
przeciwników 95 % populacji naszego globu w przedziale
wiekowym „do lat 15”.
Na szczęście dobre nawyki żywieniowe sprawiły, że obecnie szpinak
cieszy się rosnącą sympatią. Z racji stosunkowo krótkiego okresu wegetacji, który wynosi jedynie 50 dni, nasiona wysiane do połowy
sierpnia powinny wydać zadowalający plon już na początku października.
Do siewu powinniśmy wybierać odmiany do uprawy całorocznej lub
jesiennej np. Herma, Olbrzym zimowy, Matador, Prima F1.

Szpinak z letniego siewu można
jeść już w październiku
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Spośród innych poplonowych warzyw na uwagę zasługują również przedstawicielki rodziny rzepowatych – rzepa, rzodkiewka i
rzodkiew. Wysiewamy je bezpośrednio na miejsce stałe.
Nasiona rzodkiewki w sierpniu, a rzodkwi i rzepy na przełomie
lipca/sierpnia.
Odmiany rzodkiewki polecane do siewu letnio/jesiennego
to m.in.: Rowa, Szkarłatna z Białym Końcem, Silesia.
Najpopularniejszą rzodkwią wysiewaną w tym terminie jest
Murzynka z czarną skórką i białym wnętrzem oraz odmiana
Goldball o żółtej skórce.
Nie wolno nam również zapomnieć o koprze, którego w
ogrodzie nigdy za wiele.

Roszponkę można posiać
także w skrzynce
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Storczyk
ogrodowy

całkowicie
odporny

Agnieszka
Dybaś-Kopczacka
C.O. Ogrody,
Gorlice

na

zimno

Jeśli myślicie Państwo, że pięknymi kwiatami
storczyków można cieszyć się tylko uprawiając te rośliny
w domu, to mam dla Was zaskakującą wiadomość.
Każdy, nawet początkujący ogrodnik może już teraz pokusić się o uprawę mniej wymagających, ale jednocześnie pięknie kwitnących gatunków storczyka ogrodowego,
które w ogrodzie nie sprawiają większych problemów. Storczyk gruntowy, o którym
mowa należy do podrodziny obuwikowych, której przedstawiciele występują w Ameryce Północnej, Rosji, Chinach i Japonii. Jego zaletą jest to, że jest byliną odporną na
zimno - znosi bardzo niskie temperatury nawet do -20 °C .
STANOWISKO
Nie należy sadzić tych roślin w pełnym słońcu. Storczyki gruntowe lubią stanowisko w
półcieniu,gdy są oświetlone w pełni jedynie rano, dlatego doskonałym miejscem będą
dla nich północne zakątki ogrodu. Jeszcze lepiej będzie się im rosło w miejscach całkowicie zacienionych - pod krzewami lub rozłożystymi drzewami. Bylina doskonale
sprawdza się w kompozycjach z niewielkimi funkiami, konwalią majową, paprociami
i sasankami. Przy wyborze stanowiska należy unikać terenów podmokłych – nie nadaje się do obsadzania brzegów oczka, czy w bliskim sąsiedztwie sadzawki.
SADZENIE
Storczyk gruntowy może być sadzony jesienią, kiedy znajduje się w stanie uśpienia lub
wiosną po ustąpieniu mrozów. W stanie spoczynku bylina może znosić nawet ostre
mrozy, jednak nie zaleca się, by storczyk zimował w doniczce – istnieje ryzyko przemarznięcia. Storczyki ogrodowe lubią gleby piaszczyste lub gliniaste. Źle rosną na
podłożu torfowym. W uprawie nie sprawdzi się również uniwersalne podłoże
ogrodnicze. Gdy ziemia na naszej działce jest zbyt zwarta zaleca się rozluźnić ją poprzez dodanie piasku lub drobnego żwiru. Sadząc storczyka gruntowego wiosną
należy pamiętać o jego częstym podlewaniu tuż po posadzeniu.
PRZYMROZKI WIOSENNE
W stanie uśpienia storczyki gruntowe znoszą nawet ostre mrozy. Storczyki sadzone
wiosną muszą przystosować się w ciągu pierwszego roku do klimatu panującego w
ogrodzie. Jeśli wiosną temperatura na zewnątrz nagle spada rozwój storczyka
gruntowego ulega spowolnieniu i powraca do normy gdy temperatura wzrasta.
Rozwinięte już pędy doskonale znoszą nocne przymrozki jednak, gdy zapowiadane są
większe mrozy posadzone wiosną egzemplarze należy zabezpieczyć włókniną.
W drugim roku roślina będzie już przystosowana do klimatu ogrodu.
REKLAMA
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PO ZAKWITNIĘCIU
Po zakwitnięciu rozpoczyna się podziemny wzrost i rozwój rośliny.
Liście pobierać będą energię słoneczną i przetwarzać dwutlenek węgla obecny w atmosferze.
Roślina wyprodukuje nowe korzenie, w których zmagazynuje energię w postaci skrobi.
W tym czasie powstają nowe oczka, z których wiosną wyrosną nowe pędy.
Im więcej energii zgromadzi roślina, tym bardziej rozrośnie się w kolejnym roku. Z tego też
powodu nie należy wycinać liści zaraz po przekwitnięciu kwiatów. Należy przyciąć je dopiero
jesienią po całkowitym zaschnięciu części nadziemnych rośliny, gdy energia zmagazynowana
w zielonych liściach zostanie już przeniesiona do korzeni.
NAWOŻENIE
Storczyki gruntowe nie mają wygórowanych wymagań pokarmowych przez co należy uważać, by nie dopuścić do ich przenawożenia. Najlepsze efekty przynosi stosowanie nawozów
wolno działających z niską zawartością azotu z dodatkiem magnezu.Nawożenie wykonujemy
raz w roku na początku wegetacji.Wystarczy ćwierć dawki podanej na opakowaniu.
ZIMA, A STORCZYK OGRODOWY
Zimą storczyki ogrodowe zapadają w stan uśpienia. Przed nadejściem zimy liście obumierają,
a spoczynek przechodzi tylko cześć podziemna. W późniejszych latach uprawy nie ma
potrzeby przykrywania roślin. Dla pewności jednak można je zabezpieczyć obsypując ziemią
lub korą, ale nigdy torfem. Okresowe przechłodzenie nie szkodzi w żaden sposób roślinie,
a wręcz przeciwnie, jest ono niezbędne, by storczyk w następnym sezonie wypuścił pędy i
zakwitł. Odmiany dostępne w sprzedaży: Parville, Multiflower White, Pueblo, Regina,
Regina White, Kentucky, Kentucky Pink, Kentucky Pink Blush, Kentucky Maxi.
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Kradzione
rośnie lepiej

Kto jak kto,
ale doświadczeni ogrodnicy
doskonale wiedzą, że „kradzione lepiej rośnie”
i w myśl tej zasady niejednemu zdarzyło się bez wiedzy
właściciela wejść w posiadanie „szczepki” nowej rośliny.
Ale co zrobić żeby to maleństwo chciało się ukorzenić?
Dużą część roślin doniczkowych bardzo łatwo ukorzenić wkładając
je do szklanki z wodą.
Niestety, trudniej jest z roślinami zdrewniałymi i pół zdrewniałymi.

Do tej pory roślinom mogliśmy pomóc wykorzystując dostępne w sklepach ogrodniczych ukorzeniacze - preparaty zawierające syntetyczne
hormony roślinne – auksyny, których głównym zadaniem jest
pobudzenie wzrostu komórek roślin oraz stymulacja podziałów
komórkowych i indukcja tworzenia się korzeni przybyszowych.
Niestety, dostosowywanie naszego rolnictwa i ogrodnictwa do norm W skład środka wchodzą dobroczynne dla roślin grzybnie i kultury
unijnych spowodowało, że preparaty ukorzeniające musiały zostać bakteryjne oraz składniki humusowe.
wycofane z obrotu. Jak więc z powodzeniem ukorzeniać rośliny?
Jak ukorzeniać sadzonki z Zielonym Buszem i Podkorzeniem?
Skutecznym sposobem jest stosowanie opracowanej przez doświadczonych ogrodników kompleksowej metody ukorzeniania, czyli zbio- - na 2-5 dni przed odcięciem gałązki od rośliny matecznej i umieru czynności, które wzmacniają i pobudzają rośliny do wytwarzania szczeniem jej w podłożu wykonujemy nawożenie dolistne
korzeni, a także gwarantują zdrowy rozwój młodych roślin.
Zielonym Buszem o stężeniu 2 do 5%. Podany dolistnie fosfor jest
W kompleksowej metodzie ukorzeniania wykorzystywane są dwa pro- wielokrotnie lepiej wykorzystany przez roślinę niż stosowany
dukty kwalifikowane w ekologicznej uprawie roślin - nawóz „Zielony doglebowo, gdyż nieistniejący jeszcze system korzeniowy nie ma
Busz” oraz „Podkorzeń”.
możliwości pobrania pierwiastka z podłoża,
- robimy dziurkę w podłożu i wsypujemy do niej pół łyżeczki
„Zielony Busz” jest wyjątkowo złożonym nawozem organiczno- Podkorzenia, który zawiera pożyteczne mikroorganizmy,
mineralnym zawierającym azot, fosfor i potas, Mydło Potasowe, miedź - z rośliny matecznej obcinamy gałązkę, usuwamy nadmiar liści,
i inne mikroelementy (Co, B, Zn, Mo) oraz wyciągi z piołunu, czosnku, pozostawiając dwa liście na gałązce,
pokrzywy i alg. Bogaty skład nie tylko wzmacnia roślinę mateczną, ale - spryskujemy końcówkę sadzonki wodą lub zanurzamy sadzonkę
także ułatwia wytwarzanie korzeni przez oddzielone od niej sadzonki na 2 cm. najpierw w wodzie, a później w Podkorzeniu,
oraz wpływa korzystnie na ich wigor.
- umieszczamy sadzonkę w dołku i dociskamy podłoże przy
sadzonce,
Z kolei „Podkorzeń” jest w pełni naturalnym preparatem poprawia- - regularnie podlewamy i kontrolujemy wilgotność powietrza.
jącym właściwości gleby. Stwarza doskonałe warunki wzrostu i
rozwoju roślin po ich przesadzeniu.
Powodzenia w uprawie
REKLAMA
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Herbicydy

zamiast

plewienia

Walka z chwastami
jest bardzo ważnym
zabiegiem pielęgnacyjnym
zwłaszcza w uprawie warzyw.

Mimo że herbicydy są szeroką grupą środków ochrony roślin,
ogrodnicy wiedzą o nich stosunkowo niewiele.
Istnieje wiele kryteriów, które pozwalają nam
odnaleźć się w ”herbicydowym świecie.”
Pierwszym z nich jest selektywność środków, czyli „ukierunkowanie” preparatu na zwalczanie określonych chwastów.
W zależności od zakresu działania rozróżniamy preparaty
selektywne, które podziałają jedynie na określoną grupę roślin
(jednoliścienne lub dwuliścienne) lub totalne, które zniszczą
wszystko, co wykazuje jakiekolwiek oznaki „zielonego życia”.
Z selektywnością środków wiąże się bezpośrednio termin ich stosowania – herbicydy selektywne mogą być stosowane zarówno
przedsiewnie jak i pogłównie bez strachu o rośliny uprawiane,
natomiast preparaty totalne jedynie w celu przygotowania gleby
przed uprawą lub w momencie, gdy roślina uprawiana jeszcze nie
wzeszła.

HERBICYDY
KONTAKTOWE

HERBICYDY
UKŁADOWE

- efekt pośredni zauważalny po
kilku godzinach, a całkowity
po 3-4 dniach

- efekt pośredni zauważalny po 2 tyg.,
a całkowity po 2 miesiącach

- nie niszczą korzeni

- niszczą korzenie

- niszczą części rośliny,
z którymi się zetkną

- działają na całą roślinę zakłócając
jej procesy życiowe

- najczęściej stosowane
do zwalczania chwastów
jednorocznych

- najczęściej stosowane
do zwalczania uciążliwych
chwastów wieloletnich

Kolejnym kryterium podziału herbicydów jest droga wnikania preparatów do chwastów.
Uwzględniając, którędy środek zostaje pobrany przez roślinę możemy wyróżnić preparaty dolistne o działaniu kontaktowym
(parzącym) lub systemicznym (układowym), środki doglebowe
działające wyłącznie systemicznie (układowo) do stosowania
przedsiewnego (wymagają wymieszania z glebą) lub przedwschodowego oraz herbicydy nalistne i doglebowe - wnikające jednocześnie obiema drogami.
Herbicydy kontaktowe niszczą jedynie nadziemne części roślin, nie
uszkadzając korzeni dlatego też najczęściej stosuje się je do niszczenia chwastów dwuliściennych jednorocznych np. chwastnicy
jednostronnej, gorczycy polnej czy żółtlicy drobnokwiatowej.
Charakteryzują się szybkim działaniem (do 3 dni), a ich skuteczność w głównej mierze zależy od stadium rozwojowego roślin.
Herbicydy układowe wchłaniane przez liście oraz korzenie transportowane są do całej rośliny i skutecznie blokują jej wzrost, a także
zakłócają podstawowe procesy życiowe. Pierwsze efekty ich stosowania można zauważyć po dwóch tygodniach, a całkowite
zniszczenie rośliny następuje średnio po dwóch miesiącach.
Odchwaszczanie preparatami układowymi umożliwia niszczenie
całych roślin – razem z systemem korzeniowym.
Skuteczność działania herbicydów zależy od wielu czynników,
m.in. użytego preparatu, jego dawki, rodzaju i wilgotności gleby,
fazy rozwoju chwastów i rośliny uprawnej oraz od temperatury.
Warto pamiętać, że stosowanie herbicydów przynosi najlepsze
efekty w przypadku młodych chwastów (w fazie liścieni; do 3-4 liści), a znaczne zachwaszczenie obniża skuteczność stosowanych
preparatów.

REKLAMA
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Ciekawe drzewa

liściaste

Andrzej Antoszczuk
Sosenka,
Łapy

cudze chwalicie,
swego
nie znacie...

W myśl starego porzekadła
na naszym rynku, a więc i w naszych ogrodach,
królują głównie odmiany drzew obcego pochodzenia.
Wiąże się to oczywiście z odpowiednią promocją.
Natomiast jeśli są to starsze odmiany, są one już bardzo rozpoznawalne, nawet przez niezbyt doświadczonych ogrodników.

Piękny złoty kolor liści u lipy 'Weronika’

Fascynację 'iglakami' związaną z napływem mnogości ich
gatunków i odmian mamy już raczej za sobą.
Wiele osób zaczęło dostrzegać, że ogród bez drzew liściastych jest niespełniony.
Ponieważ nasze ogrody w większości nie należą do zbyt
dużych i raczej będą się zmniejszać, stąd ważne jest dobranie
drzewa na miarę. Chodzi tu zarówno o wielkość, formę,
kolor liści. Naprawdę niewiele jest drzew z naszego podwórka, które byłyby dobrze znane w kraju, a tym bardziej za
granicą, warto więc propagować ciekawe odmiany które
udało się znaleźć lub wyhodować przez naszych szkółkarzy.
Dla odmiany bardzo dobrze wygląda np. historia z pnączami.
Ale to za sprawą dr Marczyńskiego (Szkółka Clematis), który
jest osobą dobrze znaną na arenie międzynarodowej. Stąd też
polskie odmiany, głównie clematisów są uprawiane i cenione
na całym świecie.
Może tak będzie i z polskimi odmianami drzew, ale aby stały
się znane należy je odpowiednio wypromować. Tak się stało z
polską odmianą tulipanowca 'Edward Gursztyn' o regularnej,
kulistej koronie. Zdobył on złoty medal na Plantarium w
Booskop w 2013 roku, ale był zgłoszony do konkursu przez
holenderską szkółkę. Dużą popularnością cieszy się produkowana na dużą skalę przez naszych szkółkarzy, piękna jabłoń ozdobna 'Ola' hodowli J. Grąbczewskiego.
We współczesnych nasadzeniach potrzebujemy często drzew
o odpowiedniej formie. Byłoby dobrze, żeby forma drzew
była cechą odmianową, w miarę stabilną, a nie zamierzonym
zabiegiem ogrodnika. W tym przypadku utrzymanie pożądanej formy nie powinno nastręczyć trudności nawet dla
niezbyt zaawansowanego ogrodnika. Inną cechą nie do przecenienia jest fakt, że nasze rodzime odmiany mogą być z powodzeniem uprawiane na obszarze całego kraju.

Naturalna kulista forma korony u lipy 'Tomasz’
Andrzej Antoszczuk

PORADNIK SEZONOWY

Sadząc kilka drzew obok siebie, możemy stworzyć niezwykłą
zieloną altanę. Mogą też być sadzone jako drzewa alejowe w
miastach, gdzie później przycina się korony. Natomiast, gdy
potrzebna jest kulista korona, cechę tą spełni odmiana 'Tomasz'.
W stosunku do odmiany 'Green Globe' ma już na początku
zdecydowanie gęstszą i bardziej zwartą koronę, u starszych
egzemplarzy może lekko zaznaczać się przewodnik.
Ale i tak większość odmian kulistych wymaga co kilka lat przycinania korygującego.
Prawdziwym karzełkiem wśród lip drobnolistnych jest 'Komsta
Minima'. Około trzydziestoletni okaz mateczny osiągnął tylko 1,2
metra wysokości. Cechuje się kilkucentymetrowymi rocznymi
przyrostami, małymi liśćmi i bardzo zwartą budową.
Z form barwnych wśród lip wielkolistnych szkółkarz wyselekcjonował odmianę o pięknej złotej barwie liści-'Weronikę'. Złoty
kolor liści, nie tak jak w przypadku lipy wrocławskiej, utrzymuje
się przez cały sezon wegetacyjny. Ponadto Lipa ta jest bardziej
zwarta w stosunku do gatunku i ma 30-40% wolniejszy wzrost.
W Szkółce Szmitów-Bronek Szmit jr zajmuje się między innymi
poszukiwaniem i odtwarzaniem starych polskich odmian.
Wśród wielu odmian udało mu się odtworzyć lipę Zamoyskiego,
o niezwykle przyjemnym zapachu kwiatów. Ze względu na pokaźny wzrost ta lipa nadaje się raczej do parków i dużych ogrodów.
Mnie osobiście udało się też wyszukać parę ciekawych okazów
drzew. Odmianę grabu o wolnym wzroście i regularnej, kulistej
koronie, dębu szypułkowego również o bardzo kulistej koronie - tu
też ze względu na wzrost, nadający się do parków i dużych
ogrodów, czy dębu szypułkowego o niezwykłej, naturalnie
wielopiennej formie. Dużą nadzieję wiążę też ze znalezionym na
Podlasiu wiekowym platanem. Ufam, że po rozmnożeniu ma
szansę być uprawiany w najzimniejszych rejonach kraju.
Niezwykła wielopienna odmiana dębu.

Drzewem, którego popularność w nasadzeniach nie przemija jest
lipa. W gospodarstwie Kazimierza Komsty rośnie mateczny okaz
lipy drobnolistnej 'Komsta'. W porównaniu do bardziej znanej
odmiany 'Green Spire' ma ona bardziej gęstą, stożkową koronę.
Ta piękna odmiana zasługuje na szersze rozpowszechnienie, gdyż
zachowując cechy gatunku jej zdecydowanie wolniejszy wzrost i
piękna forma predysponują do wszelkiego typu nasadzeń.
Stanisław Komsta ma na koncie inne bardzo ciekawe odmiany lip.
Lipa drobnolistna 'Horyzont', u której gałęzie początkowo rozrastają się poziomo, a u starszych drzew lekko się wypiętrzają
uzyskując płaskokulistą koronę.
Odmiana ta świetnie nadaje się do uzyskiwania bardzo modnego
ostatnio formowania koron-parasoli (zielonych dachów) i palmet
(poziomego rozpinania gałęzi w jednej płaszczyźnie), w tym wypadku lepiej użyć drzew okulizowanych na dole z wyprowadzonym przewodnikiem przy tyczce bambusowej.
Zaletą zastosowania tej odmiany jest to, że nie daje ona pionowych
odrostów co jest powszechne w przypadku użycia innych drzew,
znacznie ułatwia to dalszą pielęgnację i utrzymanie pożądanej
formy.

Lipy 'karzełki' - odmiana 'Komsta Minima’
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Ziołowy
plon

W wielu ogrodach zioła
zadomowiły się na dobre.
Najbliższe letnie tygodnie,
to najodpowiedniejszy czas,
by zgromadzić ich zapas na zimowe dni.
Jak zbierać, suszyć i przechowywać zioła?

Zawarte w ziołach olejki eteryczne mogą urozmaicać naszą dietę
przez cały rok, wystarczy, że w odpowiednim momencie
weźmiemy się za ich suszenie lub mrożenie.
Zasady zbioru i przechowywania dla wszystkich ziół są bardzo podobne, jednak termin zbioru jest charakterystyczny dla danego ga- lebiodka/oregano
tunku. W zależności od pogody i kondycji roślin termin zbioru może
przypadać na różne miesiące, dlatego w zestawieniu uwzględniono
majeranek
jedynie fazę rozwoju rośliny, a nie konkretny miesiąc.
bazylia
estragon
kminek
kolendra

zbiór przez cały okres wegetacyjny
zbiór na początku kwitnienia
nasiona zbiera się w drugim roku
uprawy późnym latem
zbiór owoców następuje w momencie
kiedy brązowieją (późne lato)

melisa
szałwia lekarska

zbiór podczas kwitnienia
zbiór przed kwitnieniem
zbiór przed kwitnieniem
zbiór przed kwitnieniem

rozmaryn

zbiór od wiosny do jesieni

tymianek

zbiór na początku kwitnienia

Do suszenia najczęściej przeznaczamy liście poszczególnych ziół
(wraz z łodygami lub bez), jednak równie przydatnym surowcem
są kwiaty lub nasiona poszczególnych gatunków.
zioła „liściowe” - bazylia, estragon, cząber, lebiodka, mięta, itd.
zioła „kwiatowe” - nagietek, lawenda, rumian, rumianek
zioła „nasienne” - kminek, koper, kolendra
Jeżeli zależy nam, by zebrane przez nas zioła miały intensywny
aromat, powinniśmy zebrać je przed południem (po zejściu porannej mgły) lub wieczorem (między godziną 17, a 18).
Zioła ścinane podczas najgorętszych letnich godzin (12-15) są
z reguły mniej aromatyczne, gdyż zawarte w nich olejki eteryczne
pod wpływem wysokiej temperatury wyparowują.
Ich poziom wraca do normy wraz ze spadkiem temperatury.
REKLAMA
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Przed rozpoczęciem zasadniczego suszenia, zebrane zioła powinniśmy
odpowiednio przygotować.
W pierwszej kolejności należy je dokładnie oczyścić i rozłożyć na kilka
godzin cienką warstwą na gazie, bawełnianych ściereczkach lub szarych
gazetach. Dopiero po wstępnym osuszeniu możemy je związać w luźne
bukiety i suszyć odwrócone górą do dołu w ciepłym, przewiewnym i zacienionym miejscu. Temperatura suszenia nie powinna przekroczyć 35°C.
Absolutnie nie wolno suszyć ziół bezpośrednio na słońcu, gdyż zabija ono
olejki eteryczne w nich zawarte.
Zioła powinny schnąć przez 5-10 dni, później należy je dosuszyć w papierowych torebkach i dopiero wówczas zamknąć szczelnie w słoiku z
ciemnego szkła lub włożyć do materiałowych albo papierowych woreczków. Starajmy się nie przechowywać ziół w plastikowych pojemnikach, foliowych torebkach bądź metalowych puszkach.
W przypadku braku miejsca lub niesprzyjającej pogody, zioła można wysuszyć w piekarniku lub w specjalnych suszarkach na grzyby lub owoce.

Inną formą utrwalenia ziół jest ich konserwowanie w oleju.
Doskonale do tego celu nadaje się bazylia, lawenda, majeranek,
oregano, rozmaryn i tymianek. Do przygotowania aromatyzowanego oleju możemy wykorzystać dobrej jakości olej
słonecznikowy bądź olej z pestek winogron lub oliwę z pierwszego tłoczenia.
Aromatyzowana oliwa ziołowa:

Suszenie w piekarniku wymaga od nas dużo samodyscypliny.
Nie wolno nam ugotować czy upiec ziół - zależy nam na powolnej utracie
wody bez uszczerbku na aromacie czy właściwościach roślin.
Oczyszczone zioła rozkładamy na wyłożonych folią aluminiową rusztach
nagrzanego do 30-35°C piekarnika i suszymy przez ok. 4-5 godzin.
Nie zawsze suszenie ziół pozwala w pełni zachować aromat, dlatego
popularną alternatywą suszenia jest mrożenie ziół. Oczyszczone i luźno
ułożone w torebkach lub hermetycznych opakowaniach na żywność, po
zamrożeniu będą nam służyły przez cała zimę.
Bardzo popularnym sposobem utrwalania ziołowego aromatu jest zamrażanie posiekanych ziół w foremkach na lód. Po napełnieniu foremek
oczyszczonymi rozdrobnionymi liśćmi zalewamy je do pełna wodą.
Mrozić możemy bazylię, cząber, koper, melisę, miętę, majeranek,
lubczyk, pietruszkę, rozmaryn oraz tymianek.

Do dokładnie wymytej i wysuszonej butelki o pojemności 0.7
litra wsypujemy 2 łyżki stołowe dowolnej mieszanki świeżych,
posiekanych ziół (majeranek, kolendra, bazylia, oregano, jałowiec, tymianek), zalewamy je 0.5 litra oliwy, mieszamy, szczelnie zamykamy i odstawiamy w ciemne miejsce na 3 tygodnie.
Średnio co 2 dni należy potrząsnąć butelką aby zioła nie
osadzały się na ściankach i równomiernie oddały aromat.
Po upływie wymaganego czasu oliwę przecedzamy przez gazę
do innej butelki.
Otrzymany macerat przechowujemy w lodówce.

Zioła na zimę - zioła na zdrowie!
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w dżemie

Izabela Jażdżewska
kierownik
ds. marketingu
BIOWIN

Pamiętacie jeszcze te smaki z dzieciństwa
– dżemów z malin, truskawek czy brzoskwiń
bez sztucznych konserwantów i ulepszaczy
smaku? Jeśli wspomnienia powoli się zacierają,
najwyższy czas odkurzyć prawdziwe smaki
i przyrządzić sobie takie rarytasy!

Domowe przetwory bez konserwantów
Nasz kraj słynie z ogromnej różnorodności owoców – dlaczego
tego nie wykorzystać!
Jednak przed przystąpieniem do produkcji własnych przysmaków
zadbajmy o to, aby były one rzeczywiście naturalne, czytajmy etykiety z substancji zagęszczających, które oferuje nam rynek, bo i w
nich można znaleźć związki konserwujące (tj.:sorbinian potasu,
dwutlenek siarki), zagęszczacze (tj.: guma guar) i regulatory kwasowości (tj.: kwas cytrynowy i cytrynian sodu).
A do zagęszczenia dżemu wystarczy zwykła, w 100% naturalna
pektyna.

Co to jest pektyna...?
Pektyny to węglowodany, rozpuszczalne w wodzie elementy błonnika. Ich wspólną cechą jest zdolność tworzenia żeli w kwaśnym
środowisku. Dzięki tym właściwościom są szeroko wykorzystywane w przemyśle spożywczym, również do zagęszczania dżemów.
Obok właściwości żelujących pektyny mają zdolność "wyłapywania" cząsteczek cholesterolu redukując tym samym poziom
„złego" cholesterolu. Regulują gospodarkę kwasów żółciowych.
Usuwają ich nadmiar, chronią przed powstawaniem kamieni
żółciowych oraz ułatwiają i przyspieszają trawienie tłuszczów.
Pektyny usprawniają również pracę jelit. Pomagają usuwać zalegające w nich resztki pokarmu, a tym samym zapobiegają powstawaniu zaparć, co więcej, tworzą w przewodzie pokarmowym
warstwę ochronną, czyli korzystną mikroflorę bakteryjną.
Ponadto, wspomagają produkcję białych krwinek (przeciwciał),
a tym samym wzmacniają odporność i zapobiegają infekcji
wirusowej oraz bakteryjnej.

Domowe przetwory – praktycznie:
Owoce powinny być świeże, bez oznak zepsucia, czyste (dokładnie umyte bezpośrednio przed zużyciem pod bieżącą wodą) i w
miarę możliwość rozdrobnione.
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Słoiki natomiast muszą być jałowe. Można je wygotować, nie zapominając o zakrętkach (uszkodzone wyrzuć). Dobrym sposobem
pasteryzacji jest włożenie słoików do gorącego piekarnika na 15
minut albo przepłukanie 70-procentowym spirytusem.
Alkohol niszczy bakterie skuteczniej niż wrzątek.
Przygotowane słoiki najlepiej zamykać na gorąco, przekręcając je
dnem do góry w celu „uszczelnienia”. Można je również, dla większej pewności, zapasteryzować w gorącej wodzie.
Pasteryzację można przeprowadzić w garnku z wodą.
Czas takiej pasteryzacji liczy się od momentu zagotowania się
wody, dla dżemów w słoikach 0,5l będzie to ok.15 min.
Mniej znana jest metoda sucha, która polega na ogrzewaniu
niedokręconych słoików w piekarniku w temperaturze około 130
stopni. Pasteryzacja w piekarniku wymaga skupienia uwagi na
słoikach, aby wypełnić je do 1 cm poniżej szyjki słoika.
Gorące słoiki z dżemem należy wstawić do nagrzanego piekarnika,
zaś zimne do chłodnego. Słoiki ustawiamy na blasze tak, aby nie
stykały się ze sobą. Kiedy w słoiku pojawią się bąbelki, należy
wyłączyć piekarnik, a słoiki pozostawić w nim na około 20 minut,
następnie dokręcić wieczko.
Gotowym przetworom szkodzi wysoka temperatura i światło.
Dlatego trzeba je przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu.

5 kilo chęci na dwa kilo owoców
Do produkcji dżemów potrzebujemy:
- owoce :),
- słoiki,
- ozdobne etykiety na słoiki,
- substancja zagęszczająca
(pektyna – Frukta-Żel),
- cukier,
- garnek do pasteryzacji,
- i dużo wyżej wspomnianych chęci... :).

PORADNIK SEZONOWY

To proste, musisz

spróbować!

1. Owoce dokładnie
myjemy

- 2 kg truskawek
- 0.5 kg cukru
- sok z 1/2 cytryny
- 2 op. Frukta-Żelu

2. Rozdrabniamy
i zagotowujemy

3. Zagęszczamy dżem
dodając naturalnej
pektyny z polskich jabłek

DŻEM TRUSKAWKOWY

Połowę truskawek (umytych i ods
zypułkowanych) przekładamy do rondla i
miksujemy
blenedrem. Dodajemy sok z cytryny
i gotujemy.
W międzyczasie mieszamy 2 szklank
i cukru oraz
oba opakowania Frukta-Żelu - dod
ajemy je do
owoców i dalej podgrzewamy. Kied
y truskawki w
rondlu zaczną się gotować dodajem
y drugą cześć
owoców, tym razem pokrojonych
w ćwiartki.
Całość gotujemy przez ok. 10 minut
mieszając co
chwilę, by dżem nam się nie przypali
ł.
Gorący dżem przekładamy do gor
ących słoików i szczelnie zakręca
my.
Słoiki ustawiamy do góry nogami
na 5-10 minut. Następnie odstaw
iamy
do ostygnięcia. Dla pewności moż
na zapasteryzować.
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REKLAMA

Domowe przetwory mogą
być nie tylko rarytasem w
spiżarni, ale także miłym
upominkiem dla
najbliższych. Wystarczy,
że zamknięte w słoikach
konfitury ozdobimy ładną
serwetką lub kolorową
wstążeczką.
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VIRIDIS ZDROWIE

Olej kokosowy
- najzdrowszy olej na świecie

Justyna Nimiro

Olej kokosowy jest darem natury,
z którego dobrodziejstw powinien
skorzystać każdy szanujący swoje
zdrowie człowiek.

część 2

W ubiegłym wydaniu magazynu Viridis przedstawiłam Państwu naukowe spojrzenie na olej kokosowy.
Chcąc jednak w pełni wyczerpać temat nie można nie wspomnieć o „praktycznych” stronach zagadnienia.
Ile oleju powinno się przyjmować, by doświadczyć jego
korzyści?
Według badaczy, dorosły człowiek powinien przyjmować około 3 i pół łyżeczki oleju kokosowego dziennie. Jest ilość MCFA,
jaką przyjmowałoby niemowlę wraz z mlekiem matki.
Korzyści oleju kokosowego opierają się na wartości odżywczej
średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCFA),
a najlepszym przykładem właściwych proporcji dostarczania
MCFA do organizmu występującym w naturze jest właśnie
ludzkie mleko.

Olej kokosowy nie posiada znanych skutków ubocznych.
Jednak jeśli jesteś przyzwyczajony do diety niskotłuszczowej,
organizm może zareagować biegunką.
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Jako nowy składnik diety olej kokosowy powinien być wprowadzany do jadłospisu stopniowo. Stosowanie rosnących
dawek umożliwia zaobserwowanie reakcji organizmu na olej,
co może okazać się bardzo ważne, zwłaszcza w momencie wystąpienia alergii pokarmowej.

Bogaty skład oleju kokosowego
gwarantuje jego
niezawodność
kwas
Stearynowy

Czy olej kokosowy ma jakieś skutki uboczne?
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VIRIDIS ZDROWIE

Ze względu na swoją stałą postać
olej nadaje się do smarowania pieczywa,
można także z powodzeniem zastąpić
nim masło w pieczeniu.
Idealny do smażenia
w wysokich temperaturach,
nie pali się, nie jełczeje,
a dzięki swoim właściwościom
smakowym oraz aromacie nadaje
potrawom orientalny charakter.

Jak zaczęła się moja
przygoda z olejem kokosowym?
Już prawie dwa lata temu miałam przyjemność pierwszy raz
rozkoszować się olejem kokosowym i jest to jedyna rzecz,
z której z pewnością nigdy nie zrezygnuję!
Zaczęłam stosowanie oleju kokosowego od użytku zewnętrznego
na włosy, aby je nawilżyć. I zakochałam się od pierwszego użycia.
Włosy były gładkie, lśniące. Potem zaczęłam stosowanie na
skórę. Idealnie nawilża, pięknie pachnie! Do tego dobrze łagodzi
rany, oparzenia, obtarcia i wspomaga leczenie trądziku.
Kiedy nadeszło lato znowu mogłam wykorzystać drogocenne
właściwości oleju kokosowego, ponieważ nie tylko działa
łagodząco i kojąco, ale również jest zaliczany do naturalnych
filtrów UV. Więc mogłam się opalać, chroniąc przy tym skórę i
zyskując złocistą opaleniznę (uwaga! polecane tylko osobą z
ciemną karnacją).
Następnie zaczęłam się przekonywać, że olej kokosowy jest
doskonałym uzupełnieniem i wzbogaceniem codziennej diety!
REKLAMA

Praktycznie nie zawiera utleniających się kwasów tłuszczowych,
co sprawia, że jest bardzo stabilny
podczas smażenia w wysokich
temperaturach, a do tego jest
o wiele zdrowszy od niektórych,
bardziej popularnych olejów.
Mój olej kokosowy wygląda
dokładnie tak, jak przedstawia
zdjęcie obok. Jestem z niego
bardzo zadowolona!

Kochajcie OLEJ KOKOSOWY, bo jest pierwszym tłuszczem,
który nie przyczynia się do budowy tkanki tłuszczowej, a
wręcz przeciwnie, pobudza przemianę materii i wspomaga
ubytek wagi.
Pozdrawiam serdecznie,
Justyna.
REKLAMA

CENTRUM OGRODNICZE

Przykładowa aranżacja

JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA

zakochania

Do jeden
kot...
Co ma wspólnego
kot z ogrodnikiem?
Zarówno jeden jak i drugi
uwielbia rośliny, z tą jednak różnicą,
że ogrodnicy kochają wszystkie kwiaty,
a koty tylko kocimiętkę.
Skąd ta niebywała sympatia?

Nie ma lepszego sposobu na skołatane kocie nerwy
jak kocimiętkowe odurzenie. Wszystko za sprawą
substancji chemicznej zwanej nepetalaktonem.
Przyjmuje się, że substancja ta imituje kocie feromony, dzięki czemu kot czuje się odprężony i nieco
„zamroczony”. Dla ponad 50% kocich osobników
kocimiętka jest szalenie podniecająca i nie przejdą
one obojętnie obok niej. Samopoczucie mruczka
można porównać do ludzkiego zakochania.
Wiedzą Państwo... motyle w brzuchu i te sprawy...
Właśnie z tego powodu odurzony kocimiętką kot staje się takim
pieszczochem, domaga się głaskania, zaczyna się tarzać, drapać,
podskakiwać, „pomiałkuje” i mruczy leniwie.
Z „uzależnieniem” od kocimiętki jest tak jak z nałogami u ludzi niby wszyscy mogą im ulec, a jednak tak się nie dzieje.
Jak wykazały obserwacje niemalże 30% kotów nie reaguje na kocimiętkę w typowy sposób. Wiąże się to bezpośrednio z „upośledzeniem” receptorów odpowiedzialnych za interpretację bodźców
zapachowych do nich docierających. Podatność na jej działanie jest
najprawdopodobniej cechą dziedziczną.
Ale, ale... jest też grupa kotów, zwłaszcza kocurków, na które
kocimiętka działa jak płachta na byka – stają się agresywne i mogą
pokazać pazurki. Ponadto kocimiętka nie działa na młode kocięta,
wrażliwość przychodzi z wiekiem ;)
Nepetalakton występuje jedynie w kocimiętce właściwej, natomiast
nie ma go w cytrynowej. Zatem, jeżeli zależy nam na dekoracyjnej
stronie kocimiętki i nie życzymy sobie kocich harców w ogrodzie, to
zdecydowanie na rabatach zasadźmy kocimiętkę cytrynową.

Kocimiętkowe ziele (zarówno świeże jak i suszone) ma działanie
krótkotrwałe. Poprawa humoru mruczka zwykle trwa od 5 do 10
minut, ponowny powrót do kociej euforii może nastąpić dopiero
po upływie kilku godzin – gdy „hormony” się uspokoją.
Kocimiętka jest doskonałym narzędziem tresury, zwłaszcza
starszych kotów. Przy jej pomocy możemy zachęcić zwierzę do
korzystania z drapaka, czy spania na własnym posłaniu. Obecnie
w sklepach zoologicznych można kupić kocimiętkę pod różnymi
postaciami - w formie proszku, spray’u do rozpylania bądź olejku.
Dla wszystkich posiadaczy ogrodów dobra wiadomość - kocimiętka jest bardzo łatwą w uprawie byliną o dużych zdolnościach
regeneracyjnych. Za słoneczne stanowisko odpłaci się nam
pięknymi, przyjemnie pachnącymi, lawendowymi kwiatami.
Obecność kocimiętki w ogrodzie zagwarantuje nam również
ochronę przed komarami, karaluchami, a nawet szczurami, a także
zaprosi do niego pszczoły, gdyż jest to roślina miododajna.
Wesołej zabawy z kotem i kocimiętką!
REKLAMA

CENTRUM OGRODNICZE

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

26

OKAZ

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

www.okaz.net.pl
30

Wakacyjne
pamiatki
Zebrane na wakacyjnym wyjeździe
muszelki są bardzo dobrym sposobem
na udekorowanie ramki na zdjęcie lub świecznika.
Takimi ręcznie robionymi pamiątkami Artur postanowił
obdarować swoich przyjaciół. Może i Ty wyczarujesz niepowtarzalne pamiątki z wakacji?
Do przygotowania i przyozdobienia ramki potrzebujesz:
- dwa prostokąty o wymiarach ok. 20x25 cm wycięte z grubszego kartonu,
- farbkę plakatową w dowolnym kolorze i pędzelek,
- umyte i wysuszone muszelki,
- dobry klej biurowy,
- ołówek, linijkę i kawałek sznurka do zawieszenia ramki
Przygotowanie ramki:
Na jednym kartonowym prostokącie starannie odmierzamy
i wycinamy otwór na zdjęcie (1).
Następnie łączymy obie części ramki za pomocą kleju.
Pasek kleju powinien być trochę węższy niż bok frontowej ramki,
żeby zdjęcia miało się gdzie „schować” i nie wypadało (2).
Sklejamy 3 boki obu kartoników.

1.

2.

Następnie malujemy ramkę na ulubiony kolor (tło dla muszelek),
a po wyschnięciu zabieramy się za dekorowanie.
Do dekoracji możemy wykorzystać muszelki, piasek,
kamienie, sznurki, a także zasuszone kwiaty,
które ostrożnie przyklejamy na mocnym kleju do tekturowej ramki.
Gdy udekorujemy całą ramkę, odkładamy ją w
zaciszne miejsce i pozwalamy jej wyschnąć.
Na samym końcu przyklejamy „do pleców”ramki
sznureczek, który posłuży nam do wieszania.

Gotowa ramka jest doskonałym prezentem,
jak również niepowtarzalną ozdobą pokoju.

3.

Rysiobajki
O tym, skad sie wziely rysiowe
pedzelki i o odwaz nych marzeniach
Dawno, dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma
dolinami, w dalekiej, bardzo zimnej krainie, tak zimnej i tak
lodowatej, że nikt nie chciałby tam żyć, mieszkała sobie pani
Rysia.
Była to piękna, cętkowana kotka o cudownie błyszczących
oczach. Pod szyją miała puchaty szalik i milutkie futro.
Najbardziej zaś była dumna ze swojego krótkiego ogona.
Każdego wieczoru, przed wyjściem na spacer po lesie,
bardzo dokładnie malowała sobie ogon. Tak, tak! Nie
przesłyszeliście się. Ludzkie dziewczyny malują sobie usta,
rzęsy, czasami paznokcie, a pani Rysiowa malowała sobie
ogon. Wymyślała przeróżne wzory i używała najlepszej
farby, zawsze jednak ogon pani Rysiowej zakończony był
czarną plamką. To był jej znak rozpoznawczy. Czarna kropka
na ogonie sprawiała, że była bardzo widoczna pośród bieli
śniegu.
– Kiedyś będę miała małego syneczka, albo mała córeczkę –
marzyła sobie siedząc w ciepłej dziupli – albo to będzie
chłopczyk i dziewczynka, albo dwie dziewczynki, ach, nie
ma to znaczenia, bardzo, ale to bardzo marze o małym rysiu.
Będę go kochała, opiekowała się nim, karmiła, pokażę mu
najpiękniejsze miejsca mojego terytorium, a potem zabiorę
go tam, gdzie jeszcze nigdy nie byłam, do pięknego,
ciepłego, zielonego lasu.
Pani Rysiowa miała dwa marzenia. Chciała mieć małego
rysiaczka, lub małą rysiankę, a jej serce tęskniło za ciepłym,
zielonym lasem, za wielkimi polami, za ciepłym mchem i
promieniami słońca, które nigdy nie zachodzi za chmury. Za
każdym razem, gdy malowała swój ogon czarną cętką,
wypowiadała marzenie: – Chcę być szczęśliwą Rysią w wielkim, ciepłym, zielonym lesie. Chcę mieć małego rysia i być
najlepsza mamą na świecie.
Mijały dni, tygodnie i lata, a pani Rysiowa wciąż marzyła.
Marzyła i tęskniła. Na swoich łapkach jak poduszki
przemierzała zlodowaciałe tereny zimnej, pokrytej lodem
i śniegiem krainy. Była tak bardzo, bardzo smutna, że z tego
smutku przestała malować swój piękny ogon,
przestała czesać swój puchaty kołnierz,
przestała w końcu marzyć.
Kiedy rozmawiałam z dobrym duchem lasu,
powiedział mi, że gdyby nie stało się to,
co za chwilę wam opowiem,
pani Rysiowej groziłoby wielkie
niebezpieczeństwo, że zamarznie.
To dlatego, że nic nie jadła i nie piła
i przestała o siebie dbać. A co się stało?
Na pewno jesteście bardzo ciekawi.

Otóż, gdy Pani Rysiowa leżała tak na zamarzniętym
śniegu, gdy nie miała już siły nawet marzyć, wydarzyło się
coś niezwykłego.
Oto chmurka ułożyła się w kształt małego rysiaczka, a
potem dmuchnęła ciepłym wiatrem w miejsce, gdzie leżała
pani Rysiowa. Nagle stopniał cały śnieg, a pod słabym,
cętkowanym futrem pięknej niegdyś Rysi pojawiły się
zielone listki. Rysia podniosła głowę, uśmiechnęła się do
chmurki i zasnęła. Spała i spała i śniło jej się, że jest w
ogromnym, zielonym lesie, a koło niej biega gromadka
małych, rysiowych kotków.
Kiedy się przebudziła, zobaczyła, że koło niej, na zimnym
śniegu leży mały koteczek, tak śliczny, tak puchaty i tak
słodki, o jakim całe lata marzyła. Podskoczyła z radości!
Zerwała się na równe łapy, nie czuła już słabości, głodu, ani
zimna. Czuła wielką, wielką miłość do kociaka, wdzięczność za to, że jej życzenie się spełniło i przeogromne
szczęście. Wtedy pomyślała o czymś bardzo strasznym.
- Za kilka miesięcy moje dziecko będzie potrzebowało
innego niż moje jedzenia, tutaj, na tym zimnym pustkowiu
umrzemy z głodu – i zapłakała.
– Nie martw się mamo – powiedział dzielny mały Ryś.
Pójdziemy poszukać twojego marzenia. Znajdziemy
zielony las i zamieszkamy w nim.

I wtedy pani Rysia rozpłakała się jeszcze bardziej, wiedziała
bowiem jak daleko jest miejsce o którym marzy, zawstydziła
się, że sama nigdy nie próbowała wyruszyć na jego
poszukiwania, że jej małe dziecko miało więcej niż ona
odwagi, by wyruszyć w daleką i niebezpieczną drogę.
Cóż było robić, pani Rysia, najpiękniej jak umiała,
wymalowała swój ogon, wyczesała puchaty kołnierz,a
nawet pomalowała rzęsy i wyruszyli. Szli i szli i szli, a droga
nie miała końca. Zamiast coraz cieplej, robiło się zimniej, a
lodowaty śnieg uderzał w mały pyszczek rysieczka i zatroskane oczy pani Rysiowej.
– Może powinniśmy zostać – myślała mama, może trzeba
było posłuchać głosu rozsądku... przecież narażam swoje
dziecko na wielkie niebezpieczeństwo, zanim znajdziemy
zielony las, zamarzniemy. Kiedy tak myślała, a łzy zamarzały na jej pięknym futrzanym pyszczku, mały ryś zapytał:
– Mamo, czy my zabłądziliśmy? –Tak mi się wydaje
syneczku, odpowiedziała pani Rysiowa.
– Mamo, nie można się poddawać! Nigdy! Nie możesz
rezygnować ze swojego marzenia, mamo , musimy coś
zrobić, pomyśl co, przecież jesteś duża i mądra, przecież
mam najlepsza mamę na świecie, wymyśl coś, proszę.
Ale mama nie wymyśliła nic poza tym, żeby zawrócić.
Położyli się pod małym drzewkiem, które bardziej
przypominało krzak niż dorodne drzewo z jej wymarzonego
lasu i zasnęli. Nagle coś zaczęło kłuć ich w plecy, pociągać
za ogony, łaskotać i szczypać.
– Co to? Mamo, co się dzieje? Okazało się, że to krzak pod
którym spali był zaczarowany. W ciągu jednej nocy rozrósł
się w wielkie, rozłożyste drzewo. I to właśnie jego konary
kłuły, łaskotały, szczypały i ciągnęły za ogony naszych
wędrowców.
– Nie wolno wam się poddawać. Nigdy! Powiedziało
drzewo.
– Co mamy zrobić, żeby dotrzeć do wielkiego, ciepłego,
zielonego lasu? – zapytała pani Rysiowa.
– Musicie słuchać – odpowiedziało drzewo, zamknijcie
oczy i słuchajcie, słuchajcie uważnie skąd dolatuje
południowy, ciepły wiatr, słuchajcie skąd dolatują głosy
ptaków, słuchajcie skąd dobiega szum strumienia, słuchajcie
głosu nieba i rozłożystych drzew. To są magiczne drzewa,
które prowadzą was do celu. Kiedy drzewo to
wypowiedziało, zamieniło się z powrotem w mały krzak. I
znów rozszalała się śnieżyca. Pani Rysiowa i jej mały,
dzielny synek szli więc za radą drzewa i nasłuchiwali,
nasłuchiwali, nasłuchiwali, aż nagle....
– Rysieczku, co z tobą synku, nic cię nie boli? Wielkie nieba,
co się dzieje? Moje dziecko zmienia się w dziwadło,
olaboga, to już nie jest mój syneczek, to jakiś dziwny stwór,
to wszystko wina tego drzewa, trzeba było zostać w domu,
co ja najlepszego zrobiłam – lamentowała pani Rysia.
Domyślacie się, co się stało? Na uszach rysia wyrosły małe
pędzelki. Jego mama nigdy takich nie widziała, była
przerażona. Żaden ryś jakiego znała nigdy nie miał tak
dziwacznych uszu!!

I znów zatrzymali się pod krzakiem i znów gdy spali krzak
zamieniał się w wielkie, rozłożyste drzewo, które chroniło
ich przed zimnem. Kiedy się zbudzili, drzewo tak
powiedziało:
– Pędzelki na uszach twojego synka są zaczarowane, dzięki
nim usłyszycie skąd przybywa południowy wiatr, z jakiej
strony słychać szum strumienia i gdzie śpiewają ptaki, tylko
dzięki zaczarowanym pędzelkom, które skupiają dźwięk,
bardzo szybko dotrzecie do zaczarowanego lasu, do miejsca
o którym zawsze marzyłaś.
– Czy ja nie mogę mieć też takich pędzelków? Zapytała
zawstydzona mama Rysiowa.
– A czy wierzysz, czy tak samo mocno jak twój synek
wierzysz, że zielony, ciepły las istnieje?
– Wierzę, bardzo wierzę – powiedziała pani Rysiowa.
W tym momencie i jej wyrosły pędzelki na uszach.
Odtąd każdy ryś rodzi się z najpiękniejszymi, pędzelkowymi
uszami,a wszystko dzięki temu, że kiedyś, dawno temu,
jeden mały rysiaczek uwierzył, że istnieje ciepły, zielony
zaczarowany las i że warto pokonać wielką i trudną drogę,
żeby do niego dotrzeć i spełnić życzenie swojej mamy.
Kiedy już im się udało, kiedy ich czujne uszy zaprowadziły
ich tam, gdzie ciepło, zielono i pięknie, pani Rysiowa już
nigdy nie zwątpiła w sens marzeń. To wszystko dzięki jej
małemu synkowi, dzięki zaczarowanym drzewom i dzięki
pędzelkowym uszkom :)
Bajka autorstwa Patrycji Cichy – Szept
została napisana dla WWF
w ramach kampanii RATUJ RYSIE.
Autorka zaprasza na swoje
strony internetowe www.pc-szept.pl
oraz www.drzewo-zycia.com,
„ na których dzieci i dorośli znajdą
dla siebie baśń, opowieść, przypowieść na życie.
Na dni szare i kolorowe”.
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ROZWIĄZANIE PROSZĘ PRZEKAZAĆ DO SKLEPU, W KTÓRYM
OTRZYMALIŚCIE PAŃSTWO MAGAZYN VIRIDIS DO DNIA 10.08.2014
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/

zka=ji

Lista nagrodzonych:
1. Dobrzañska JOANNA „KROKUS” LIBERTÓW
2. SMOLEÑ WIKTORIA c.o. „HEBE II”
3. Marek sebastian „KROKUS” LIBERTÓW

Po odbiór
upominku
zapraszamy
do sklepów

PORADY FACHOWCÓW

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

Letnia pogoda nie zawsze nas rozpieszcza. Podczas zimnych i
deszczowych dni widzimy jak na naszych różach pojawiają się
objawy różnych chorób grzybowych, które bardzo źle wpływają na
nasze rośliny i ograniczają ich atrakcyjność .
Mączniak prawdziwy (Sphaerotheca pannosa var. rosae) objawy choroby mogą występować na liściach, wierzchołkach
pędów, szypułkach kwiatowych, oraz kwiatach. Na samym
początku porażeniu zostają młodsze liście. Na ich górnej stronie
pojawia się mączasty nalot, który łatwo zeskrobać paznokciem.
Porażone fragmenty roślin widocznie spowalniają wzrost, marszczą się, a brzegi liści ulegają zagięciu ku dołowi. W ochronie
chemicznej możemy wykorzystać następujące preparaty: Falcon
460 EC, Score 250 EC, Substral. Saprol Długo Działający.
Rośliny Ozdobne, SUBSTRAL Długo Działający Kwiaty
Kompleksowa Ochrona .
Mączniak rzekomy (Pseudoperonospora sparsa) - objawia się
początkowo jasnozłotymi, nieregularnymi, wydłużonymi plamami
pomiędzy nerwami liści wierzchołkowych, w późniejszym czasie
czerwieniejących i szarym, trudnym do zdrapania nalotem na
spodzie liści oraz brązowo-fioletowymi plamami na górnej stronie.
Szkodliwość mączniaka rzekomego jest zdecydowanie większa, bo
objawy rozwijają się bardzo gwałtownie, przez co w efekcie
porażone liście szybko opadają, roślina w krótkim czasie traci
wigor i staje się mniej atrakcyjna wizualnie. Do walki z chorobą
wykorzystujemy Mildex lub Score. W okresie sprzyjającym
rozwój choroby, czyli kiedy jest mokro i chłodno opryski należy
wykonywać regularnie co 7 dni .
Czarna plamistość róży (Diplocarpon rosae) - jest
najgroźniejszą chorobą grzybową róż. Charakterystyczne objawy to początkowo jasnobrązowe, a
następnie okrągłe lub nieregularne, czarne plamy.
Roślina zrzuca liście, gorzej rośnie, traci na
dekoracyjności, a zimą łatwiej przemarza. Do
ochrony wykorzystujemy: Falcon , Score oraz
preparat 2w1 Kwiaty firmy Substral. Zabiegi
wykonujemy 2-3 krotnie w odstępie 7 dni .

Monilioza - groźna dla wiśni
Po zimnym i deszczowym maju nasze drzewa owocowe narażone
są na różnorodne choroby grzybowe. Najpopularniejszą z nich,
chętnie atakującą wiśnie jest brunatna zgnilizna drzew
pestkowych, zwana też moniliozą. Wywołują ją grzyby z podgromady workowców: Monilinia laxa (st. konidialne Monilia laxa),
porażające wyłącznie drzewa pestkowe, oraz Monilinia fructigena
(st. konidialne Monilia fructigena), występujące na drzewach
ziarnkowych oraz śliwach, morelach i brzoskwiniach.
Pierwsze objawy zauważyć można przy końcu okresu kwitnienia.
Całe kwiatostany wiśni nagle zasychają, brązowieją, ale nie opadają.
Wyglądają tak, jakby uszkodził je przymrozek. W ten sposób w
ciągu dwóch dni duża część kwiatostanów może zginąć. Po kilku,
kilkunastu lub kilkudziesięciu dniach zasychają cale młode pędy
wraz z liśćmi. Latem zamarłe liście i kwiatostany kruszą się i
opadają, na drzewie zaś pozostają martwe, bezlistne gałązki.
Walka ze zgnilizną jest bardzo trudna. Polega ona przede wszystkim
na wycinaniu i paleniu porażonych gałązek wczesną wiosną, gdy
tylko się choroba pojawi. Gałązki trzeba obcinać około 10 cm
poniżej miejsca, w którym widać oznaki choroby.
Walkę chemiczną
rozpoczynamy na początku
kwitnienia preparatem Rovral
Flo 255, Topsin M 70 WP,
Switch 62,5 WG, a przy
większej plantacji preparatem
Horizon 250 EW. Na
szczególną uwagę zasługuje ten
ostatni fungicyd, szybko
wnikający do tkanek roślinnych
i bardzo skuteczny. Opryski
powtarzamy w pełni kwitnienia
i przed zbiorem owoców.

OGRÓD

WROCŁAW
ul.Dubois 11/13
tel 71 328 8780

ZAPRASZAMY
PON-PT 9-17
SOBOTA 9-13

sklep.ogród@neostrada.pl

Zapraszamy na zakupy

Gwarantujemy miłą obsługę oraz fachowe porady ogrodnicze

PORADY FACHOWCÓW

Na

celowniku

Ochronę ogórka przed patogenem rozpoczynamy od końca
czerwca, oprysk wykonujemy co 7-10 dni. Ekologicznym
sposobem będzie przygotowanie odwaru ze skrzypu polnego i
podlewanie nim roślin. Profilaktycznie można wykonywać
oprysk preparatem roślinnym Grevit 200 SL.

dyniowatych

Do pierwszych chemicznych zabiegów profilaktycznych
zaleca się użycie fungicydów kontaktowych, takich jak:
Timorex Gold 24 EC, Armetil M 72 WP, Miedzian 50 WP,
Penncozeb 80 WP. Z chwilą pojawienia się pierwszych objawów tej choroby należy przystąpić do opryskiwania roślin
środkami grzybobójczymi o działaniu interwencyjnym,
na przykład: Acrobat M 769 WG, Curzate M. 72.5 WP,
Orvego 525 SC.

Katarzyna
Marcinkiewicz
VIRIDIS

mączniak

Każdy,
kto choć raz uprawiał
w swoim ogrodzie ogórki,
doskonale wie, jak najczęściej
pod koniec sierpnia wygląda
większość grządek, na których
rosło to warzywo.

Widok zasuszonych, pożółkłych krzaczków nie napawa optymizmem i
jednoznacznie informuje o definitywnym końcu sezonu ogórkowego.
Kto stoi za taką koleją rzeczy i czy można się ustrzec przed coroczną
klęską?
W walce o ogórkowy sukces ogrodnicy muszą stawić czoła mączniakowi, a właściwie dwóm mączniakom – rzekomemu i prawdziwemu,
które „wespół w zespół” są zagrożeniem przez cały okres uprawy.
Z początkiem sezonu musimy ochronić rośliny przed grzybopodobnym
patogenem ukrytym pod nazwą Pseudoperonospora cubensis.
To właśnie jego rozwój, któremu sprzyja umiarkowana temperatury powietrza oraz wysoka wilgotność liści (powodowana chociażby przez
poranną rosę) wywołuje łatwe do zdiagnozowania objawy mączniaka
rzekomego.

Przed chorobą można się ustrzec wysiewając odmiany wykazujące większą tolerancję na mączniaka rzekomego np.
Aloe F1, Altaj F1, Polan F1, Octopus F1, Parys F1, Cezar F1.

Mączniak prawdziwy dyniowatych
Charakterystycznymi dla mączniaka prawdziwego objawami
są białe, „proszkowe” plamy, które mogą tworzyć się zarówno
na powierzchni liści jak i na pędach, a czasem i na kwiatach
oraz owocach. Porażone części roślin żółkną i z czasem
zamierają.
Niejednokrotnie zabiegi przeprowadzane w ochronie ogórka
przed mącznikiem rzekomych chronią również przed patogenami wywołującymi mączniaka prawdziwego, przez co jego
objawy nie występują lub są nieszkodliwe dla roślin.

W drugiej połowie wegetacji, gdy pod wpływem letnich upałów wilgotność powietrza jest niewielka, dni są suche i słoneczne do głosu
dochodzi mączniak prawdziwy wywoływany przez dwa rodzaje
grzybów: Erysiphe cichoracearum oraz Sphaerotheca fuliginea.

Mączniak rzekomy dyniowatych
Pierwsze objawy mączniaka rzekomego zauważyć można zazwyczaj na
starszych liściach. Mają one postać kanciastych, oliwkowo-zielonych
plam ograniczonych nerwami liścia. Wraz z rozwojem infekcji plamy
stają się bardziej żółte, a następnie mogą przechodzić w nekrozy.
Na spodniej stronie liści można zaobserwować szarawo-fioletowy nalot
zarodników.

REKLAMA
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Nieproszeni
goście: skoczogonki

PORADY FACHOWCÓW

Oprócz ziemiórek, o których była mowa
w poprzednim wydaniu Viridis, uciążliwym
owadem chętnie zamieszkującym nasze doniczki
są skoczogonki.
Celowo użyłam określenia owadem, a nie szkodnikiem, gdyż
trzeba naprawdę pokaźnej armii tych niewielkich robaczków,
by uprawiane przez nas rośliny mogły poczuć się zagrożone.
Mając do czynienia z wieloma wielbicielami roślin doniczkowych mogę jednak stwierdzić, że skoczogonki to owady bardziej szkodliwe dla hodowców niż dla samych roślin - żaden
„szanujący się” ogrodnik nie może znieść myśli, że w jego
doniczce buszuje jakieś zwierzątko.
Dla spokoju psychicznego można więc owe robaczki zwalczać.
Zanim jednak złapiemy za broń (chemiczną lub ekologiczną - do
wyboru), powinniśmy wiedzieć, że głównym pokarmem tych
rozbrykanych stawonogów jest rozkładająca się materia organiczna i martwe tkanki roślinne.
Biorąc udział w procesach rozkładu skoczogonki
przyczyniają się do wzbogacania podłoża w substancje
odżywcze chętnie przyswajane przez rośliny.
Jak widać kontrolowana populacja skaczących owadów może
korzystnie wpłynąć na wzrost naszych roślin. Jeżeli jednak nie
potrafimy zaakceptować skoczogonków w doniczkach ich zwalczanie powinniśmy rozpocząć od mniej inwazyjnych, domowych metod. Należy do nich m.in. zanurzenie doniczki w wodzie
– owady będą musiały się „ewakuować” i odlejemy je razem z
wodą.
Do chemicznego pozbycia się
robaczków możemy wykorzystać
pałeczki owadobójcze Provado
Combi Pin 2,5 PR.
Wetknięte w glebę pomogą uporać
się również z innymi uciążliwymi
szkodnikami np. wciornastkami,
wełnowcami, tarcznikami,
misecznikami czy mączlikiem
szklarniowym.

Na dalszych etapach uprawy musimy na bieżąco usuwać gromadzące
się w doniczce zaschnięte fragmenty liści czy kwiatów, dbać o odpowiednią wilgotność podłoża oraz systematycznie wylewać stojącą w
podstawce wodę.
Jeżeli zadbamy, by nasze rośliny były odpowiednio odżywione,
skoczogonki nie będą nich zagrożeniem. Oprócz regularnego
stosowania nawozów możemy pokusić się również o stosowanie
pałeczek nawozowo - owadobójczych, których zadaniem jest
wzmocnienie roślin zagrożonych atakiem szkodników.
REKLAMA

Jak ustrzec się przed
nieproszonymi gośćmi? W
pierwszej kolejności
powinniśmy zadbać, by
podłoże, w którym sadzone są
nasze rośliny było sterylne.
Do odkażania możemy
wykorzystać środki
chemiczne np. Previcur
Energy 840 SL lub wyprażyć
podłoże w piekarniku.
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znaleźć
Jak
wspólny język ?
Udany dialog z rośliną wymaga od ogrodnika cierpliwości i umiejętności obserwatorskich. Mimo że nie usłyszymy od niej jednoznacznej wskazówki „boli mnie” czy „jestem głodna”, warto pochylić się nad więdnącym listkiem i przyjrzeć się mu dokładnie.
Ze względu na różnorodną rolę poszczególnych składników pokarmowych w procesach życiowych roślin, przy odrobinie
wprawy jesteśmy w stanie w miarę precyzyjnie określić czego brakuje naszej paprotce, która z dnia na dzień wygląda coraz gorzej.
Mimo że w początkowym stadium niedożywienia poszczególne
objawy mogą być podobne, to przy znacznych niedoborach
różnice są znaczące, przez co udaje się zdiagnozować problem.

MŁODE LIŚCIE

Rozmawiając z drugim człowiekiem patrzymy mu
prosto w oczy, to właśnie z nich możemy wyczytać
to, co ukryte jest „między słowami”.
Chcąc „dogadać się” z rośliną popatrzmy na jej
liście, gdyż właśnie one są kluczem do zrozumienia
„zielonych braci mniejszych”.
Specyfika poszczególnych pierwiastków sprawia, że objawy mogą
występować albo na starszych liściach albo na młodszych.
Jest to bezpośrednio związane z „mobilnością” danego składnika
pokarmowego.
Azot, fosfor, magnez i potas zalicza się do pierwiastków ruchliwych. W przypadku niedoborów zostają one wycofywane ze
starszych liści i kierowane do młodszych. Efektem tego procesu
jest „zagłodzenie” starszych liści i wystąpienie zauważalnych
symptomów chorobowych. Objawy na młodszych liściach pojawiają się dopiero wtedy, gdy nie ma skąd cofnąć niezbędnych do
prawidłowego rozwoju pierwiastków.
Bor, cynk,mangan miedź, siarka, wapń i żelazo należą do pierwiastków mało ruchliwych. Zgromadzone w starszych liściach
zostają w nich unieruchomione i nie mogą być wycofane do młodszych liści, które demonstrują niedobór zmianami chorobowymi.

zamieranie młodych liści,
załamywanie młodych pędów,
zniekształcenia blaszki
liściowej

występuje chloroza
lub więdnięcie

brzeg blaszki jaśnieje
i
zasycha,
między nerwami
niedobór
pojawiają
się pergamiwapnia
nowe plamki, nerwy
nie zmieniają koloru

wiotkość liści i pędów,
drobnienie i zamieranie
niedobór
blaszki liściowej,
miedzi
osłabienie pędów

liście ulegają skręceniu,
żółkną i zamierają od ogonka,
na blaszce pojawiają się niedobór
wodniste plamy
boru

liście drobnieją i są kruche,
chlorozy przechodzą
w rozległe nekrozy,
niedobór
z czasem nerwy
cynku
żółkną

liście pozostają jędrne,
zauważalna chloroza

niedobór

manganu
rozległe chlorozy

niedobór

żelaza

34

chloroza międzyżyłkowa,
nekrozy występują
tylko w skrajnych
przypadkach

na blaszce występują
nekrotyczne plamki,
nerwy nie zmieniają koloru
jednak pojawiają się między
nimi szarobrunatne smugi

małe, wąskie, blado
zielone blaszki
liściowe oraz
cienkie łodygi

niedobór

siarki

Niedobory konkretnych składników pokarmowych nie zawsze
związane są z ich rzeczywistym brakiem w podłożu.
Czynnikami ograniczającymi dostępność pierwiastków są:
- ograniczona możliwość przemieszczania składnika pokarmowego w roślinie wynikająca ze zmian chorobotwórczych,
- niedobór lub nadmiar wody w glebie,
- występowania w glebie warstwy zbitej, nieprzepuszczalnej,
- uszkodzenia systemu korzeniowego,
- nieodpowiednia temperatura,
- niesprzyjające pH gleby,
- niekorzystne interakcje (antagonizmy) występujące pomiędzy
jonami rożnych pierwiastków.

STARSZE LIŚCIE
roślina spowalnia wzrost,
dolne liście zasychają,
chloroza obejmuje także nerwy

chloroza nie obejmuje nerwów,
blaszka liściowa
ulega zniekształceniu

chlorotyczne rozmyte
plamy pomiędzy nerwami niedobór
potasu
oraz przebarwienia na
brzegach liści, które
wywijają się ku górze.
żółtobiałe przebarwienia
wzdłuż nerwów,
magnezu
chlorozy przechodzące
w nekrozy
niedobór

niedobór

chloroza blaszki
liściowej, włącznie
z nerwami, czasem
nerwy główne mogą
przybierać barwę czerwoną

azotu

dolna strona liści
przebarwia się
fosforu
na purpurowo,
brzegi blaszki
zawijają się do góry

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

Nawożenie
na skróty

Na łamach
naszego magazynu
wielokrotnie poruszaliśmy
temat nawożenia ogrodu. Podkreślaliśmy jego
rolę we wzroście roślin jak również przedstawialiśmy różnorodne preparaty mające zaspokoić
potrzeby nawozowe naszego ogrodu.

„Na tapecie” były zarówno nawozy naturalne, jak i mineralne. Za
każdym razem staraliśmy się przedstawić w jaki sposób roślina bądź
gleba może korzystać z dostarczonych jej składników pokarmowych.
Jak się jednak okazuje samo dostarczenie składników pokarmowych,
to dopiero połowa sukcesu, gdyż warto pamiętać, że nie zawsze rośliny
są w stanie pobierać składniki pokarmowe zawarte w podłożu.
Przyczyną takich zaburzeń może być zbyt niski lub zbyt wysoki
odczyn gleby, niekorzystne warunki wilgotnościowe podłoża (przedłużająca się susza lub długotrwałe opady deszczu), a także zasolenie
gleby lub dysproporcje pomiędzy składnikami zawartymi w glebie.
Problemy z pobieraniem mikro i makroelementów mogą być również
następstwem porażenia systemu korzeniowego przez choroby lub
szkodniki. W takich przypadkach najprostszym i najskuteczniejszym
sposobem dostarczenia roślinie brakujących składników pokarmowych jest nawożenie dolistne.
Rośliny mogą pobierać składniki mineralne nie tylko przez korzenie
ale także przez liście, przez skórkę niezdrewniałych pędów lub łuski
okrywające pąki. Dostarczane do liści, łodyg czy owoców składniki
pokarmowe są przez nie bardzo szybko i efektywnie pobierane.
Przyjmuje się, iż makroelementy aplikowane dolistnie są dziesięciokrotnie, a niektóre nawet 30-krotnie lepiej wykorzystane przez rośliny
w porównaniu z ich doglebowym stosowaniem.
Stosowanie nawozów dolistnych ułatwia także diagnozowanie i
uzupełnienie niedoborów pokarmowych, jakie objawiają się
zmianami w zabarwieniu liści, czy pogorszeniem rozwoju rośliny.
Stosując „normalne” dokarmianie na efekty zazwyczaj musimy
poczekać, gdyż pierwiastki muszą odbyć znacznie dłuższą drogę,
by dotrzeć do miejsc, w których ich brakuje.

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

Mikro i makroelementy wykazują zróżnicowaną zdolność przenikania
przez liść; najszybciej przenika azot, potas, magnez i sód, wolniej
siarka, a jeszcze wolniej wapń i fosfor oraz mikroelementy.
Warto jednak pamiętać, że nawożenie dolistne nie może być
traktowane jako alternatywa nawożenia doglebowego, a jedynie jako
jego uzupełnienie w „sytuacjach podbramkowych”.
Bazowanie jedynie na nawożeniu dolistnym jest dla roślin zabiegiem
niewystarczającym. Wiele makroelementów potrzebnych jest roślinie
w znacznie większych dawkach niż może je pobrać przez liście.
Stosowanie wysokostężonych odżywek może prowadzić do poparzenia blaszki liściowej i przynieść odmienny od zamierzonego efekt.
Nawozami, które przynoszą wymierne korzyści przy stosowaniu
dolistnym jest m.in. odżywka interwencyjna Substral Magiczna Siła
lub płynny nawóz ogrodniczy Florovit. Najkorzystniejszym okresem dla nawożenia dolistnego jest późne popołudnie, wieczór lub
wczesne godziny poranne.
Ogrodnicy „obeznani w temacie” zalecają do rozcieńczonego nawozu
dodać łyżeczkę płynu do naczyń lub mydła ogrodniczego.
Po co? Zwiększając przyczepność cieczy do blaszki liściowej ułatwiamy absorpcję składników. <km>
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Nawozy sposobem
jednoskładnikowe

na rośliny

zdrowe

Nawożenie roślin
w uprawach amatorskich
w dalszym ciągu opiera się na domysłach i domniemaniach, przez co niezmiennie od lat najchętniej
do mineralnego dokarmiania roślin wykorzystujemy
uniwersalne nawozy wieloskładnikowe.

Mało kto zdaje sobie sprawę, że chodzenie drogą na skróty zamiast
pełną trasą wiodącą przez Okręgową Stację Chemiczno - Rolniczą,
gdzie można dokładnie zbadać zasobność i potrzeby nawozowe
dostarczonych próbek ziemi, jest rozwiązaniem chwilowym.
Nie można w nieskończoność dokarmiać podłoża wszystkimi
pierwiastkami i liczyć, że zawsze będzie super.
Rośliny rosnąc pobierają z gleby pierwiastki w określonej ilości.
Nadwyżka najczęściej ulega uwstecznieniu do form nieprzyswajalnych lub, co gorsza, zostaje wymyta do wód gruntowych i
innych cieków wodnych, stanowiąc poważne zagrożenia dla środowiska.
Chcąc uniknąć takich sytuacji powinniśmy nawozić rośliny zgodnie
z potrzebami, a nie „na zapas” lub „na oko”. Po wykonaniu odpowiednich badań będziemy mogli wyrównać braki wykorzystując do
tego celu nawozy jednoskładnikowe.

Mocznik (46% N) to bardzo skoncentrowany nawóz azotowy,
który może być stosowany pod większość roślin, z wyjątkiem
warzyw o bardzo krótkim okresie wegetacji (rzodkiewka, szpinak,
sałata). Azot zwarty w nawozie ma formię amidową (NH2), która
w glebie przechodzi w dostępną dla roślin formę amonową, a następnie azotanową zatrzymywaną przez glebę, dzięki czemu straty
azotu na skutek wymywania są niewielkie.
Często stosowany do nawożenia dolistnego.

Nawozy azotowe
Jednoskładnikowe nawozy azotowe należy stosować wiosną,
ponieważ pierwiastek ten bardzo łatwo ulega wypłukiwaniu do
głębszych warstw gleby. Ponadto azot łatwo uwalnia się do
atmosfery, dlatego też nawóz należy wymieszać z glebą.
Saletra amonowa (34 % azotu) to uniwersalny nawóz mineralny,
który można stosować w uprawie większości roślin. Zawiera azot w
dwóch postaciach. Pierwsza, to szybko działająca forma azotanowa
(NO3), druga to forma amonowa (NH4), zatrzymywana przez
kompleks sorpcyjny gleby i udostępniona roślinie w dłuższym
okresie po wysiewie. Układ taki zapewnia maksymalne zaopatrzenie
roślin w azot na wszystkich etapach wzrostu. Saletra amonowa
działa na glebę lekko zakwaszająco, polecana jest w uprawie roślin
kwasolubnych – różaneczników, wrzosów, iglaków czy borówki
amerykańskiej.
Saletrzak (27,5% azotu) jest uniwersalnym nawozem azotowym,
nadającym się na każdego rodzaju gleby, szczególnie jednak nadaje
się na gleby kwaśne i ubogie w magnez. Cechuje go stosunkowo
szybkie i trwałe działanie. Oprócz azotu w formie amonowej i
azotanowej zawiera niewielkie ilości tlenku wapnia (3,5%) i tlenku
magnezu (4%).
REKLAMA

Korzyści zdrowotne ze stosowania oleju kokosowego
ul.Za gańczyka 16a
05-230 Kobyłka
WWW.KALISIAK.PL
centrum@kalisiak.pl

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

Siarczan amonu jest typowym nawozem przedsiewnym. Zawiera
około 20,5% azotu w formie amonowej i 25% siarki niezbędnej dla
roślin. Bardzo łatwo rozpuszcza się w wodzie. Dzięki sorpcji w
glebie nie ulega wymywaniu, stanowiąc źródło azotu dla roślin
przez dłuższy czas. Dość silnie zakwasza glebę, w związku z czym
jest cenny przy uprawie roślin kwasolubnych.
Saletra wapniowa (15,5% azotu) - odkwaszające właściwości
saletry wapniowej wynikające z wysokiej zawartości wapna w
formie tlenkowej (25,6 %) sprawiają, że jest ona cenionym
nawozem stosowanym w trakcie wegetacji. Jest wyjątkowo
przydatna do dolistnego dokarmiania roślin ponieważ powoduje
jednoczesne uzupełnienie niedoborów wapnia.

REKLAMA

Nawozy fosforowe
Nawozy fosforowe mają duży wpływ na jakość plonów jednak nie
oddziaływają bezpośrednio na wielkość zbiorów. Nie są wymywane
i słabo przemieszczają się w głąb ziemi. Najlepsze efekty przynosi
dwuetapowe nawożenie - wymaganą dawkę dzielimy na dwie części,
przy czym jedną przekopujemy z ziemią jesienią, a drugą mieszamy
z wierzchnią warstwą wiosną.
Superfosfat potrójny to podstawowy nawóz fosforowy. Nawóz ten
nie zakwasza podłoża, może być stosowany na wszystkich glebach z
wyjątkiem silnie zakwaszonych, na których fosfor może ulec znacznemu uwstecznieniu. Gleby te przed zastosowaniem superfosfatu
potrójnego należy zwapnować na kilka tygodni przed nawożeniem.
Superfosfat dostępny pod
trzema postaciami:
- superfosfat potrójny,
granulowany 46% P2O5,
- superfosfat potrójny,
borowany 44% P2O5, 0,5% B,
- superfosfat magnezowy
15,5% P2O5, 6,6% MgO.

Nawozy potasowe
Nawozy potasowe stosuje się przed
siewem, gdyż pierwiastek ten
pobierany jest w dużych ilościach
w najwcześniejszych fazach rozwoju roślin.
Nie ma możliwości dolistnego dokarmiania tym pierwiastkiem, ponieważ żywienie roślin potasem odbywa się wyłącznie przez korzeń.
Po rozrzuceniu nawozu, należy wymieszać go z ziemią.
Sól potasowa (40 - 60% K2O), znana również pod nazwą „chlorek
potasu” jest bogatym źródłem łatwo rozpuszczalnego potasu jedynie
dla roślin, które tolerują formy chlorkowe np. buraki, seler, ziemniaki, pomidory, rzodkiewka, kapusta.
Siarczan potasu (48% K2O) jest nawozem praktycznie pozbawionym chlorków, przez co stanowi najlepsze źródło składników
odżywczych dla roślin wrażliwych na chlorki (malina, truskawka,
jeżyna, brzoskwinia, fasola zwykła, bób, ogórek, cebula, sałata) oraz
w intensywnych systemach uprawy (szklarnie, tunele foliowe).
W odróżnieniu od innych źródeł
potasu takich jak chlorek potasu
czy azotan potasu, siarczan potasu
ma bardzo niski wskaźnik zasolenia,
przez co zaleca się jego stosowanie
na glebach zagrożonych
zasoleniem.
Nawozy mineralne to prosty sposób
na uzupełnienie niedoborów niezbędnych składników pokarmowych,
warunkujących prawidłowy rozwój
uprawianych roślin.

Mimo wielu zalet, nawozy
jednoskładnikowe nie powinny
być jedynym źródłem
dokarmiania roślin, gdyż w niewielkim
stopniu niwelują niedobory mikroelementów.
Braki możemy uzupełniać stosując nawozy naturalne kompost lub obornik.

Produkty
Happy House
dostępne w dobrych
centrach ogrodniczych
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Opryskiwacz
dla

każdego

Każdy ogrodnik
prędzej czy później staje przed
koniecznością wyboru opryskiwacza. Bez względu
na to czy ma to być niewielki ręczny spryskiwacz,
czy większe ciśnieniowe urządzenie, warto dobrze
przemyśleć jego zakup.
Czym się kierować podczas podejmowania decyzji?

Nie ma jednego gotowego przepisu na dobry opryskiwacz. Bierze się
to głównie z tego, że każdy ogród jest inny, przez co potrzeby ogrodników są różne. Bezsprzeczny jest jednak fakt, że dobry i poręczny
sprzęt jest jednakowo potrzebny w ogrodzie przydomowym, na balkonie lub tarasie, a także w uprawie roślin doniczkowych w mieszkaniu.
Pośród 3 głównych grup opryskiwaczy wykorzystywanych przez
ogrodników hobbystów możemy wyróżnić:
- opryskiwacze ręczne,
- opryskiwacze naramienne,
- opryskiwacze plecakowe.
Opryskiwacze ręczne to najmniejsze urządzenia, których zbiorniki
zazwyczaj mają pojemność od 0,5 do 2 litrów. Są mało skomplikowanymi urządzeniami przydatnymi w pielęgnacji niewielkich
roślin, a także w wielu pracach domowych np. przy myciu okien.
Z racji tego, że całą pracę wykonujemy jedną ręką ważne jest, by
opryskiwacz posiadał mocną pompkę, najlepiej aplikującą ciecz
zarówno podczas naciskania jak i przy zwalnianiu dźwigni pompki.
Dzięki temu praca z opryskiwaczem jest bardziej wydajna,
a rozpylenie cieczy bardziej równomierne.

Wprowadzenie innowacyjnej technologii
360® STRESS FREE umożliwia aplikację cieczy
niezależnie od położenia zbiornika.

Godnymi uwagi w tej grupie narzędzi są opryskiwacze Kwazar,
a dokładnie modele Mercury Super i Mercury Super 360.
Niezawodność opryskiwaczy Kwazar połączona z praktycznymi
rozwiązaniami (m.in. przezroczysty wskaźnik umieszczony wzdłuż
skali pojemności, regulowana dysza, podstawa stabilizująca)
ułatwiają aplikację cieczy i sprawiają, że praca jest lżejsza i szybsza.
REKLAMA

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

tel. 18 471 60 50

Drugą grupą opryskiwaczy ręcznych są bardziej zaawansowane technologicznie opryskiwacze ciśnieniowe. Wysoka wydajność tych z
pozoru niewielkich urządzeń, pozwala na pielęgnację rabat i
niewielkich fragmentów ogrodu bez zbędnego obciążania organizmu.
Dużą zaletą ręcznych opryskiwaczy ciśnieniowych są umiarkowane
pojemności zbiorników (1,0-2.0 l), które umożliwiają przeprowadzenie niezbędnych zabiegów bez konieczność sporządzania dużej
ilości cieczy roboczej.
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Podobnie jak w przypadku zwykłych
opryskiwaczy ręcznych, dobre urządzenie powinno posiadać wskaźnik ułatwiający
przyrządzenie roztworu oraz regulowaną dyszę
pozwalającą na płynne ustalenie
promienia rozpylanej cieczy
oraz wielkość kropel.
Ręczne opryskiwacze ciśnieniowe Venus
Super i Venus Super 360 z pewnością są
godnymi reprezentantkami tej grupy urządzeń.
Specjalna konstrukcja głowicy zapewnia lepsze
zawirowanie cieczy, gwarantując tym samym
optymalną kroplistość roztworów.
Cechą odróżniającą Venus Super 360 od
innych opryskiwaczy tego rodzaju jest
zastosowanie systemu 360® STRESS FREE
pozwalającego na aplikację cieczy niezależnie
od położenia zbiornika oraz wykorzystanie silikonowej rurki
ssącej z obciążonym filtrem umożliwiającym aplikację niezależnie
od poziomu cieczy w opryskiwaczu.
Drugą grupę opryskiwaczy stanowią ciśnieniowe opryskiwacze
naramienne, umożliwiające pielęgnację ogrodu z wykorzystaniem
większej ilości cieczy roboczej.
Wyposażone w wydajne pompy, wygodne uchwyty oraz poręczne
lance, opryskiwacze naramienne są w zupełności wystarczające dla
posiadaczy ogrodów przydomowych. Z powodzeniem możemy nimi
opryskiwać większe grupy roślin, trawniki czy korony drzewek.

Kupując opryskiwacz naramienny warto zwrócić uwagę na
dostępność elementów wymiennych (np. tłoków, dysz, rękojeści,
uszczelek) oraz akcesoriów dodatkowych (np. teleskopowe lance,
osłony herbicydowe), dzięki którym łatwo dostosujemy urządzenie
do naszych potrzeb, a w razie niewielkiej usterki sami wymienimy
uszkodzony element.
Bezsprzecznym liderem wśród opryskiwaczy naramiennych jest
Orion Super New.
Wysokowydajne urządzenie dostępne w 4 pojemnościach (3, 6, 9,
12 litrów) wyposażone jest w teleskopową lancę o płynnej regulacji
długości od 0.6 m do 1.2m, wygodny pas nośny z podkładką
naramienną oraz lejek z sitkiem ułatwiający wlewanie środków
chemicznych. Obecność zaworu bezpieczeństwa zapobiega nadmiernemu napompowaniu zbiornika, które mogłoby prowadzić do
uszkodzenia.
Nowością wśród opryskiwaczy naramiennych jest wielofunkcyjny aplikator do bielenia Vega, który został stworzony z
myślą o rozpylaniu cieczy o gęstszej konsystencji np. roztworów
wapna, emulsji malarskich, preparatów do zacieniania szklarni, itp.
Zastosowanie mieszacza zapobiega osadzaniu cząstek roztworu na
dnie zbiornika.
Ostatnia grupa to opryskiwacze plecakowe, które umożliwiają pielęgnacje dużych powierzchni, pozwalając jednocześnie na swobodne manewrowanie z wypełnionym cieczą zbiornikiem bez jednostronnego obciążenia kręgosłupa.

Siłą napędową takiego urządzenia jest dźwignia pompy
umieszczona z boku zbiornika przystosowana do montażu zarówno
z prawej jak i lewej strony, w zależności od preferencji użytkownika.
Opryskiwacze plecakowe najczęściej wyposażone są w manometry
umożliwiające kontrolę ciśnienia cieczy.
Stojąc przed wyborem opryskiwacza pamiętajmy, że powinien
być on wykonany z trwałych odpornych na substancje
chemiczne i uszkodzenia mechaniczne materiałów,
w końcu chodzi o nasze bezpieczeństwo.
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KWIATY
NA
„dzień dobry!”

Tekst
Witold
Czuksanow

Prawda to znana:
jak nas widzą, tak piszą.
Jestem jednak przekonany,
że wejście do domu,
na werandę, lub też bramę na
posesję warto ozdobić roślinami nie
tylko z powodów wizerunkowych.
Zróbmy to dla siebie.

A co posadzić w miejscu, w którym ma rosnąć w górę, a nie wszerz?
Oczywiście pnącza!
Czasami bywają niesforne, ale jeśli trochę więcej dowiemy się
o ich przyzwyczajeniach, wtedy bez trudu opanujemy sytuację,
a do tego będzie przyjemniej, bardziej kolorowo i pachnąco.
Dużo dla ducha, a może i co nieco dla ciała, jeśli odpowiednio
przemyślimy wybór roślin.
Zacznę od tego, że gdy miejsca wystarcza tylko dla tej jednej,
jedynej, wówczas naturalnie pragnie się posadzić pnącą różę.

Okazała wisteria wita gości
Wybór ambitny, ale efekt godny zachwytu domowników, gości, a może
Pod tym względem znacznie bardziej zaradne są typowe, silne
i nawet błysk zazdrości w oczach sąsiadów uzyska się po ciężkich
pnącza owijające się wokół podpór, lub czepiające za pomocą
bojach o zdrowie i urodę królowej kwiatów.
przylg i korzeni.Te kupuje się podobnie jak róże, oczami.
Tak się bowiem składa, że miłośnikami róż są również dziesiątki owadów i chorób, które wyjątkowo zajadle atakują, i bez ochrony ani rusz.
Zobaczymy wiosną obsypaną kwiatami wisterię (Wisteria sp.)?
Zaraz pobiegniemy do sklepu by kupić sadzonkę.
To jak wiadomo kosztuje, a i czasu pochłania niemało zatem wybieMusze jednak uprzedzić, że później, w czerwcu mniej więcej,
ramy jedną z pnących róż, ze wszystkimi tego kroku konsekwencjami,
zacznie się kwitnienie wiciokrzewów. Trafi się nie daj Boże
albo szukamy czegoś bardziej odpowiedniego dla początkujących.
pachnący okaz (na przykład wiciokrzew pomorski Lonicera
Swoją drogą nie wiem, dlaczego mówi się, że to pnące róże?
periclymenum 'Serotina') i zaczniemy się zastanawiać, czy oby
Bez ludzkiej pomocy i technicznego wsparcia w postaci różnych kratek
na pewno pierwszy wybór był trafny? Wątpliwości jeszcze się
i trejaży nigdzie się same nie wdrapią.
nasilą, gdy w pełni lata natkniemy się na milin (Campsis
radicans) w pełnej krasie.
Wówczas wielu pożałuje, że wolne miejsce już zajęte przez
roślinę, która w chwili, gdy zachwycamy się pomarańczowymi
girlandami kwiatów, jest zwykłą lianą z zielonymi liśćmi.
To zwykłe ogrodnicze rozterki, bo przecież chciałoby się, by taka
roślina na dzień dobry pięknie i kwitła i upojnie pachniała przez
cały sezon, a przydałoby się, by i zimą było na czym wzrok
zatrzymać. Są na to pewne metody, ale o nich później, bo jeszcze
przyglądamy się temu, co będzie głównym akcentem przy
drzwiach i bramie do ogrodu.
W każdym dobrym sklepie ogrodniczym zwraca się uwagę na
powojniki (Clematis).
Wybór dobry, jeśli ma się jako takie pojęcie o wymaganiach tych
pięknych lian.
Generalna zasada, upraszczająca nieco zagadnienie, jest taka: im
ma odmiana bardziej okazałe kwiaty, tym większych niespodzianek nam dostarczy.
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Milin zakwita w drugiej połowie lata

Życzę wszystkim, by to były częściej to okrzyki zachwytu niż
jęki zawodu, ale z doświadczenia wiem, że często bywa
odwrotnie. Bo to co okazałe bywa chorowite, z przypadłości
klematisów leczy się trudno.

PORADY FACHOWCÓW

To nie znaczy, że z plejady powojnikowych gwiazd nie wybierze się
czegoś w stylu country, w dodatku eleganckiego i odpornego na błędy i
wypaczenia początkujących ogrodników.
Moje typy to 'Polish Spirit' (kwiaty granatowe, średniej wielkości),
'Błękitny Anioł' (kwiaty błękitne, duże), 'Bill Mc Kenzie' (kwiaty żółte, średniej wielkości, zimą urocze owocostany), 'Betty Corning'
(niebiesko różowe dzwonki), oraz 'Summer Snow'(kwiaty białe, drobne, bardzo liczne).
A jeśli potrzeba rośliny niekrzykliwej, ale i niekłopotliwej, która urośnie sama ani się obejrzycie, to po prostu posadźcie winobluszcz
trójklapowy (Parthenocissus tricuspidata). Na podpory zacznie się
wspinać bez żadnej pomocy, a jedyne zajęcie przy nim takie, że trzeba
pilnować aby nie właził tam, gdzie go nie chcą. Ma do tego wyjątkowe
predyspozycje.
Jeśli już wybierzecie i posadzicie, wtedy zaraz zadacie jeszcze takie
pytanie: a kiedy to będzie równie okazałe, jak w kolorowych gazetach?

Cytryniec jest ulubieńcem
wielbicieli domowych trunków

Rozumiem, że jest potrzeba natychmiastowych efektów, ale pnączy nie
da się przesadzić tak jak drzew czy krzewów za kilka tysięcy. Kupuje
się i sadzi małe, a później cierpliwie czeka, aż naturalną koleją rzeczy
dobrze się ukorzenią i stworzą widowisko zapierające dech w piersiach.

Pierwszej rośliny nie muszę chyba bliżej przedstawiać, ale powinienem uprzedzić, że tylko kilka odmian ze wszystkich w dostępnych przetrwa mrozy bez zabezpieczenia. Moimi typami są
'Alwood' o granatowych owocach i 'Ontario' o gronach zielonych.
Obydwie smaczne i dobrze plonujące.

Przesadzanie starych pnączy zazwyczaj kończy się
niepowodzeniem. Z tego też powodu trzeba się dobrze
zastanowić, gdzie sadzimy, a następnie konsekwentnie
trzymać się raz podjętej decyzji.

Aktinidia to po prostu polskie kiwi. Najsmaczniejsze owoce znajdziecie na pędach aktinidii ostrolistnej (Aktinidia arguta), pod
warunkiem, że blisko siebie posadzicie przynajmniej jedną
sadzonkę odmiany żeńskiej i jedną męską.
Owoce jada się ze skórką i można z nich robić dżemy.
Cytryniec z kolei ma jadalne owoce, szczególnie popularne wśród
miłośników nalewek. Jeśli go bliżej poznacie, wtedy i do was
dotrze, że bardziej wyborny trunek powstaje z dodatkiem liści i
korzeni tej oryginalnie pachnącej rośliny.
REKLAMA

Tunbergia jak namalowana...
Interesującym wsparciem w kilkuletnim okresie oczekiwania na
rozwój wieloletnich pnączy może być uprawa lian jednorocznych.
Takich które kilka metrów pokonują w jeden sezon, a do tego jeszcze i
ładnie kwitną.
W tym ciekawym gronie musze na pierwszym miejscu wymienić
fasolę ozdobną. To przecież roślina w wiejskim stylu, mało wymagająca i odporna, a do tego ma naprawdę ładne kwiaty, najczęściej w
białym i czerwonym kolorze. Z nasion od biedy ugotuje się fasolówkę, ale lepiej po dojrzeniu zebrać i wykorzystać w następnym
sezonie. Do gruntu wysiewa się po 15 maja.
Jeśli fasolka zbyt pospolita, wtedy posadźcie kobee (Cobaea
scandens) lub thunbergie (Thunbergia alata). Pierwsza przez całe
lato zakwita białymi lub fioletowymi dzwonkami, druga ma kwiatki
żółte, czasami mam wrażenie, że wyjęte z dziecięcych rysunków.
Pisząc o fasoli przypomniało mi się, że na wstępie obiecałem
kilka słów na temat pnączy dla ciała. Zatem trzy typy:
winorośl, aktinidia i cytryniec.

PORADY FACHOWCÓW

Ogród
bez
Joanna Wołejszo
Pro-Centrum
Biskupiec

komarów

Nadszedł upragniony czas letni.
Większość z nas rozpoczęła już
grillowanie, więcej czasu spędzamy
nad jeziorami, na działkach, balkonach, tarasach
oraz w parkach. Prawdziwa sielanka,
gdyby nie jeden mały, brzęczący problem.

Mowa o komarach, które próbują uprzykrzyć życie nie tylko
nam, ale również zwierzętom domowym i hodowlanym.
Komary boleśnie kłują nawet ptactwo domowe, ich ślina wywołuje u niektórych wrażliwych ptaków uczulenie i swędzący
świąd.
Ukąszenia są nie tylko bolesne, ale także niebezpieczne.
Komary mogą rozprzestrzeniać ornitozy,
wirusy neurotropowe z ptaków domowych
i dziko żyjących na zwierzęta domowe i ludzi.
Jak relaksować się na dworze bez komarów ?
Odkomarzanie terenu to zabieg, który może nam pomóc pozbyć
się komarów na dłuższy czas, nawet do kilku tygodni.
Odkomarzanie można przeprowadzić zarówno w pomieszczeniach jak i na otwartych przestrzeniach. Jest to nic innego jak
zwalczanie uciążliwych owadów latających (komarów i meszek).
Sposób przeprowadzania odkomarzania nie należy do prostych.
Bardzo istotne jest to, by nie ominąć żadnego potencjalnego
miejsca, gdzie mogą przebywać owady.
Ulubionymi kryjówkami są gęste korony drzew, budynki,
poddasza czy kępy traw. Wszystkie obszary
„podwyższonego ryzyka” muszą zostać dokładnie
zlustrowane i opryskane.

Odkomarzanie wykonuje się w określonych porach dnia: wcześnie
rano, bądź późnym popołudniem. Ma to związek z cyklem
biologicznym komarów, ich największej aktywności, a także
minimalizowania skutków ubocznych w stosunku do owadów
pożytecznych, takich jak pszczoły czy trzmiele.
Odkomarzanie komarów można wykonywać trzema metodami:
- metodą chemiczną
- metodą biologiczną
- metodą fizyczną
Przed przeprowadzeniem odkomarzania metodą chemiczną należy
przykryć wszelkie zbiorniki wodne, schować karmniki dla zwierząt
oraz wszystkie poidła, zamknąć okna i drzwi budynków oraz pochować
zabawki dzieci. Podczas tej metody sporządza się odpowiednie roztwory chemiczne i wykonuje oprysk drobnokroplisty spalinowymi opryskiwaczami turbinowymi. Preparatów należy szukać w sklepach ogrodniczych i chemicznych, przy czym tylko nieliczne środki (np. Bagosel 100
EC) mogą być wykorzystywane przez amatorów.
Metoda biologiczna polega na aplikacji owadobójczych środków mikrobiologicznych głównie w miejscach występowania wody stojącej
czyli: rowy melioracyjne, sadzawki, stawy, jeziorka, oczka wodne,
kałuże. Substancje biologiczne zawierają przetrwalniki oraz toksyny
bakterii Bacillus thuringiensis var. Israelensis. Bakterie te zabijają tylko
larwy komarów i niektórych much, natomiast nie wpływają szkodliwie
na ryby, płazy, skorupiaki, mięczaki i inne organizmy wodne. Metoda
biologiczna jest również bezpieczna dla człowieka oraz zwierząt.
Metoda fizyczna przerywa cykl życiowy komarów, polega na wytworzeniu cienkiego filmu silikonowego na powierzchni wody. Taka błona
zniechęca samice komarów do składania jaj na powierzchni oraz
niweluje przyczepianie poczwarek do powierzchni, a tym samym ogranicza dalszy rozwój i wylot dojrzałych komarów.
Jeżeli poważnie zastanawiamy się nad przeprowadzeniem
odkomarzania, zabieg powinniśmy zlecić fachowcom,
orientacyjny koszt usługi to 400-700zł za 2000 m2.
REKLAMA
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Stosowanie mleka w nawożeniu i ekologicznych metodach
ochrony roślin niesie ze sobą wiele korzyści, problem w tym,
że coraz trudniej dostać mleko niepasteryzowane, a właśnie
takie przynosi największe korzyści w ogrodnictwie.

Mleko w ogrodzie dla wielu ogrodników może być zaskoczeniem,
jednak po krótkim namyśle całość zaczyna nabierać sensu.
Aminokwasy, białka, enzymy i naturalne cukry, które sprawiają, że
mleko jest cennym składnikiem naszej diety, podobnie wpływają na
zdrowotność i odporność uprawianych przez nas roślin. Cała rzesza
pożytecznych mikroorganizmów i bakterii mlekowych korzystnie
oddziałuje nie tylko na rośliny, ale także na środowisko glebowe, czy
procesy zachodzące w rozkładającym się kompoście.
Właściwości grzybo- i bakteriobójcze mleka odkryto już w starożytności, jednak znaczna chemizacja rolnictwa sprawiła, że zapomnieliśmy o tym naturalnym insektycydzie i fungicydzie.
Mleczny oprysk obniża ryzyko wystąpienia mączniaka na roślinach
dyniowatych, mączniaka prawdziwego i czarnej plamistości róż, a
także zarazy ziemniaka na pomidorze.
Mleko rozpylone na roślinach ulega fermentacji, w wyniku której powstają bakterie kwasu mlekowego. Bakterie te poprzez swoje działanie
podnoszą aktywność metaboliczną roślin, wypierają szkodliwe
mikroorganizmy, likwidując lub ograniczając procesy gnicia, rozkładu
oraz zjawiska chorobowe, natomiast wspierają mikroflorę pożyteczną,
charakterystyczną dla procesów odbudowy, regeneracji i oczyszczania.
Ponadto, mleczna powłoka jest naturalną barierą mechaniczną
utrudniającą wnikanie wirusów i bakterii chorobotwórczych do roślin.
Ogrodnicy stosujący mleczny oprysk zalecają przygotowanie 20%
roztworu – litr chudego mleka wymieszać z 5 litrami zimnej,
odstanej wody. Opryski wykonywać raz w tygodniu.
Uwaga: Po wyschnięciu na liściach zostają białe plamki.
Mleko jest również doskonałym środkiem dezynfekującym.
Naukowcy z Ohio State University odkryli, że zanurzenie sekatora w
mleku działa tak samo dobrze, jak zanurzenie go w wybielaczu.
Przy czym plusem mlecznej dezynfekcji jest fakt,iż sekatory rzadziej
korodowały, a sami ogrodnicy biorący udział w eksperymencie nie
uskarżali się na podrażnienia skóry, do których dochodziło po użyciu
chemicznych środków dezynfekujących.
Do eksperymentu wykorzystano roztwór odtłuszczonego mleka w
proszku, możemy jedynie się domyślać, że „prawdziwe” mleko daje
podobne efekty.
Oprócz działania fitosanitarnego i zauważalnego wpływu mleka na
wzrost roślin, stosowanie mlecznego oprysku może złagodzić wiele
problemów wynikających m.in. z niedoborów pokarmowych.
Najlepszym tego przykładem jest wykorzystanie mleka w ochronie
dyni, papryki i pomidorów przed suchą zgnilizną wierzchołkową. Jest
to choroba fizjologiczna będąca następstwem błędów uprawowych
m.in. braku wody oraz niedoboru wapnia.
Roztwór przeznaczony do dokarmiania przygotowujemy z
chudego mleka wymieszanego z wodą w stosunku 1:5.
Oprysk wykonujemy raz w tygodniu. Roztwór mleka można
wykorzystać również do nawożenia roślin ozdobnych (1 litr mleka na
10 litrów wody). Zwolennicy eko rozwiązań zachęcają do wykorzystywania mleka w walce z mszycami i przędziorkami. Do ich zwalczania
można wykorzystać świeże mleko lub serwatkę.

Mieszamy chude mleko (tłuste zatka nam spryskiwacz, a na
roślinie zrobi osad, który będzie jełczał) z wodą pół na pół i tym
płynem spryskujemy zaatakowane rośliny. Powinno zadziałać już
na drugi dzień, ale zabieg warto powtórzyć za 3-4 dni. Prowadzone
obserwacje potwierdzają śmierć 70% populacji mszyc.
Według obserwacji rolnika z Nebraski, który przez 10 lat nawoził
mlekiem łąki, na których wypasał swoje bydło, na terenie objętym
eksperymentem podwoiła się porowatość gleby, zauważalnie
wzrosła populacja pożytecznych mikroorganizmów, a także
ich aktywność mikrobiologiczna.
W przydomowych ogródkach sprawdzonym
rozwiązaniem jest stosowanie 25% roztworu mleka
(1 szklanka mleka na 4 szklanki wody).
Wraz z korzyściami płynącymi z używania mleka w ogrodzie,
musimy się liczyć również z wadami tej metody.
Należą do nich głównie: nieprzyjemny zapach będący efektem
przedawkowania i postępujących procesów rozkładu, a także
nieatrakcyjny wygląd roślin pokrytych mleczną powłoką.
REKLAMA
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Się

zatkało

Zapchana rura w zlewie, wannie czy pod
prysznicem to nic przyjemnego. Zanim jednak
wezwiemy zaklinacza węży (czyt. pana ze żmijką,
czyli hydraulika) albo wlejemy do odpływu żrący
preparat do udrażniania rur, rozłóżmy problem
na czynniki pierwsze i znajdźmy odpowiedź na
pytanie „dlaczego się zatkało?”.
Przyczyn niedrożności odpływu może być wiele, nie mniej jednak najczęściej są to gromadzące się w syfonach lub odkładające się na ściankach rurek resztki pożywienia (głównie tłuszcze) lub detergenty (najczęściej proszek do prania).
Dopełnieniem całości są oczywiście ludzkie włosy, zwierzęca sierść,
piasek lub ziemia, które dostają się do odpływu podczas mycia.
Całość „katalizowana” jest naszymi zaniedbaniami w konserwacji
rur i zator jak się patrzy! Ale...

Znaki ostrzegawcze
… zanim odpływ na dobre odmówi współpracy, najczęściej wysyła
do nas szereg sygnałów, które my zazwyczaj bagatelizujemy.
Do „przedzatorowych informacji ostrzegawczych” należą:
- wolniejszy odpływ wody,
- głośne bulgotanie w odpływie,
- wydobywanie się pęcherzyków powietrza podczas spływania większej ilości wody (np. z wanny),
- wybijanie wody w innym odpływie należącym do układu (np. woda
spuszczana z umywalki wypływa w wannie).

Trzeba działać
Powstawanie zatorów tłuszczowych zalegających w rurach, syfonach i przewodach kanalizacyjnych prowadzi nie tylko do chwilowego zatykania się odpływu ale także do korozji rur.
Doraźnie możemy „ratować się” chemicznymi środkami udrażniająco- dezynfekującymi, przepychaczkami lub spiralami.
Są to jednak metody krótkotrwałe, a w przypadku chemicznych
udrażniaczy niezwykle niebezpieczne dla nas i środowiska.
Aby skutecznie rozwiązać problem kumulacji tłuszczu w poszczególnych elementach kanalizacji, a także uporać się ze zmniejszającymi przepustowość rury innymi zanieczyszczeniami, możemy
sięgnąć po naturalne preparaty mikrobiologiczne np. SPOREN –
UDRAŻNIACZ.
Skuteczność preparatu oparta jest na wysokiej koncentracji
specjalnie wyselekcjonowanych szczepów bakterii saprofitycznych, które posiadają zdolność biodegradacji tłuszczów.
Dla prawidłowego wzrostu i rozwoju koloni bakteryjnych
środek zawiera również istotne enzymy (m.in.. lipazę),
odżywki i mikroelementy, które stymulują rozwój mikroorganizmów.
SPOREN – UDRAŻNIACZ jest w całości preparatem naturalnym. Może być stosowany zarówno interwencyjnie – w momencie powstania zatorów, jak również zapobiegawczo, gdyż
pozostawia na ściankach rur błonę biologiczną chroniącą przed
ponownym
osadzaniem się
tłuszczów.
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Zgrany duet
Uzupełnieniem „oczyszczającej kuracji mikrobiologicznej” są
tabletki biologiczne do szamb i kanalizacji - SPOREN KONSERWATOR. Ich głównym zadaniem jest utrzymanie wyrównanej
ilości i aktywności mikroorganizmów saprofitycznych odpowiedzialnych za rozkład złożonych związków organicznych odprowadzanych do szamb i zbiorników, w których gromadzone są nieczystości.

SPOREN – KONSERWATOR to eferwescensyjny (musujący)
produkt biologiczny zawierający nawet 1 miliard skrupulatnie
dobranych szczepów bakterii w zupełności bezpiecznych dla
ludzi i zwierząt. Posiadają one zdolność rozkładu fekaliów,
białek, tłuszczy pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, a także
papieru i detergentów. Regularne stosowanie preparatu minimalizuje powstawanie przykrych zapachów, przyspiesza rozkład
zawartości szamba i złogów zatykających kanalizację.

Jeżeli liczebność lub aktywność kolonii bakteryjnych utrzymuje się poniżej wymaganego poziomu dochodzi do zaburzenia procesu samooczyszczania, czego konsekwencją może być zatykanie się rur, powstawanie
uciążliwych związków zapachowych oraz
niekontrolowana fermentacja ścieków.

REKLAMA

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?

Ptasie

królestwo
Park Narodowy „Ujście Warty” stanowi obszar
wodno-błotny, będący jedną z największych ostoi
ptaków w Polsce i Europie. Położony jest w
zachodniej części Polski, przy granicy w Niemcami.
Park został utworzony w 2001 r., jako najmłodszy
polski park narodowy.

Jesienny przelot gęsi;
fot. K. Wypychowski

Nadwarciańskie rozlewiska są cenne przyrodniczo nie tylko w Polsce,
ale również w skali międzynarodowej. Obszar Parku został objęty
Konwencją Ramsar tj. konwencją o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe jako środowisko życiowe ptactwa
wodnego. Park został również włączony do Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 pod nazwą PLC 080001 „Ujście Warty”.
Krajobraz Parku stanowią poprzecinane rowami melioracyjnymi
rozległe łąki, pastwiska, turzycowiska oraz trzcinowiska.
Część południowa Parku to teren zalewowy, na którym poziom wody
może wahać się nawet do 4 m. w skali roku. W Parku Narodowym
„Ujście Warty” tylko 1 % powierzchni stanowią lasy znajdujące się
przy północnej granicy Parku.
Bogata sieć hydrologiczna, mozaika siedlisk oraz ekstensywnie użytkowane łąki i pastwiska stanowią o różnorodności gatunkowej fauny i
flory tego terenu.

Warta;
fot. A. Jirak

Na florę Parku składa się około 500 gatunków
roślin naczyniowych. W krajobrazie przeważają
zbiorowiska szuwarowe i ziołoroślowo-łąkowe.
Przykładami gatunków objętych ochroną ścisłą
są: listera jajowata, kukułka krwista, czy arcydzięgiel litwor.
Ichtiofauna reprezentowana jest przez 35 gatunków ryb. Najliczniej występują ryby z rodziny
karpiowatych np. leszcz oraz krąp. Z rzadszych
gatunków objętych ochroną występują np. różanka i piskorz.
Park jest dogodnym siedliskiem dla płazów.
Odnotowano w nim 11 gatunków. Przykładami są
żaba moczarowa, kumak nizinny, żaba śmieszka
oraz traszka grzebieniasta. Spośród 4 gatunków
gadów najliczniej występuje zaskroniec.
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Świt w PNUW;
fot. M. Jankowski

GDZIE NA WEEKEND?

Symbolem Parku Narodowego „Ujście Warty”
jest gęś zbożowa.
Gęś zbożowa gniazduje na północy Europy – w Skandynawii i na
Syberii. Jesienią odbywa wędrówkę na zimowiska do zachodniej
Europy. Wiosną powraca na swoje arktyczne lęgowiska. Park stanowi
jedną z najważniejszych ostoi tego gatunku podczas przelotów.
Gęś zbożowa wraz z gęsią białoczelną oraz gęgawą pojawiają się tutaj
w stadach liczących kilkadziesiąt tysięcy osobników.
Rekordowo odnotowano ich 200 000!.
Gęś zbożową najłatwiej odróżnić od innych gatunków po dwukolorowym – czarno pomarańczowym dziobie. Jak wszystkie gęsi, gatunek ten jest monogamiczny, tj. jeden samiec łączy się w parę z jedną
samicą. Ponadto ptaki w parze są sobie wierne do końca życia!

Gęś zbożowa;
fot. M. Leszczyński

W Parku Narodowym „ Ujście Warty” stwierdzono 39 gatunków ssaków.
Przykładami gatunków ściśle związanych ze środowiskiem wodnym są
bóbr, wydra, rzęsorek rzeczek i karczownik ziemnowodny.
Głównym celem ochrony Parku są ptaki oraz ich siedliska. Utrzymanie
siedlisk lęgowych ptaków jest możliwe dzięki prowadzonej na tym
terenie ochronie czynnej. Należy do niej przede wszystkim ekstensywne
użytkowanie łąk oraz pastwisk. Dotychczas odnotowano tutaj ponad 270
gatunków ptaków, w tym około 170 gatunków lęgowych.

Ostrygojady;
fot. M. Leszczyński

Rozlewiska, podmokłe łąki są dogodnym siedliskiem do gniazdowania
dla ptaków wodnych. Park jest jednym z największych krajowych lęgowisk gęgawy – jedynej gęsi gniazdującej w Polsce. Gniazduje tutaj do 700
par tego gatunku. Spośród kaczek, Park wyróżnia również krajowe
stanowisko śródlądowe ohara – gatunku wymienionego w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Kolejnym rzadkim przedstawicielem awifauny
Parku jest lęgowy ostrygojad. Turzycowiska są siedliskiem bardzo
rzadkiej zagrożonej w skali światowej wodniczki.
Dla wielu gatunków ptaków, obszar Parku jest jednym z najważniejszych
przystanków podczas długodystansowej wędrówki tj. podczas migracji.
Spektakularne widowiska wielotysięcznych stad ptaków można zaobserwować jesienią oraz wczesną wiosną. Gęsi zatrzymują się tutaj w stadach
liczących kilkadziesiąt tysięcy osobników. Obszar ten jest również ostoją
dla migrujących żurawi. Grupuje się ich tutaj nawet do 19 000 osobników.
Ponadto podczas wędrówki Park jest istotnym „przystankiem” dla różnych gatunków kaczek i ptaków siewkowych, ptaków wróblowych i
szponiastych.

Łabedzie krzykliwe;
fot. M. Leszczyński

Również lato nie jest wolne od skrzydlatych „gości”.
Park jest jednym z najważniejszych pierzowisk, dla ptaków odbywających tzw. całkowite pierzenie tj. łabędzi, gęsi oraz kaczek.
Ptaki te wymieniają wszystkie lotki równocześnie, tracąc chwilowo zdolność do lotu. Park jest również najliczniejszym krajowym zimowiskiem
łabędzia krzykliwego. Zimuje tutaj do 3000 osobników.
Więcej informacji można znaleźć na oficjalnej stronie Parku:
www.pnujsciewarty.gov.pl.
Park Narodowy „Ujście Warty” to prawdziwe
„Ptasie Królestwo”, dostępne również dla turystów!
Zapraszamy!

tekst:
Agata Jirak
Specjalista ds. edukacji

Już w następnym wydaniu Viridis
postaramy się okiełznać kapryśną
Królową Beskidów - Babią Górę.
Na mieniące się jesiennymi
kolorami beskidzkie szlaki
zapraszamy już we wrześniu!
Teren zalewowy;
fot. A. Jirak
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Nic tak nie zachęca
człowieka do pracy
jak ogród nasycony
wakacyjnymi kolorami.
Przyglądając się barwnym
rabatom tonącym w żółciach,
fioletach i czerwieniach trudno się
dziwić, że kolorami „zaraziły się”
również produkty Prosperplast.

Ostrzegamy, że „kolorowa epidemia” może zarazić również
nasze zioła. Wystarczy, że ubierzemy je w eleganckie, a przy
tym bardzo uniwersalne osłonki z serii Twins cube, Limes
dublo lub Limes uno.
Wykonane w wysokiej jakości tworzywa osłonki mają prostą
formę dzięki czemu łatwo je komponować z innymi elementami wystroju naszych domostw.
Dzięki specjalnej powłoce odpornej na promienie UV, donice
zachowują swój kolor nawet w pełnym słońcu.
Ponadto doniczki wyposażone są w uchwyt na nożyczki,
a także potrójne nożyczki do ziół ułatwiające siekanie!
Można by rzec zestaw idealny.
Z kuchni wychodzimy do ogrodu,
gdzie niezastąpione mogą okazać się wykonane
z miękkiego, miłego w dotyku plastiku, wielofunkcyjne kosze.
Model Billy, to dostępny w trzech rozmiarach (15, 30, 45 l.) i
czterech intensywnych kolorach pojemnik przydatny zarówno w
pracach ogrodowych jak i domowych obowiązkach na przykład jako
kosz na pranie czy pojemnik na zabawki. Elastyczne, przyjemne w
dotyku tworzywo znosi duże obciążenia i jest odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne. Odpowiednio wyprofilowane uchwyty pozwalają na komfortowe przenoszenie cięższych rzeczy.
Z kolei model Lily, to praktyczna i niezwykle efektowna torba, którą
z pewnością każda kobieta chętnie zabierze na, niekoniecznie ogrodnicze, zakupy.
Prosta forma, urozmaicona została
efektywnym wzorem ocieplającym wizerunek
na pozór zwykłej torby na zakupy. Lily
dostępna jest aż w ośmiu trwałych kolorach.
Na uwagę zasługuje również model Lucy –
wielofunkcyjna, bardzo pojemna i wytrzymała
torba, którą można zabrać na zakupy, na plaże,
a także na piknik. Torbę można nabyć w trzech
rozmiarach – 6.5, 15.0, 24.0 l.
i aż w ośmiu kolorach!
Miękkie, łatwe do czyszczeniu tworzywo oraz
umiejętnie wyprofilowane uchwyty umożliwiają korzystanie z torby bez względu na
porę roku i warunki atmosferyczne.
Czy lato może być bardziej kolorowe?
Oczywiście, ale tylko
z Prosperplast!
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Wermikulit

- sposób

Do uprawy rośliny
możemy wykorzystać
różne podłoża ogrodnicze.
Oprócz podstawowych części
składowych jakimi są kompost,
torf czy ziemia ogrodowa, w wartościowej
mieszance powinien znaleźć się również
wermikulit. Jakie zalety kryje w sobie ten
niepozorny minerał?

na lepsze podłoże

Z geologicznego punktu widzenia wermikulit jest minerałem
pochodzenia naturalnego powstałym w wyniku postępującego procesu wietrzenia głównie biotytu oraz flogopitu –
minerałów będących składnikiem skał. Charakteryzuje się
płytkową budową (przypomina harmonijkę), której zawdzięcza niewielką wagę oraz doskonałe właściwości
sorbcyjne i izolacyjne.
Jest materiałem jałowym, obojętnym chemicznie odpornym
na działanie grzybów i mikroustrojów - nie pleśnieje!
Zadaniem wermikulitu jest nie tylko stworzenie odpowiednich
warunków wodno - powietrznych w obrębie systemu korzeniowego, ale także zaopatrywanie rośliny w składniki pokarmowe.
Jest to możliwe dzięki obecność w wermikulicie łatwo przyswajalnych form magnesu, potasu, żelaza i wapnia wzbogaca glebę o
cenne minerały. Rośliny w takim środowisku lepiej się rozwijają,
są bardziej odporne na choroby.
Płytkowa struktura wermikulitu umożliwia zgromadzenie w nim
płynów o wadze pięciokrotnie przekraczającej jego własną masę.
Te nadzwyczajne właściwości chłonne minerału sprawiają, że jest
on wykorzystywany jako nośnik nawozów organicznych oraz
herbicydów i insektycydów (m.in. w uprawach hydroponicznych).
W przypadku roślin doniczkowych wermikulit można wykorzystać jako materiał drenażowy – ułatwiający odpływ nadmiaru wody
z doniczki, a także ściółkujący – ograniczający utratę wody przez
parowanie oraz dekoracyjny – złoto-brązowy kolor wermikulitu
ma wysokie właściwości estetyczne.

Wermikulit może być stosowany również jako suplement poprawiający właściwości fizyczne gruntu – zbitą glebę rozluźnia i
napowietrza ułatwiając korzeniom wykorzystywanie związków
zgromadzonych głębszych warstwach podłoża, a luźną, narażoną
na nadmierną utratę wody i powietrza, zagęszcza, zatrzymuje
wilgoć wraz z substancjami mineralnymi i niezbędnym do wzrostu
powietrzem.
Przygotowywanie rozsad i uprawa roślin, nie jest jedynym ogrodniczym polem bitwy, na którym wermikulit jest naszym sprzymierzeńcem.
Wysokie właściwości absorpcyjne i termoizolacyjne sprawiają, że
wermikulit ogrodniczy może być wykorzystywany jako materiał
zabezpieczający bulwy oraz cebulki przed pleśnieniem i gniciem
w trakcie przechowywania.
Obie te cechy przynoszą wymierne korzyści również w przechowywaniu warzyw czy owoców w okresie zimowym. Minerał
pochłania produkty uboczne wymiany gazowej mogące
niekorzystnie wpływać kondycję i trwałość przechowywanych
zbiorów, minimalizując tym samym straty związane z gniciem
owoców lub warzyw.
Zdolność absorpcji wermikulitu
pozwala także na jego
wykorzystanie w przydomowych
kompostownikach.
Właściwości chłonne minerału w
znacznym stopniu ograniczają
nieprzyjemny zapach powstający w
trakcie procesów rozkładu, i
poniekąd regulują zachodzące w
pryzmie przemiany chemiczne
(poprzez lepszą dostępność powietrza
i zwiększoną zdolność gromadzenia
wody). Kompost wzbogacony
wermikulitem ma lepsze właściwości
fizyczne (jest luźniejszy i lepiej
napowietrzony), można go
wykorzystać zarówno w uprawie
roślin domowych jak i ogrodowych.
Powodzenia w uprawie!
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Narzędzia
szyte na miarę

Najczęściej w jednym ogrodzie pracuje
wielu członków rodziny. Problemem w
takiej sytuacji staje się dobór
odpowiednich narzędzi, które będą
wygodne w użytkowaniu dla
wszystkich pracujących nimi osób.
Czy ta sama łopata będzie równie wygodna dla
kobiety mającej 165 cm wzrostu jak i dla
postawnego mężczyzny?
Owszem będzie, o ile oczywiście zaopatrzymy się w
narzędzia z linii SmartFit™ – od tej pory, to narzędzia
będą dostosowywać się do nas, a nie my do narzędzi.
W czym tkwi tajemnica narzędzi Fiskars SmartFit™ ?
Fiskars SmartFit™ to linia narzędzi teleskopowych, które
dzięki płynnej regulacji pozwalają na uzyskanie optymalnej
długości trzonka (w przypadku narzędzi kopiących) lub gwarantują wygodny chwyt regulowanych rączek.
Takie rozwiązanie technologiczne gwarantuje zachowanie prawidłowej postawy ciała w trakcie pracy i nie obciąża kręgosłupa, ponadto umożliwia pracę z ziemi z pominięciem nieporęcznych drabin czy podestów (w odniesieniu do narzędzi tnących).
Wszelkie prace ziemne, w tym kopanie, sadzenie, spulchnianie
lub rozkruszanie gleby możemy wykonać wykorzystując dwa
modele teleskopowych łopat lub regulowane widły Fiskars.
Z ciężkim, gliniastym podłożem skutecznie rozprawi się ostro
zakończony szpadel Fiskars lub teleskopowe widły, a do kopania, na glebach lżejszych i w pozostałych pracach ogrodniczych
niezastąpiony będzie szpadel o prosto zakończonej głowicy.
Wygodna regulacja pozwala dostosowywać długość trzonka do
naszych potrzeb (w przedziale od 1054 mm do 1250 mm,
a w przypadku wideł od 1065 mm do 1256 mm).
Kąt nachylenia trzonka równy 13° zapewnia ergonomiczną
postawę bez konieczności nadwerężania mięśni pleców.
Wygodna rączka w kształcie litery D umożliwia bezproblemowe manewrowanie narzędziem.
Będące nowością w 2014 roku narzędzia tnące Fiskars
SmartFit™ ułatwiają przycinanie wyżej położonych gałęzi oraz
równomierne przycinanie żywopłotu. W obu przypadkach
odpowiednio wyprofilowane ostrza pokryte zostały powłoką
niwelującą tarcie i gwarantującą czyste i płynne cięcie.

Uzupełnieniem linii
Fiskars SmartFit™
jest jednoręczny
sekator nożycowy
z regulowaną średnicą
cięcia umożliwiającą
płynne cięcie gałęzi o
średnicy do 24 mm.
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Regulacja rozstawu rączek sprawia, że sekator można dostosować do
wielkości naszej dłoni, ponadto uniwersalny kształt umożliwia pracę
zarówno lewą jak i prawą ręką. Górna rączka została pokryta powłoką
antypoślizgową, dzięki której narzędzie pewnie trzyma się w dłoni.
Sekator posiada wygodny mechanizm blokujący, który zapewnia
bezpieczeństwo podczas przechowywania i użytkowania.
Linia Fiskars SmartFit™, to kolejny dowód na to, że praca w
ogrodzie może być jeszcze wygodniejsza i przyjemniejsza niż
dotychczas i to dla wszystkich członków naszej rodziny
jednocześnie.
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TOP PRODUKT
ORCHID STRONG
Odżywka do storczyków wzmacnia
i przedłuża kwitnienie. Proste w użyciu
aplikatory zapewniają komfort użytkowania,
bez konieczności odmierzania dawki.

AGRECOL
DECIS OGRÓD 015 EW
Środek o działaniu kontaktowym i
żołądkowym, przeznaczony do zwalczania
mszyc, stonki oraz innych szkodników
gryzących i ssących. Na roślinie działa
powierzchniowo.

BAYER
MAGICZNA SIŁA
do pomidorów
Krystaliczny nawóz
interwencyjny do pomidorów.
Wysoko wydajny koncentrat
pobudza rośliny do wzrostu i
kwitnienia. Można stosować
doglebowo oraz dolistnie.

SUBSTRAL

BAGOSEL 100EC
Koncentrat do opryskiwania dużych
powierzchni otwartych (ogrody
przydomowe, tereny rekreacyjne, hotelowe,
place zabaw), ograniczający występowanie
komarów, muszek, much. Preparat ma
działanie kontaktowe i pokarmowe.
Stosowany systematycznie
na danym obszarze likwiduje plagę
owadów, podnosząc komfort
przebywających tam ludzi.

BROS

NOŻYCE DO TRAWY
serwo 113680
Wykonane z kompozytu włókna szklanego,
wygodne w użyciu nożyce do trawy z mechanizmem
Servo-System, który gwarantuje skuteczne cięcie
oraz zapobiega blokowaniu się ostrzy.
Obrotowe ostrze ułatwia pracę.

FISKARS

TABLETKI
MULTIFUNKCYJNE
SPIRALE NA KOMARY
i inne owady latające
Spirale owadobójcze do zwalczania komarów.
Żarząc się, spirale zapewniają kilkugodzinną
ochronę przed komarami oraz innymi
owadami latającymi.

AROX

Tabletki do dezynfekcji wody basenowej są
oparte na aktywnym chlorze, zapewniają
skuteczne usuwanie mikroorganizmów, w
tym bakterii, grzybów i innych patogenów.
Dzięki temu korzystanie z basenu jest
przyjemne i bezpieczne.

NOBILLA
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ROZRYWKA

Egzotyczny

duet

Truskawka
to owoc o wielu obliczach.
W ramach ciekawostki
chcielibyśmy przedstawić Państwu
jedno z nich – truskawkę ananasową.

Gdy na naszym talerzu wyląduje „ananasówka” możemy
zaobserwować u siebie objawy rozdwojenia jaźni. No bo jak to
możliwe, że oczy widzą truskawkę, i to na dodatek białą, a nos i
kubki smakowe wychwytują dominującą, egzotyczną nutę
ananasa?
A no możliwe, i co najważniejsze, całkiem naturalne. Truskawka
ananasowa jest wynikiem krzyżowania, a nie inżynierii genetycznej, jak można usłyszeć wśród truskawkowych sceptyków.
Jeżeli jednak ktokolwiek podejrzewa truskawkę o romans z ananasem, to również jest w błędzie. W tym przypadku wszystko zostaje
w rodzinie, a sympatyczny miks tropikalno-truskawkowy jest
wynikiem próby odtworzenia bardzo starej odmiany przywiezionej z Ameryki Południowej, gdzie była ona bardzo popularna
jeszcze przed stu laty.
Zagrożona całkowitym wyginięciem odmiana została uratowana
przez holenderskich rolników. Po kilku latach prac hodowlanych
na jej podstawie powstała nowa – bardziej wytrzymała na
niekorzystne czynniki środowiska oraz choroby i szkodniki.

Podobnie jak tradycyjna truskawka, ananasówka dobrze reaguje na
ściółkowanie, które ogranicza parowanie i zachwaszczenie.

Rośliny wymagają stanowiska słonecznego i ciepłego oraz
regularnego podlewania. Zakupione truskawki sadzimy do gleby
żyznej, próchniczej, przepuszczalnej, lekko kwaśnej.

Jeżeli odpowiednio przygotujemy stanowisko nawożenie nie jest konieczne, co najwyżej na początku maja możemy zastosować płynny
nawóz wieloskładnikowy lub granulowany nawóz do truskawek.
Nawożenie należy zakończyć po kwitnieniu,
gdyż nadmiar azotu sprzyja nadmiernemu
rozwojowi ulistnienia kosztem owoców i
przyczynia się do powstawania zgnilizny
owoców.
Truskawkę ananasową możemy rozmnażać
jedynie z sadzonek, które najlepiej wysadzać do
gruntu na wiosnę.
Mimo egzotycznego wyglądu i smaku, truskawka ananasowa jest bardzo łatwa w uprawie i
doskonale znosi nasz klimat. Można ją uprawiać na zagonach, a także w pojemnikach na
tarasach i balkonach.
W okresie zimowym bryła korzeniowa roślin
uprawianych w skrzynkach lub donicach
powinna zostać zabezpieczona słomą, styropianem lub włókniną.
Okres owocowania przypada na miesiące letnie
i pokrywa się z owocowaniem typowych, czerwonych odmian. Dużą zaletą ananasówki jest
fakt, iż w naszym klimacie rzadko atakują ją
choroby i szkodniki, dzięki czemu nie wymaga
stosowania oprysków i doskonale nadaje się do
ekologicznej uprawy na działce.
Egzotyczne smaki na przydomowej grządce
są w zasięgu naszej ręki, wystarczy
spróbować, naprawdę warto!
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Chuck
Berry
One Dozen
Berrys
1958
Ten legendarny gitarzysta i wokalista to bezsprzecznie jedna z ikon
rock&rolla. Odkrywcą jego talentu był „król chicagowskiego bluesa” Muddy Waters. To on przedstawił Chucka szefom wytwórni
Chess Records. Zaowocowało to podpisaniem kontraktu i kilkoma
znakomitymi albumami nagranymi dla tej szacownej oficyny.
„One Dozen Berrys” jest drugą płytą nagraną dla Chess przez
Berrego. W studio towarzyszy mu zespół pod wodzą wielce zasłużonego dla bluesa i rock&rolla kontrabasisty i producenta Wilie
Dixona. Już na otwarciu otrzymujemy utwór, który pozostaje do
dzisiaj nieśmiertelnym klasykiem szeroko pojętego rocka.
Mam na myśli fenomenalną kompozycję „Sweet Little Sixteen”.
To jeden z tych numerów, które są archetypami i kwintesencją
rockowego brzmienia gitary. Fenomenalny feeling, fantastyczna gra
zespołu towarzyszącego oraz samego lidera nie pozostawia cienia
wątpliwości, że mamy do czynienia z geniuszem.
Śpiew Chucka Berrego, też jawi się niebanalnie i na wskroś nowatorsko. Przypomnijmy, że mamy rok 1958 i rock&roll dopiero raczkuje.
To co się dzieje na tym ponadczasowym albumie musiało być w
owych czasach tak awangardowe, że aż trudno to sobie wyobrazić.
Co ciekawe nawet dzisiaj słuchając „One Dozen Berrys” nie czujemy, że to dzieło powstało ponad pół wieku temu. Na płycie dominuje
blues i rock&roll przeplatany od czasu do czasu, a to lekkimi karaibskimi wtrąceniami rytmicznymi, a to delikatnym swingowym
odcieniem.
Najsłynniejszym szlagierem z omawianego albumu obok „Sweet
Little Sixteen” pozostaje bez wątpienia epokowy „Rock & Roll
Music”. Zresztą te dwa utwory zostały wydane w owym czasie na
singlach świecąc tryumfy na listach przebojów.
Chuck Berry miał niesamowity dar komunikacji z młodą, nastoletnią
publicznością. Jego teksty poruszały tematy znane i i istotne dla
młodych ludzi. Jego pełna energii muzyka oparta na niebanalnych
umiejętnościach instrumentalnych czyniła z niego jednego z
pierwszych idoli nastolatek.
Niestety kolor skóry nie był w tamtych czasach bez znaczenia i
gwiazda Chucka lśniłaby jeszcze bardziej, gdyby nie aspekt rasistowski ( słynny proces o uwiedzenie nieletniej).
Pomimo to Chuck przeszedł do historii i po dzień dzisiejszy jest
uważany za jedną z najważniejszych postaci ery rock&rolla.
Płyta o której mowa wywarła swoje piętno choćby na całej
twórczości The Rolling Stones. Gitarowe riffy i efektowne partie
solowe obecne na tym krążku, to biblia wszelkiej maści gitarzystów
czerpiących z historii rocka. Berry wywarł też spore piętno na wizualnej estetyce koncertów. Był twórcą legendarnego "kaczego chodu"
z gitarą. Twierdził, że stworzenie go w 1956 roku miało pierwotnie
na celu ukrycie wygniecionego garnituru ze sztucznego jedwabiu.
Polecam skonsumować te muzyczne truskawki i cieszyć się ich
smakiem przez kolejne pół wieku.
Robert Lenert
Gratulujemy - Promocja na antenie
Programu Trzeciego Polskiego Radia,
to nagroda dla krośnieńskiego zespołu
Los Agentos w konkursie Skoda Auto
Muzyka. Jury w składzie: Wojciech
Waglewski, Piotr Metz, Andrzej Smolik,
Katarzyna Nosowska, Mela Koteluk i Fisz,
przez kilka miesięcy typowało najlepiej
brzmiące zespoły, które brały udział w
konkursie. O pozycji swoich faworytów
mogli decydować również internauci.
Konkurs Skoda Auto Muzyka trwał
od kilku miesięcy.
Piotr Metz wskazał Los Agentos .
Nowa płyta „Tom Waits project”
już jest dostępna. Polecamy.

ROZRYWKA

Ziołowyzakątek
Jeżeli Twoja skóra
ma dość reklamowanych
przez jędrne dwudziestolatki kremu na zmarszczki,
a włosy jeżą się na głowie
na widok szamponu
polecanego przez profesjonalistów, to znak,
że „Ziołowy zakątek.
Kosmetyki, które
zrobisz w domu” jest
książką napisaną
z myślą właśnie o Tobie.
Aby mieć piękną i zdrową skórę, wcale nie potrzeba drogich kremów
ani specjalistycznych zabiegów!
Wystarczy ukręcić własny krem, przygotować maseczkę z przypraw i
owoców bądź zrobić leczniczą maść ziołową. To naprawdę proste!
Potrzebne składniki najłatwiej znaleźć w kuchennej szafce, zebrać na
łące lub w ogrodzie albo kupić w internecie.
„Ziołowy Zakątek. Kosmetyki, które zrobisz w domu” to
niezastąpiony przewodnik i obszerne kompendium wiedzy po
naturalnych sposobach pielęgnacji ciała. Zawiera przegląd
najpopularniejszych składników, w tym olejów, maseł i olejków
eterycznych, niezbędnych do zrobienia domowych kosmetyków oraz
około dziewięćdziesięciu sprawdzonych przepisów wykorzystujących pospolite zioła (m.in. nagietek, dziurawiec i nawłoć), różne
produkty spożywcze (np. oleje, miód, sodę), a także najnowsze
zdobycze kosmetyki (w tym naturalny kwas hialuronowy i płynny
jedwab).
Znajdziemy tu zarówno receptury tradycyjne, jak i nowoczesne, dla
początkujących oraz zaawansowanych, przepisy na lekkie kremy do
twarzy, regenerujące balsamy do ciała, luksusowe sera, pieniste i
delikatne mydełka, musujące babeczki do kąpieli, perfumy w kremie,
oczyszczające toniki, smakowite pomadki do ust, żel do włosów oraz
wiele, wiele innych.
Dzięki bajecznym zdjęciom instruktażowym wykonanych po większej części przez autorkę nawet laik będzie w stanie stworzyć
kosmetyki opisane w książce oraz skomponować swoje.
Książkę wzbogacono o listę sprzedawców, u których można nabyć
składniki, oraz stron internetowych pomocnych w opracowywaniu
własnych receptur.
Premiera:18.06.2014
Wydawnictwo:
NASZA
KSIĘGARNIA
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SUDOKU
„SUDOKU (jap. 数独 sūdoku, od sūji wa dokushin ni kagiru,
czyli cyfry muszą być pojedyncze) – łamigłówka, której celem
jest wypełnienie diagramu 9 × 9 w taki sposób, aby w każdym
wierszu, w każdej kolumnie i w każdym z dziewięciu pogrubionych
kwadratów 3 × 3 (zwanych „blokami” lub „podkwadratami”)
znalazło się po jednej cyfrze od 1 do 9.
Została wynaleziona przez Amerykanina Howarda Garnsa
w 1979 r. i opublikowana pod nazwą „Number Place”.
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W rozwiązaniu prosimy przesłać sumę cyfr ukrytych pod
kolorowymi polami. Osobno należy podać sumę z niebieskich
pól, a osobno z zielonych. Miłej zabawy!
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HASŁO Z KRZYŻÓWKI NUMER 19
DESZCZ MAJOWY,
CHLEB GOTOWY

LISTA NAGRODZONYCH:

1. EMILIA PRYŚKO

Z uśmiechem
pracuje się lepiej!

CENTRUM OGRODNICZE Biskupiec

2. TADEUSZ TOKARSKI
CENTRUM OGRODNICZE OGRODY,
Gorlice

3. AGNIESZKA MOTYL
CENTRUM OGRODNICZE KALISIAK
Kobyłka

Szczotka do rynien
QuikFit™

ZWYCIĘZCOM
GRATULUJEMY !
PO ODBIÓR ZAPRASZAMY
DO SKLEPÓW

***

Wszedł facet do kwiaciarni i mówi, że chce
kupić jakieś kwiaty.
Ekspedientka:
- Oczywiście, a jakie ma pan na myśli?
- No sam nie wiem...
- Hmmm... no to pozwoli pan, że pomogę.
Zacznijmy od tego,co konkretnie
pan przeskrobał?

***

SUDOKU
Dane
kontaktowe

Podpis
Nazwa Centrum Ogrodniczego
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ROZWIĄZANIE PROSZĘ
PRZEKAZAĆ DO SKLEPU,
W KTÓRYM OTRZYMALIŚCIE PAŃSTWO
MAGAZYN VIRIDIS
DO DNIA 10.08.14

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,

