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PORADNIK SEZONOWY

Nie

Do zrobienia... zapomnij
Dość tego wakacyjnego lenistwa!
Wraz z nadejściem września, w ogrodzie czeka
na nas wiele pracy.

W I połowie września sadzimy karpy rabarbaru, zaprawiając dołki dobrze rozłożonym obornikiem lub kompostem i nawozami mineralnymi.
Rozmnażamy przez podział silne kępy szczypiorku.
W II połowie września siejemy ozimy szpinak na najwcześniejszy, kwietniowy zbiór. Najlepsze odmiany to
Olbrzym Zimowy i Matador 30.
Starannie przerabiamy kompost nawilżając go, jeśli jest
suchy. W czasie ciepłej, wrześniowej pogody kompost
szybko się rozłoży.
Przygotowujemy glebę do jesiennego sadzenia drzew i
krzewów. Jeśli nie stosowaliśmy przedplonu, należy
wykorzystać dobrze rozłożony obornik lub kompost, a
także jesienne nawozy mineralne.
Sadzimy i rozmnażamy byliny kwitnące wiosną i latem.
Przygotowujemy glebę pod sadzenie cebulek kwiatowych. Zasilamy ją bardzo dobrze rozłożonym kompostem
oraz nawozami fosforowo-potasowymi.
W pierwszej połowie miesiąca sadzimy narcyzy oraz
niskie rośliny cebulkowe, od połowy września - tulipany.
Wskazane jest zaprawianie cebul środkami przeciw chorobom grzybowym.
Nie później niż do połowy miesiąca, gdy liście są jeszcze
zielone, wykopujemy bulwy mieczyków. Po wykopaniu i
obcięciu części nadziemnej dosuszamy bulwy w suchych
i przewiewnych pomieszczeniach .
Po pierwszych przymrozkach wykopujemy karpy dalii.

G JAK
GRZYBOBRANIE
Przeznaczone do samodzielnej uprawy grzybnie
pieczarek, boczniaków czy kań, to szybki
i niezawodny sposób na udane grzybobranie bez
konieczności przemierzania leśnych zarośli.
Zakupione w sklepach ogrodniczych grzybnie możemy uprawiać
zarówno w domu jak i w grodzie. Ze względu na potrzeby termiczne
i wilgotnościowe uprawa w domu może odbywać się przez cały rok,
w ogrodzie natomiast jedynie od połowy kwietnia do końca lipca
(termin zakładania). Do uprawy w ogrodzie należy wybrać miejsce
zacienione, pod krzewami i drzewami lub wzdłuż muru czy żywopłotu, najlepiej od strony północnej.
Gotowy do uprawy zestaw zawiera podłoże z grzybnią oraz
substrat, którym przykrywamy grzybnię zapewniając jej utrzymanie odpowiedniej wilgotności.
Cała praca jaką musimy wykonać po przyniesieniu grzybni do
domu, to znalezienie jej ciepłego, nie narażonego na bezpośrednie
słońce miejsca. Z racji tego, że w uprawie światło nie odgrywa
żadnej roli, własne pieczarki możemy uprawiać nawet w najciemniejszej piwnicy, pamiętając jedynie o systematycznym i umiarkowanym zraszaniu ziemi.
Przy zachowaniu optymalnej temperatury ok. 15-16 stopni, po 3-4
tygodniach powinny pojawić się pierwsze owocniki. Grzyby wyrastają partiami średnio co 2-3 tygodnie.

Sadzimy drzewa i krzewy iglaste.
Przygotowujemy zagony do ozimego wysiewu marchwi,
pietruszki korzeniowej i naciowej, kopru. Nawozimy je
nawozami mineralnymi, przekopujemy i grabimy.
Przygotowujemy odpowiednie pomieszczenie do zimowego przechowania plonów.
Przed przymrozkami koniecznie zbieramy z grządek
wrażliwe na przemarzanie warzywa: pomidory, ogórki,
buraki, marchew, selery. Trochę dłużej na zagonach
mogą zostać warzywa bardziej odporne: pietruszka,
skorzonera, rzodkiew czarna, cykoria sałatowa, pasternak, kalarepa.
Pod koniec października zbieramy kapustę i pory.
Drzewa i krzewy owocowe nawozimy nawozami fosforowo-potasowymi.
Sadzimy krzewy ozdobne, w tym róże.
Przeprowadzamy ostanie prace pielęgnacyjne na trawniku – nawozimy go, kosimy na wysokość 4-5 cm i dokładnie grabimy.

Jeżeli odpowiednio zadbamy o naszą prywatną pieczarkarnię
„wysyp” powinien powtórzyć się 3-4 razy. Łącznie można zebrać
nawet 10 kilogramów grzybów!
Podobnie owocują boczniaki, pierścieniaki i kanie.
Średnio po 14-16 tygodniach kultura jest wyczerpana i można ją
wykorzystać w ogrodzie i do użyźniania roślin balkonowych, gdyż
jest wartościowym nawozem naturalnym.
Szczegółowe zasady uprawy poszczególnych gatunków zawiera
dołączona do zestawu ulotka, w której znaleźć można również łatwe
przepisy na grzybowe przysmaki.
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Pożegnanie

zsezonem

Mięsiste bulwy dalii nie są w stanie zimować w gruncie,
dlatego zaraz po pierwszym jesiennym
przymrozku należy je wkopać.
Dlaczego należy czekać aż do przymrozków?
Powód jest dość prozaiczny – im dłużej rośliny pozostają
na rabacie, tym więcej składników pokarmowych zostaje
zgromadzonych w ich bulwach, co ułatwia zimowanie
poza podłożem.
A dlaczego po łopatę sięgamy zaraz po przymrozku?
Już niewielki spadek temperatury poniżej „magicznego”
zera sprawia, że liście dalii ulegają „ścięciu”, czyli obumierają tracąc zdolność asymilacji. Pozostawianie ich w takim stanie w
ogrodzie nie przyniesie już roślinie żadnej korzyści, a i dla oczu
radość to niewielka, gdy takie „ścięte” kwiaty dogorywają na rabacie.
Już wiemy dlaczego, to teraz przejdźmy do tego „jak?”.

W pierwszej kolejności obcinamy wszystkie łodygi pozostawiając
ok. 30 cm. odcinki pędów. Następnie przy użyciu wideł amerykańskich (płaskozębnych) rozluźniamy glebę w promieniu 20–40 cm.
od środka krzaka i ostrożnie wyciągamy go z gruntu wykorzystując
pozostawione po przycinaniu „kikuty”.
Gdy wyciągniemy roślinę „na powierzchnię” strzepujemy z niej
nadmiar ziemi (spomiędzy poszczególnych bulw również) i myjemy pod bieżącą wodą. Jeżeli zależy nam na identyfikacji poszczególnych odmian „wykopki” i mycie przeprowadzamy etapami,
żeby nie pomieszać roślin. Czyste karpy dokładnie oglądamy usuwając bulwy uszkodzone, nadgryzione bądź nadgniłe. Po oględzinach zostawiamy dalie na 2 godziny odwrócone korzeniami do
góry, aby obeschły, a z pustych łodyg wydostała się ewentualna
woda. Oczyszczone i osuszone karpy opisujemy, układamy w
skrzyneczkach lub kartonach i zasypujemy trocinami, torfem lub
piaskiem, tak by nieprzykryte pozostały jedynie fragmenty łodyg.
Pomieszczenie, w którym będziemy przechowywać dalie powinno
być chłodne (w trakcie zimy temperatura nie może spaść poniżej
5 ºC, ani też przekroczyć 8-10 ºC ) i umiarkowanie wilgotne.

REKLAMA

Zimujące bulwy nie mogą pozostać bez nadzoru, przynajmniej raz
na dwa miesiące zajrzyjmy do nich i sprawdźmy, czy nie mają za
sucho (bulwy marszczą się) lub czy nie gniją. Regularne doglądanie
pozwoli naszym daliom spokojnie przetrwać zimę. Byle do wiosny!

Babie
lato
PO CO DO OGRODNICZEGO ?
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w ogrodniczym

Tańczące na zwiewnych
niciach babiego lata
promienie jesiennego słońca
zachęcają do pracy w ogrodzie.
Zachęcają również do wizyt w sklepie
ogrodniczym, przecież jeszcze tyle pracy
nas czeka przed końcem sezonu.

Najpóźniej do połowy września powinniśmy pomyśleć o nawożeniu naszego ogrodu. Przydać się mogą jesienne mieszanki
dostarczające roślinom fosforu i potasu jak również obornik granulowany lub kompost.
Jeżeli do tej pory nie mogliśmy się zabrać za samodzielne kompostowanie, jesienne porządki są doskonałą okazją, by rozpocząć
przygodę z „czarnym złotem ogrodników.” W niewielkich
ogrodach doskonale sprawdzają się plastikowe kompostowniki.
Do współpracy w tworzeniu kompostu warto zaprosić
mikroorganizmy, które przyspieszą proces rozkładu i
ujednolicą masę kompostową.
W sklepach ogrodniczych dostępne są różnorodne środki wspomagające kompostowanie. Możemy wybierać wśród preparatów
mikrobiologicznych zawierających naturalne szczepy przyjaznych dla środowiska bakterii, a także mineralnych wspomagaczy
kompostowania, które dodatkowo wzbogacają uzyskaną masę w
minerały.
Wrzesień to niewątpliwie miesiąc zbiorów.
Z grządek i zagonów znikają kolejne warzywa zamieniając się w
przepyszne przetwory lub, odpowiednio zabezpieczone, czekając
na swoją kolej w piwnicy. Słoików na smakowite konfitury czy
balonów na aromatyczne wino warto szukać w sklepie ogrodniczym, podobnie jak innych produktów pomocnych w przygotowywaniu domowych rarytasów.
Gdy z ogródka zniknie większość warzyw pora zabrać się za jego
uprzątnięcie. Podczas porządkowania z pewnością sięgniemy po
grabie oraz widły. Narzędzi szukajmy w zaprzyjaźnionym sklepie
ogrodniczym pamiętając, że głównym kryterium wyboru powinny być przede wszystkim nasze potrzeby.
Odpowiednio dobrane, funkcjonalne narzędzia
mają ułatwiać nam pracę i odciążać przepracowany
organizm. By usprawnić ogrodnicze porządki warto
zaopatrzyć się w lekkie taczki lub kosze na kółkach.
Zwróćmy uwagę, by były one wykonane z trwałych, łatwych w
pielęgnacji i konserwacji materiałów.
Nie możemy zapominać, że jesień to doskonały
czas na nowe nasadzenia.
W nadchodzących tygodniach w szkółkach i sklepach ogrodniczych jest największy wybór drzewek i krzewów owocowych w
różnych odmianach. Przy okazji sadzenia pomyślmy o podłożu
kompostowym, które wsypiemy do wykopanego dołka oraz o
palikach, niezbędnych w uprawie drzewek szczepionych na karłowych podkładkach.
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Wczesna jesień jest dobrym czasem na zakładanie trawników.
Odpowiednio wysiany zdąży się zazielenić przed nadejściem chłodu,
a co najważniejsze, nie będzie mu doskwierała susza, gdyż z reguły
jesień niesie ze sobą deszcz.
Jeżeli zależy nam, by nasz wiosenny ogród tonął w kolorach, nie
powinniśmy zapominać o wysadzeniu cebulek krokusów, tulipanów
czy hiacyntów. Wysadzone w plastikowych koszyczkach bez trudu
przetrwają zimę i rozkwitną niosąc ze sobą powiew wiosny.

PO CO DO OGRODNICZEGO ?
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Mimo kończącego się sezonu nie przerywajmy zabiegów chroniących nasz ogród przed kretami. To twardzi zawodnicy, więc odpuszczenie im na finiszu może zniweczyć całoroczny trud włożony w
walkę z tymi uciążliwymi szkodnikami. Karbid, świece dymne,
wonne odstraszacze, akustyczne brzęczki... i co tu wybrać?
Pogodny wrzesień sprzyja wycieczkom do lasu. Dla wielu grzybiarzy przeczesywanie leśnych gęstwin jest doskonałym sposobem
na odpoczynek. Jeżeli mamy w swoim najbliższym otoczeniu
zapalonego grzybiarza można pokusić się o zakup drobnego
upominku, a mianowicie nożyka do grzybów. Sprytne połączenie
niewielkiego nożyka i miękkiej szczoteczki do oczyszczania
grzybów z pewnością będzie doskonałym drobiazgiem.
W ogrodniczym z pewnością znajdziemy również kalosze czy palto,
a w większych placówkach nawet koszyk wiklinowy, który z pewnością przyda się nie tylko na grzyby.
Jeżeli jednak nie wierzymy w swoje umiejętności poszukiwawcze i
błądzimy zaraz po wejściu do lasu możemy postarać się o grzyby z
własnej hodowli. Do uprawy podgrzybków czy prawdziwków musimy przygotować odpowiednie stanowisko, ale boczniaki, pieczarki
czy też kanie bez trudu wyhodujemy nawet w ciepłej piwnicy.
Gotowe do użytku grzybnie można kupić w wielu sklepach ogrodniczych.
Zwieńczeniem jesiennej krzątaniny po ogrodzie powinny być pierwsze przymiarki do zabezpieczania roślin przed nadchodzącym chłodem. Najdelikatniejsze rośliny balkonowe już z początkiem października powinny znaleźć się w pomieszczeniach, natomiast bardziej odporne warto zabezpieczyć workami jutowymi (bryłę korzeniową) oraz grubszą agrotkaniną lub założyć specjalne kaptury
ochronne.
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Babie
lato
w słonecznych promykach,
Agnieszka
Dybaś-Kopczacka
C.O. Ogrody,
Gorlice

złota jesień
październik
zamyka

Pierwszego września słońce wstaje
około godziny 04:16 i zachodzi mniej
więcej o 18:24.
Aż żal myśleć, że ostatni dzień miesiąca
będzie krótszy o ponad 1,5 godziny.

23 września przyjęliśmy uważać
za pierwszy dzień jesieni, powoli żegnamy się z latem i rozpoczynamy ostatnie prace w ogrodzie - zabiegi pielęgnacyjne i
porządkowe.
Jesień to najlepszy okres na sadzenie roślin, zarówno tych kupionych w doniczkach, jak i kopanych z gruntu. Rośliny teraz posadzone zdążą się ukorzenić do nadejścia mrozów, a w przyszłym
roku rozpoczną intensywny wzrost, nie tracąc energii na aklimatyzację. Posadzone jesienią rośliny nie są narażone na silne, palące
słońce ani na okresy suszy i upałów, jakie mogą zdarzyć się wiosną.

Pora na sadzenie
Sadzimy rośliny cebulowe, kwitnące wiosną np. tulipany, narcyzy,
lilie, kokorycze, psizęby, pustynniki, puszkinie, iksje, kosaćce,
ranniki, cebulice, szachownice cesarskie, krokusy, szafirki,
hiacynty i przebiśniegi. Możemy je sadzić bezpośrednio do gruntu
lub do specjalnych osłonek chroniących cebule przed gryzoniami.
Cebule sadzimy piętką do dołu na głębokości odpowiadającej
trzykrotnej wysokości cebuli; mniejsze gęściej, a większe rzadziej.
Powinniśmy zabezpieczyć je przed atakami chorób grzybowych
zaprawiając np. w roztworze Kaptanu (moczyć przez około 1 godzinę).
Tulipany i lilie azjatyckie nie powinny rosnąć w tym samym
miejscu dłużej niż 3 lata bo zbyt się zagęszczą i zdrobnieją.
Po przesuszeniu i oczyszczeniu możemy od razu posadzić je w
nowym miejscu w ogrodzie bądź przesypać trocinami i przechowywać w chłodnej piwnicy.

Sadzimy wrzosy, które pięknie kwitną jesienią. Najlepsze do założenia
wrzosowej rabaty są stanowiska słoneczne z lekką i przepuszczalną,
próchniczą glebą o pH 3,5 do 5,0.
Podczas sadzenia młode wrzosy można zaszczepić specjalną
szczepionką mikoryzową do roślin wrzosowych.
Początek września to ostatnia chwila, aby posadzić na miejsce stałe
rozsadę roślin dwuletnich - bratków, dziewann, dzwonków ogrodowych, goździków brodatych, maków, malw, naparstnic, niezapominajek i stokrotek.
W drugiej połowie września, gdy liście są jeszcze zielone, wykopujemy
mieczyki. Część nadziemną przycinamy pozostawiając 3–5 centymetrowe odcinki pędu. Bulwy suszymy, czyścimy z ziemi i oddzielamy
małe bulwki przybyszowe. Przechowujemy w przewiewnym
pomieszczeniu w temperaturze 5–12°C.
Dzielimy i przesadzamy byliny. Podział odmładza rośliny dzięki
czemu w następnym roku będą one dobrze rosły i obficie kwitły.
Każdy fragment podzielonej rośliny powinien zawierać po kilka zdrowych pędów i własny system korzeniowy. Przed sadzeniem rany
powstałe po dzieleniu warto zabezpieczyć odpowiednim fungicydem.
Siejemy rośliny na poplon czyli rośliny bardzo szybko rosnące, które
po przekopaniu wbogacą glebę w składniki pokarmowe.
Rośliny na poplon to np. gorczyca, rzepak, gryka, peluszka, koniczyna,
łubin, rzepak, facelia.

REKLAMA

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

Pora na jesienne nasadzenia
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Sad na nowo
Jesienią w sadach sadzimy drzewa, krzewy jagodowe i owocowe.
Przed posadzeniem należy przygotować ziemię – odchwaścić,
głęboko przekopać i dodać odrobinę kompostu.
Przed nadejściem zimy sad skrupulatnie sprzątamy. Pod
drzewami, a także i na nich nie powinny pozostać żadne spady czy
mumie. Pozostawione jabłka czy gruszki mogą stać się idealnym
źródłem rozwoju szkodników i bakterii.

Liście precz!
Wyciągamy opadłe liście z wody, ponieważ zagrażają one jakości
wody w stawie. Gdy zaczynają gnić na dnie, zużywają duże ilości
tlenu, potrzebnego rybom i innym organizmom. Ponadto
wzbogacają wodę w składniki odżywcze, co powoduje rozwój
nadmiernej ilości glonów w terminie wiosennym. Nad lustrem
wody warto rozwinąć siatkę o średnicy oczek 1–1,5 cm, która
ochroni staw przed liśćmi spadającymi z drzew.
Jeżeli dysponujemy okazałymi egzemplarzami grążeli żółtych,
możemy pokusić się o ich podział. Odejmowanie bocznych kłączy
powinniśmy wykonać na początku jesieni. Wrzesień jest również
dobrym okresem na przesadzanie roślin wodnych na nowe
stanowiska.

Jesienne porządki czas zacząć
Rośliny tropikalne (hiacynt wodny, piscja,
salwinia) przenosimy do akwarium na zimę
o
(temp ok. 22 C pomieszczenie jasne).
To samo robimy z egzotycznymi gatunkami ryb
jeśli głębokość stawu nie przekracza 1m
głębokości.Czyścimy dno stawu z mułu, aby
rozkładająca się materia organiczna nie zatruła
ryb.

Murawa, ważna sprawa
Wrzesień to najlepszy miesiąc na zakładanie
nowego trawnika z siewu i z rolki (jest jeszcze
ciepło i często pada deszcz). Jeżeli na trawniku
występuje dużo chwastów należy zastosować
herbicydy selektywne (Starane, Bofix,
Mniszek).

Spadające liście pogarszają warunki bytowania ryb w oczku wodnym
REKLAMA

Ostatni raz przed zimą nawozimy trawnik
specjalnym nawozem jesiennym, o mniejszej
zawartości azotu, aby zwiększyć odporność na
szkody mrozowe i choroby grzybowe.

Przy słonecznej pogodzie możemy nanieść na trawnik cienką warstwę
kompostu. Taki "top dressing" (sos na trawniku) jest tajemnicą piękna
słynnych angielskich trawników.

Tarasowe do zimy gotowe
Wrzesień bywa zimny, szczególnie nocą, często pod koniec miesiąca
występują pierwsze przymrozki. Rośliny kwitnące tj. oleandry,
pelargonie, fuksje, hibiskusy, uprawiane w pojemnikach, należy
podlewać i nawozić tak długo, jak długo będą kwitły.
Zanim nadejdzie przymrozek trzeba je jednak przenieść do
pomieszczeń.
Zaprzestajemy zasilania pelargonii i fuksji, a przed pierwszymi
przymrozkami przenosimy je do jasnego pomieszczenia, w którym
temperatura wynosi 10–15°C, a pędy skracamy o 2/3 długości.
Ograniczamy podlewanie roślin domowych do czasu włączenia
centralnego ogrzewania.

CENTRUM OGRODNICZE

Pamiętajmy, by późną jesienią nie stosować nawozów
azotowych, które pobudzają rośliny do wzrostu oraz nie
przycinać gałęzi drzew, gdyż to również nie pozwala
zasnąć naszym roślinom.
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Zasłużony
urlop
Małgorzata
Molęda
VIRIDIS

Róże - królowe kwiatów już teraz
potrzebują odpowiedniego przygotowania
przed zimowym sezonem.

Nie trzeba się jednak martwić, pozornie trudne zabiegi w rzeczywistości są dziecinnie proste.
Pierwszym krokiem jest wprowadzenie naszych róż w stan
spoczynku tzn. mniej więcej po połowie sierpnia powinniśmy
przerwać nawożenie i poczekać aż rośliny spowolnią swój wzrost.
Na wyciszenie się dajemy krzewom około miesiąca. Z początkiem
października przestajemy obrywać nasze róże z przekwitniętych
Po całym sezonie obfitego kwitnienia róża zasługuje na odpoczynek
kwiatów, aby nie pobudzać ich do dalszego kwitnienia.
Zabieg ten umożliwi kwiatom zawiązywanie owoców i pozwoli
im przejść w stan spoczynku. Niekiedy, u niektórych odmian róż,
proces ten może przejawiać się brunatnieniem łodyg.
Jeżeli wcześniej prowadziliśmy zabiegi ochronne nie ma co się
martwić- tak ma być.
Z racji tego, iż nasze zimy bywają różne, mniej lub bardziej
mroźne, musimy dobrać odpowiednią metodę
zabezpieczania roślin.
Z reguły zdrowe i dobrze ukorzenione róże nie mają problemów z
zimowaniem, jednak podczas dużych spadków temperatur będą
one potrzebowały większej ochrony. Do najmniej odpornych na
mróz należą odmiany wielkokwiatowe i wielokwiatowe. Róże
pnące, parkowe i okrywowe dość dobrze radzą sobie ze spadkami
temperatur.
Musimy również pamiętać, aby odpowiednio dobrać termin
okrywania. Stosując osłony długo przed nadejściem
ochłodzenia róże nie będą wytwarzać własnej bariery
odpornościowej.
Kolejnym krokiem jest poczekanie na pierwsze przymrozki, które
spowodują zmarznięcie liści. Kilkudniowe działanie natury
pozwoli na samoczynną defoliację - utratę liści, na których mogą
znajdować się zarodniki grzybów chorobotwórczych i formy
zimujące niepowołanych szkodników. Liście, które nie opadły
samoistnie obrywamy i wówczas sięgamy po sekator.
Wyższe róże przycinamy tak, aby łatwo było związać ich pędy,
niższych możemy nie przycinać wcale. Prawidłowe przycięcie róż
wykonujemy zawsze wiosną. Tak przygotowane rośliny są gotowe
na zabezpieczanie przed zimą.

U podstawy krzewów (na wysokość 20–30 cm) usypujemy
kopczyk z ziemi lub kompostu. Musimy jednak pamiętać, aby nie
podbierać ziemi wokół krzewu, gdyż spowoduje to odsłonięcie
korzeni, a co za tym idzie ich uszkodzenie. Na kopce możemy
poukładać suche liście lub gałązki drzew.
Z własnego doświadczenia nie polecam okrywania róż słomą,
sianem ani też trocinami, gdyż tak wygodnym zimowiskiem z
pewnością nie pogardzą gryzonie.
Wysokie róże możemy zabezpieczyć przepuszczającą powietrze
agrotkaniną opasaną drucikiem. Powstały walec wypełniamy ziemią. Na zewnątrz owijamy słomą, która dodatkowo zabezpieczy
przed wypłukaniem ziemi.
Róże pnące najlepiej zabezpieczać owijając je matą słomianą
mocowaną do podpory, na której podparta jest róża, a na korzenie
stosujemy kopczyki (jak wyżej).
Innym sposobem zabezpieczenia jest druciany walec - polecam go
podczas łagodniejszych zim. Na przygotowane wcześniej róże
nakładamy siatkę, a jej wnętrze wypełniamy liśćmi. Musimy
jednak pamiętać, aby były one suche, a siatka dość wytrzymała.
Tak zabezpieczone róże co roku będą
nas cieszyć i zachwycać.
REKLAMA
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Istnieje kilka metod, którymi możemy się posłużyć.
Naturalną metodą oczywiście jest gruba pokrywa śnieżna.
Niestety z racji tego, iż ostatnimi czasy zimy mamy jakie
mamy, lepiej nie ufać bezgranicznie Matce Naturze.
Trzeba działać samodzielnie.
Podstawową metodą zabezpieczania jest kopczykowanie. Pomaga
ono chronić przede wszystkim miejsce okulizacji oraz dolne
fragmenty pędów.
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Cebulki
na czasie
Cebulkowe szaleństwo rozkręciło się na dobre.
W sklepach i centrach ogrodniczych możemy
znaleźć tysiące różnorodnych odmian cebul i bulw
wielu kwiatów wiosennych i letnich.

Nadchodzące tygodnie są optymalnym terminem sadzenia większości z nich, pamiętajmy jednak, że niektóre gatunki już w sierpniu
powinny znaleźć się w gruncie.
Nie trudno zarazić się sympatią do roślin cebulowych. Są to najważniejsze spośród nielicznych kwiatów, które obwieszczają nam
koniec zimy i nadają barw ponurym rabatom na przedwiośniu.
Ich uprawa nie jest trudna, co nie znaczy, że sadzić możemy jak
chcemy i gdzie chcemy.
Rośliny cebulowe lubią lekką, przepuszczalną i żyzną ziemię.
Jeżeli w naszym ogrodzie dominuje glina, nie obejdzie się bez
zabiegów rozluźniających jej strukturę (wymieszanie z piaskiem i
ziemią kompostową). Najładniejsze kwiaty uzyskamy na słonecznych lub umiarkowanie zacienionych rabatach.
Do nasadzeń wykorzystujemy jedynie zdrowe cebule, takie,
które nie mają oznak chorób, śladów pleśni ani uszkodzeń
mechanicznych, są jędrne, bez wilgotnych czy miękkich
wgnieceń.
Co prawda ogrodnikowi serce pęka, gdy musi wyrzucić jakąkolwiek
roślinę, jednak wysadzanie cebul z oznakami chorób wiąże się z
ryzykiem utraty wszystkich okazów.
Drobna uwaga uzupełniająca – większość cebulek nie powinna mieć
korzeni, zasada ta nie dotyczy jednak cebul narcyzów i lilii, których
korzenie powinny być jędrne i mieć jasny kolor.
Głębokość sadzenia trzeba dostosować w głównej mierze do wielkości
cebul. W wielu publikacjach ogrodniczych przyjęło się zasadę,
że głębokość sadzenia równa jest ich dwukrotnej wysokości.
Oczywiście od tej reguły są również odstępstwa, dotyczą one głównie
bardzo dużych cebul np. korony cesarskiej, lilii czy czosnku, które
umieszcza się w ziemi nieco płycej, niż wynika to z ich wielkości
(średnio na głębokości 18-20 cm.).
Uwzględniając rodzaj gleby na rabacie pamiętajmy,
by na glebach lekkich i piaszczystych sadzić cebule o 2-3cm
głębiej niż wynika to z ich wysokości, a na glebach cięższych
o 2-3cm płycej.
I przechodzimy do sedna sprawy, czyli do tego, kiedy należy sadzić
cebule kwiatowe. Dostosowanie się do wymagań konkretnego
gatunku pozwala mu na odpowiednie przygotowanie się do
zimowania.
Optymalnym terminem sadzenia dla większości gatunków jest przełom września i października. Nieco wcześniej, bo już w sierpniu
swoje miejsce w ogrodzie powinny znaleźć zimowity, korony
cesarskie i lilie białe (Lilium candidum).
Od początku września warto pomyśleć o wysadzaniu kolejno
przebiśniegów, psich zębów, pustynników, puszkiń i zawilcy.
Wkrótce po nich (od połowy IX) nadchodzi czas na cebule
hiacyntów, cebulic, irysów, krokusów oraz szafirków.

Cebulkowy sezon mogą zakończyć tulipany oraz czosnki
ozdobne, które przy sprzyjającej pogodzie można wysadzać nawet
w listopadzie, optymalny termin przypada jednak na październik.
Na sam koniec przypominamy o dwóch zabiegach poprawiających zdrowotność cebul, po pierwsze zaprawianie, po
drugie sadzenie w koszyczkach.
Zaprawianie cebul środkami grzybobójczymi ogranicza ryzyko
wystąpienia fuzariozy oraz zgnilizny cebul. Preparaty grzybobójcze do zaprawiania cebul i nasion to m.in. Kaptan, Dithane,
Funaben T, Merpan, Sumilex, Sarox. Plastikowe koszyczki,
w których wysadza się cebulki do gruntu,
chronią je przed gryzoniami,
ułatwiają także przesadzanie
i identyfikowanie poszczególnych
gatunków i odmian.
Powodzenia w uprawie. <km>
REKLAMA
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Ciekawe

krzewy
cudze chwalicie,

Andrzej Antoszczuk
Sosenka, Łapy

cudze chwalicie,
nie znacie...

W poprzednim numerze opisałem godne
polecenia polskie odmiany drzew liściastych.
Kontynuując cykl, w tym artykule postaram
się przybliżyć polskie odmiany krzewów,
które warto mieć w swoim ogrodzie.

Berberys 'Maria' w całej krasie

Cieszy zwłaszcza fakt, że w ostatnim czasie pojawiło się sporo
bardzo interesujących nowości, które wzbudziły zainteresowanie na całym świecie. Bardzo płodna w tym względzie jest
Szkółka Kurowscy, trzypokoleniowa szkółka z wielkimi tradycjami. To właśnie tutaj zostały wyhodowane nowe, bardzo
dobre odmiany berberysów.
Krzewy te charakteryzujące się gęstymi kolcami, chętnie sadzimy zarówno w ogrodach przydomowych, jak i w nasadzeniach
miejskich. Bogata gama kolorystyczna i bogactwo form oraz
łatwość w uprawie , przysparzają im takiej popularności.

Pierwszą, dobrze już znaną odmianą, która wyszła z tej szkółki kilka
lat temu jest berberys thunbergii 'Maria'. Jest to gęsty, kolczasty
krzew o szerokokolumnowej budowie ze sztywnymi pędami.
Charakteryzuje się średnio silnym wzrostem oraz bardzo atrakcyjnym złoto-żółtym ulistnieniem. Nowe przyrosty mają intensywniejsze zabarwienie, szczególnie pędy, które są pomarańczowoczerwone. Bardzo ważną zaletą tej odmiany jest to, że nie jest ona
przypalana przez słońce (zdarza się to często przy żółtolistnych
odmianach).
Może być sadzona na stanowiskach słonecznych, jak i lekko
ocienionych, pojedynczo jak i w grupach, w szpalerach.
Bardzo dobrze znosi również cięcie i formowanie. Według moich obserwacji jest to
najlepsza żółtolistna odmiana.
W ubiegłym roku swoją promocję miał berberys thunbergii 'Natasza' o niezwykle
atrakcyjnych, pstrych liściach.
Liście u 'Nataszy' są wielobarwne, w
intensywnych biało-różowo-zielonych kolorach przez cały sezon wegetacyjny, natomiast
młode pędy mają również ciekawe różowoczerwone zabarwienie. Roślina ta może
również być wszechstronnie stosowana,
aczkolwiek ma inny pokrój niż 'Maria'.
Jest to krzew rozłożysty, niezbyt mocno
rosnący, u którego młode pędy rosną pionowo w górę, by następnie przewisać.
Najlepiej nadaje się do zestawień kolorystycznych i jako roślina okrywowa.

Niezwykłej urody berberys ' Natasza'

PORADNIK SEZONOWY

W szkółce tej ostatnio wyhodowano też trzy wartościowe odmiany cisów- taxus media 'Tymon',
'Stefania' i 'Katyń', które poszerzają kolekcję polskich odmian. Starszą, dobrze już znaną polską odmianą był 'Wojtek' o wąskokulomnowym pokroju,
ciemno-zielonych igłach i z charakterystycznymi grubymi, sztywnymi pędami oraz mniej znany kolumnowy, o żółtej barwie igieł 'Krzysztof'.

'Stefania' to mocno rosnąca odmiana kolumnowa z
grubymi, podobnie jak u 'Wojtka', przyrostami.
U tej odmiany młode igły mają również intensywną
złoto-żółtą barwę, starsze robią się kremowe z zielonym paskiem pośrodku.

fot. ACROCONA

Cis 'Tymon' to wolnorosnąca, szerokostożkowa odmiana, u której młode pędy i igły mają intensywną
złoto-żółtą barwę, by później stać się kremowo-zielone
z zielonym paskiem pośrodku. Świetnie nadaje się na
niskie formowane żywopłoty, jak i do sadzenia
pojedyńczo lub grupowo do zestawień kolorystycznych.

Cis 'Oliwka' o kolumnowym pokroju i łukowato wygiętymi igłami

Trzeci z grupy to 'Katyń' charakteryzujący się gęstym
krzaczastym pokrojem i średnio silnym wzrostem.
Igły u tej odmiany są ciemnozielone z żółtą obwódką.
Nowa grupa odmian cisów o zielonym zabarwieniu to
zasługa szkółki Joanny Widaj. Wyhodowano tam takie
odmiany jak 'Mecenas', 'Chudy', 'Masa', 'Oliwka'.
Szczególnie godna uwagi jest 'Oliwka', gdyż charakteryzuje się ona wąskokolumnowym pokrojem soczystozieloną barwą igieł, które są w charakrystyczny
sposób podwinięte łukowato w górę.
Wracając do krzewów liściastych, to warto wspomnieć
o innym ciekawym berberysie 'Orange Beskid'
Janusza Szewczyka. 'Orange Beskid' to niezbyt mocno
rosnąca, kulista odmiana u której liście na zewnątrz
korony są pomarańczowe, a wewnątrz zielone.
Szkółka Szmit może pochwalić się pierwszą kolumnową odmianą bzu czarnego 'Obelisk', który posiada
również cechy użytkowe, gdyż bardzo dobrze owocuje. Cis 'Tymon' świetnie nadaje się na niezbyt wysokie strzyżone żywopłoty
Warto również wspomnieć o złotych formach dobrze
wszystkim znanym tuj 'Szmaragdowych' tzw. złotych A tak cis 'Tymon' wygląda w drugiej części sezonu
'Szmaragdach'. Są to odmiany 'Dobrzyń', o normalnej
sile wzrostu i trochę słabiej rosnąca odmiana 'Janed
Gold'.
Wszystkie opisane odmiany zarówno liściaste jak i
iglaste charakteryzują się wysoką
mrozoodpornością i z powodzeniem mogą być
sadzone na terenie całego kraju.
REKLAMA
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Zimowit
jesienny - kwiat
Medei

Zgodnie z grecką legendą,
zimowity powstały z magicznego
napoju mitycznej czarodziejki
Medei, którego kilka kropel upadło na ziemię
Kolchidy – krainy u podnóża Kaukazu.
Krople te zamieniły się w kwiaty zimowitu.

Geneza polskiej nazwy jest znacznie prostsza, ot po prostu kwitnąca na przełomie września i października roślina „wita zimę”.
Uprawa zimowitów sama w sobie nie jest trudna, gdyż bulwy
mogą rosnąć w jednym miejscu przez wiele lat bez przesadzania,
jednak ze względu na mocno trujące właściwości (zwłaszcza
nasion i bulw) trzeba zachować wiele rozwagi zapraszając je do
ogrodu.
Cała roślina zawiera kolchicynę, demekolcynę oraz
kolchikozyd - silne alkaloidy niebezpieczne zarówno dla
ludzi jak i zwierząt domowych.

Zimowit ożywia jesienne rabaty
Wyjątkiem są owce i kozy, którym po zjedzeniu nic nie dolega,
jednak ich mleko może powodować zatrucia pokarmowe!
Podobnie z resztą jak woda, w której stały zerwane kwiaty.
Objawy zatrucia kolchicyną (pieczenie w jamie ustnej i przełyku,
ślinotok, trudności w połykaniu, mdłości, gwałtowne wymioty, silne
odwodnienie i uczucie pragnienia, duszność, obniżenie temperatury
ciała i ciśnienia krwi) zauważalne są z dużym opóźnieniem (ok. 12
godzin), a ich największe nasilenie występuje dopiero po 3-4 dniach,
przez co niejednokrotnie pomoc przychodzi za późno.
Dla dorosłego człowieka dawką śmiertelną jest
1 łyżka stołowa nasion zimowitu, dla dzieci 5-10 nasion.
W kontrolowanych dawkach pozyskiwana z zimowitów kolchicyna
stosowana jest w leczeniu dny moczanowej, wytwarzane są z nich
także silnie działające preparaty cytostatyczne stosowane w leczeniu
nowotworów, także raka skóry.

REKLAMA

Zimowity preferują próchniczne zwięzłe podłoże o obojętnym lub
lekko zasadowym odczynie (6,2 – 7,5 pH). Wybieramy dla nich
miejsca słoneczne, na trawnikach, w ogrodach skalnych bądź na
rabatach bylinowych, pośród gatunków o pędach płożących lub tworzących niskie kobierce, które będą maskować puste miejsca w
okresach spoczynku - od momentu zaschnięcia liści wczesnym latem
do chwili kwitnienia we wrześniu.
Do podstawowych prac pielęgnacyjnych należy regularne podlewanie roślin, zwłaszcza podczas dłuższych wiosennych susz. Mniej
więcej po połowie maja liście zimowitów zaczynają żółknąć. Nie
należy ich przedwcześnie usuwać, umożliwiając tym samym
wycofanie substancji pokarmowych zgromadzonych w liściach do
bulw.
Zimowity najprościej rozmnażać przez oddzielanie bulw potomnych,
które wykopuje się w czerwcu i albo zaraz sadzi się na nowo w przygotowanym miejscu, albo przechowuje do połowy sierpnia w dobrze
wietrzonym pomieszczeniu. Nawet gdy „prześpimy” porę wysadzania zimowitów do gruntu, doczekamy się kwiatów, gdyż chętnie
zakwitają one nawet bez podłoża i dostępu światła. <km>

Summerific®
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- nowa seria

hibiskusów

Anna
Marcinkowska
Plantpol, Zaborze

bylinowych

Schyłek lata w ogrodach należy do hibiskusów
bylinowych. To właśnie teraz te piękne byliny
mogą poszczycić się urokliwymi, niezwykle
dużymi kwiatami.

Hibiskus Summerific

Średnica kwiatów osiąga rozmiary od 17 cm do 25 cm w
zależności od odmiany. Mogą być białe z różowym nalotem,
różowe, lawendowe, czerwone w różnych odcieniach.
Pojawiają się licznie od lipca do końca lata.
Te piękne byliny pochodzące od ketmii bagiennej mają
krzaczasty, wyprostowany pokrój, dobrze się krzewią.
Kwitną obficie od połowy lata do późnej jesieni. Lubią
miejsca słoneczne do półcienistych, najlepiej osłonięte od
wiatru. Zimują w gruncie, by późną wiosną rozpocząć
wegetację, rosną szybko. Osiągają wysokość od 100 do 140
cm.
Czy ten mrozoodporny, wielkokwiatowy, bylinowy
hibiskus zmieni nasze ogrody?
Wszystkie odmiany serii Summerific wyglądają niezwykle
atrakcyjnie posadzone w ogrodzie, najlepiej w grupie kilku
roślin. Stanowią też ciekawą dekorację balkonów i tarasów,
ponieważ dobrze rosną posadzone w dużych donicach.
Do najciekawszych odmian hibiskusa bylinowego z serii
Summerific, choć trudno wybrać, ponieważ wszystkie są
interesujące, ale spróbujmy, można zaliczyć:
- Berrylicious o lawendowofioletowych kwiatach z
czerwono-truskawkowym
oczkiem i klonopodobnych,
jasnozielonych liściach,
- Cranberry Crush o
ciemnoczerwonych, niemal
bordowych kwiatach i mocno
zwartym pokroju,
- Midnight Marvel o
winnoczerwonych kwiatach
prezentujących się pięknie na tle
bordowych liści i łodyg,
- Party Favor, u której
ciemnoróżowe pąki rozwijają się
w piękne, olbrzymie różowe
kwiaty bądź Tie Dye z różowymi
kwiatami o znacznie jaśniejszej
nasadzie.
W 2015 roku pojawi się nowa
odmiana hibiskusa Summerific:
Cherry Cheesecake – biała z
ciemnoróżowym żyłkowaniem i
różowym „ rumieńcem”.

REKLAMA

Hibiskus Summerific Midnight Marvel

Ich pielęgnacja polega na regularnym podlewaniu i nawożeniu, najlepiej
nawozem Planton®K lub nawozem posypowym do roślin kwitnących, np
Planton® do róż i kwiatów ogrodowych. Tak pielęgnowane rośliny odwdzięczą się pięknym i obfitym kwitnieniem w drugiej połowie lata, aż do jesieni.
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Spełniamy
marzenia

o własnym sadzie
Natalia Charzewska
Centrum Ogrodnicze
GAJ, Wrocław

Wczesna jesień to idealny czas
na to, aby zrealizować
swoje marzenia związane z
posiadaniem, choćby
niewielkiego, sadu lub
zagajnika z drzewami
i krzewami owocowymi.

Zanim jednak wybierzemy się do centrum ogrodniczego po
sadzonki warto dokładnie przemyśleć kwestię odmian roślin
owocowych – wybierzmy te, które będą pasować nie tylko do warunków, jakie możemy im zapewnić, ale i do naszego stylu i trybu
życia, by uniknąć problemów w ich hodowli i mieć czas na ich
pielęgnację o każdej porze roku.
Z całą pewnością należy wybrać te drzewka i krzewy,
których owoce po prostu lubimy najbardziej.

Gleba powinna być ponadto przepuszczalna na tyle, by korzenie
mogły swobodnie się rozrastać.
Warto pamiętać o tym, jak ważne jest utrzymywanie tej
przestrzeni w porządku. Usuwanie opadłych liści, zwiędłych
gałęzi i pędów – zwłaszcza tych zainfekowanych, z objawami
choroby lub obecnością szkodnika – powinno wejść w nawyk.

Warto zdecydować się na posadzenie roślin, które owocują o różnych porach roku, dzięki czemu w naszym ogrodzie zawsze będzie
można znaleźć ulubione przysmaki.

Dzięki temu nasz ogród będzie nie tylko piękny, ale i bezpieczny
dla roślin w nim rosnących. Uprawa zbyt wielu drzewek tego samego gatunku lub gatunków nie przystosowanych do klimatu
bardzo sprzyja chorobom czy atakom szkodników.
Nie bójmy się więc postawić na różnorodność.

W dobrych centrach ogrodniczych dostępny jest duży wybór i wiele
odmian drzew i krzewów owocowych – przed zakupem zapoznajmy się z charakterystyką poszczególnych gatunków i wybierzmy te, które są naturalnie odporne na choroby i których owoce są
odpowiedzią na nasze potrzeby (owoce poszczególnych odmian
mogą być dobre np. do przetworów, na soki lub są typowo deserowe). Pamiętajmy o tym, że decydując się na odmiany samopylne
wystarczy, gdy posadzimy tylko jedno drzewko.

Istotną rolę odgrywa odpowiednie formowanie koron drzew owocowych, które ma na celu stworzenie wystarczająco silnego
szkieletu rośliny, aby utrzymała ona ciężar owoców oraz takie
rozmieszczenie gałęzi, dzięki któremu wszystkie liście będą miały
wystarczający dostęp do światła. Dzięki odpowiedniemu przycinaniu gałęzi ułatwimy sobie również oprysk i zyskamy pewność, że
rozpylany środek równomiernie pokryje drzewko.

Uprawa drzew i krzewów owocowych nie jest trudna,
jednak wymaga systematycznego wykonania zabiegów
o różnych porach roku.
Jeśli jednak w naszym kalendarzu znajdą się wszystkie niezbędne
czynności (sadzenie, przycinanie gałęzi, nawożenie, porządkowanie czy opryskiwanie), a wybrane rośliny posadzimy w odpowiednim do ich wymagań miejscu, to będziemy mogli się cieszyć
zadbanym i dającym dużo owoców sadem.
Należy pamiętać, że gleba pod sad musi być głęboko uprawiona i
zdolna do magazynowania wody, aby drzewa nie obumarły nawet
w okresie długotrwałej suszy.
Jesień to nie tylko czas zbiorów
REKLAMA
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Formowanie koron należy zacząć tuż po zakupie drzewka
i trzeba je przeprowadzać przez kilka pierwszych lat uprawy.
Sprzyjać to będzie również wczesnemu zakładaniu pąków kwiatowych, a co za tym idzie – wcześniejszemu owocowaniu nawet
młodych drzewek. Warto dodać, że zabiegi mające na celu
wcześniejsze zakończenie wzrostu roślin zwiększają ich odporność
na niskie temperatury i wytrzymałość na mróz.
Obserwujmy na bieżąco nasze uprawy i natychmiast reagujmy na
wszelkie zaobserwowane zmiany – im szybsza interwencja na
oznaki choroby, tym skuteczniejsza walka z nią.
Stosowanie naturalnych środków ochrony roślin w walce ze
szkodnikami czy chorobami nie zawsze jest skuteczne.
Szybko rozprzestrzeniającemu się „problemowi” można (i powinno
się!) zapobiegać wykonując opryski specjalnym preparatem jeszcze
w okresie bezlistnym (czyli np. zimą lub wczesną wiosną). Zabieg
ten powinien być wykonany bardzo dokładnie, a preparat powinien
pokryć całą powierzchnię liści i gałęzi.
Pamiętajmy o rotacji preparatów, gdyż stosowanie tego
samego środka może powodować, iż szkodnik się na niego
uodporni.

Uprawa borówki wysokiej w ogrodzie stała się bardzo popularna

W swoim ogrodzie warto wygospodarować nieco przestrzeni na
posadzenie ulubionych krzewów owocowych, takich jak porzeczki,
maliny, agresty czy borówki. Są stosunkowo łatwe w uprawie, nie
mają większych wymagań, a mogą stanowić ciekawy element
dekoracyjny. Ponadto ich owoce są bardzo zdrowe, nie zawierają
cholesterolu i są źródłem witamin.
Na pierwsze jabłka trzeba cierpliwie poczekać 2, 3, a nawet 4 lata
REKLAMA

Założenie swojego sadu czy choćby niewielkiego zagajnika z
drzewami i krzewami owocowymi wiąże się z wieloma
obowiązkami, zabiegami powtarzanymi co roku oraz
koniecznością kontrolowania stanu roślin na co dzień.
Cała energia włożona w jego utworzenie i utrzymanie, wszelkie
nakłady pracy zostaną z całą pewnością wynagrodzone smacznymi,
zdrowymi zbiorami. A satysfakcja z samodzielnie wyhodowanych
owoców i możliwość podzielenia się nimi ze swoimi bliskimi,
przetworzenia na przepyszne soki czy konfitury na zimową porę
jest niewątpliwie bezcenna dla każdego miłośnika ogrodnictwa.
REKLAMA

Korzyści zdrowotne ze stosowania oleju kokosowego

SL SKA ,MALCZYCKA
ul.
4

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
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POCZĄTEK
Szarlotka z własnych jabłek,
a może konfitura z zerwanych zaraz za domem
wiśni? Ktoś chętny do założenia przydomowego
sadu? Tylko jakie odmiany wybrać, by cieszyć się
smacznymi owocami bez oprysków
i precyzyjnego nawożenia?

Drzewa i krzewy owocowe możemy uprawiać dosłownie w każdym ogrodzie, niezależnie od jego wielkości. Jedynym poważnym
ograniczeniem w zakładaniu własnego sadu jest zacienienie –
rośliny sadownicze wymagają dużej ilości słońca – w cieniu lub
półcieniu nie będą owocowały.
Jeśli więc dysponujemy odpowiednio słonecznym stanowiskiem
przyjrzyjmy się dokładnie cechom, jakie powinny charakteryzować drzewa sadzone w przydomowym sadzie.
Wysokość drzew owocowych zależy od rodzaju podkładki, na
której są zaszczepione. W ogrodach najlepiej sadzić drzewa karłowe pamiętając jednak, że ze względu na stosunkowo słaby system
korzeniowy mają one większe wymagania glebowe. Ich dużą
zaletą jest szybkie wchodzenie w owocowanie (po 3-4 latach) i
łatwa pielęgnacja. Wymagają one żyznych gleb i przywiązywania
do palików, gdyż mogą wywracać się pod ciężarem owoców.
Dla uzyskania jabłoni karłowych stosuje się m.in. podkładki M9,
P22 i P59, z których wyrastają najmniejsze drzewka nieprzekraczające 1,5 m wysokości, grusze szczepi się na pigwie.
Gdy gleba w naszym ogrodzie nie jest zbyt dobra (gliniasta lub
bardzo luźna) bezpieczniej jest wybrać drzewa na podkładkach
półkarłowych lub silnie rosnących. W obu przypadkach na owoce
będziemy musieli poczekać 6, a nawet 7 lat.
Wybierając odmiany jabłoni i grusz do nasadzeń powinniśmy się
kierować ich odpornością na podstawowe choroby (parch jabłoni i
gruszy, mączniak), odpornością na mróz oraz wartością smakową i
użytkową owoców.
REKLAMA

W ostatnim czasie do łask wracają stare odmiany przywołując
aromaty i smaki z dzieciństwa.
Na nowo odkrywamy zalety Oliwki Żółtej (papierówki),
Antonówki, Koszteli, Złotej i Szarej Renety. Popularność zyskują
również kolumnowe odmiany jabłoni np. Bolero, Boskop Super
Tellier, Czerwoniec, Flamenko, Mcintosh Wijcik, Polka itp.
Równie chętnie sięgamy po niezawodną gruszkę Faworytkę czy też
Konferencję.
Z nowych odmian grusz można polecić odmiany bardzo wczesne,
np. Alfa, Izolda, Radana, a także dojrzewające później – Carola,
Concord, Amfora, Eryka, Dawid, Generał Leclerc lub grusze
japońskie.
Gatunkiem chętnie sadzonym w ogrodach są śliwy. Produkowane są
one na podkładce silnie rosnącej ałyczy oraz słabo rosnącej śliwy
Wangenheima, na której drzewa są mniejsze i wcześniej wchodzą w
owocowanie, lecz wymagają dobrych gleb. Przy wyborze odmiany
należy zwracać uwagę na tolerancję wobec groźnej choroby jaką jest
szarka, a także na wzajemne zapylanie – najlepiej sadzić okazy
samozapylające. Wartościowymi odmianami są, np. Herman,
Katinka, Opal, Kalipso, Cacańskie, Renkloda Ulena, Jubileum,
różne węgierki, późna Oneida, Vision, Prezenta, Rekord.
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Kompostowanie

obornika

Zwolennicy
naturalnych
metod nawożenia
mają coraz większe problemy
z pozyskaniem „obornika od krowy”.

Szczęśliwcy, którym się to uda powinni wiedzieć, że świeży obornik
przed użyciem powinien zostać przekompostowany. Dlaczego?
Bakterie biorące udział w procesach rozkładu potrzebują
dużych ilości azotu przez co rozłożone „na świeżo” obniżają
wartość nawozową obornika, bo przeznaczony dla roślin
azot „kradną” na własne potrzeby.
Poza tym przyorane resztki zalegają w glebie kilka lat (np. słoma około
trzy) gnijąc w warunkach niemal beztlenowych.
W zwykłym oborniku znajdować się mogą bakterie chorobotwórcze
(w tym Salmonella i Coli), jaja pasożytów, larwy szkodników, nasiona
chwastów, antybiotyki oraz pestycydy. Wszystkie powyższe groźne
czynniki giną lub ulegają rozkładowi pod wpływem ciepła
wydzielanego przez pryzmę podczas rozkładu. Kompostowanie może
w znacznym stopniu wyeliminować te niekorzystne zjawiska.

Mimo dużej skłonności do przemarzania wielu sympatyków mają
również brzoskwinie. Z odporniejszych na mróz odmian przyjęły
się Harnaś, Reliance czy Redhaven.
Obok jabłoni, grusz, śliw i brzoskwiń dobrze znaleźć również
miejsce dla wiśni, czereśni oraz moreli.
Pamiętajmy jednak, że nie można mieć wszystkiego i w
małych ogrodach konieczny będzie kompromis. Zachowanie
odpowiedniej gęstości nasadzeń ułatwi nam pielęgnację
przydomowego sadu.
Najpowszechniejsze jabłonie na podkładkach karłowych oraz
grusze na pigwie sadzimy w rzędzie w odległości 1,0-2,0 metra.
Grusze szczepione na gruszy kaukaskiej, śliwy, morele, brzoskwinie potrzebują odległości 3,0 do 3,5 m. Między agrestem, porzeczkami i borówką wysoką zachowajmy odstęp 1,0 do 1,5 m, a między
agrestem i porzeczkami piennymi - wystarczy 1 m odległości.
Malinom wystarczy odstęp 40-50 cm.

By przekompostować świeży obornik trzeba go złożyć na pryzmę
przynajmniej na rok, a w okresie letnim na pół roku. W tym czasie przy
udziale różnorodnych mikroorganizmów i powietrza obornik podlega
przemianom biochemicznym, które prowadzą do uzyskania bardzo
wartościowego pokarmu dla roślin. Kompostowanie obornika polega
na jego rozkładzie prowadzonym przez mikroorganizmy przy dostępie
tlenu.
Proces kompostowania powoduje powstanie porowatej struktury,
nagrzewanie się obornika, odparowanie nadmiaru wody, pasteryzację
nawozu i uzyskanie kompostu o bardzo dużej wartości nawozowej
(jedna dawka kompostu odpowiada dwukrotnej dawce zwykłego
obornika).
Obornik bydlęcy, koński, świński czy pomiot ptasi możemy
kompostować razem lub każdy oddzielnie.
Kompostowany obornik możemy wzbogacić preparatami mikrobiologicznymi, które zadziałają podobnie jak przy kompostowaniu resztek
roślinnych, czyli przyspieszą proces rozkładu, ujednolicą kompostowaną masę oraz zniwelują przykre zapachy.

REKLAMA

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

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

Wołgi

Sezon rabarbarowy już
dawno za nami. W wielu spiżarniach
na półkach pysznią się słoiczki z cierpką konfiturą
lub buteleczki orzeźwiającego soku.
Czy więc rabarbarowy artykuł nie jest
przypadkiem napisany za późno?

Nie jest. Ale o tym trochę później.
Zacznijmy od tego skąd się wzięła nazwa „rabarbar”.
We wszystkich europejskich językach rabarbar występuje pod tą samą
nazwą, która oznacza "obcego znad Wołgi". „Rha” to w grece nazwa
rzeki Wołgi, nad którą Tatarzy uprawiali rabarbar i którą był transportowany, z kolei „barbar” znaczy tyle co obcy, cudzoziemiec
(dosłownie barbarzyńca). Polska nazwa rzewień nawiązuje do ruskiego (nie mylić z rosyjskim) określenia Wołgi: reweń.
Długo spierano się, czym w ogóle jest rabarbar – warzywem? Owocem? Koniec końców stanęło na tym, że jest to warzywo, które ma
zastosowanie jak owoc. Zielone, parasolowate liście zawierają znaczne ilości kwasu szczawiowego, dlatego powinny go unikać osoby
mające problemy z nerkami i układem pokarmowym. Chociaż aby
umrzeć, osoba ważąca 65 kilogramów musiałaby zjeść aż 5 kilo liści
rabarbaru, już niewielka ich ilość wystarczy, żeby się rozchorować.
Mniej szkodliwego związku zawierają zjadane przez nas łodygi. Do
ciast najlepiej wykorzystać młode, pozbawione włókien pędy.
Jak się zabrać za uprawę rabarbaru?
Rzewień jest wieloletnią byliną, o niewielkich wymaganiach pokarmowych i termicznych. Rośliny rozpoczynają wegetację wczesną
wiosną, bezpośrednio po stopnieniu śniegu i powierzchniowym rozmarznięciu gleby. Pojawiające się pąki liściowe w stanie nierozwiniętym wytrzymują spadki temperatury do -10°C.

Rabarbar można uprawiać z nasion lub poprzez podział rozrośniętych karp późnym latem.
I takim sposobem dochodzimy do tego dlaczego o rabarbarze
piszemy właśnie w tym numerze Viridis.
Przełom września i października to odpowiedni moment by podzielić rozrośnięte egzemplarze rabarbaru i uzyskać nowe sadzonki. Sadzonki uzyskuje się z roślin 4-6-letnich. Zdrowe, grube
karpy, z licznymi pąkami liściowymi i korzeniami przybyszowymi po wykopaniu dzieli się ostrym nożem tak, aby powierzchnia cięcia była gładka i jak najmniejsza.
Sadzonki powinny mieć masę 250-500 g, przynajmniej jeden pąk
liściowy, 1-3 korzeni oraz jasny, jędrny miąższ. Karpy sadzi się
najwcześniej po 5-6 godzinach, gdy miejsce cięcia zaschnie i
zmniejszy się niebezpieczeństwo infekcji.
Miejsce pod nowe sadzonki powinniśmy wcześniej odpowiednio
przygotować mieszając glebę z rozłożonym kompostem lub obornikiem. Wszystkim spragnionym własnego rabarbaru przypominamy, że w pierwszym roku po posadzeniu nie obrywamy
pędów pozwalając tym samym roślinie na swobodny wzrost.
Do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych należy odchwaszczanie roślin, podlewanie w okresach największego zapotrzebowania na wodę (maj – sierpień) oraz usuwanie pędów kwiatostanowych, które hamują rozrost karpy i powstawanie nowych
pąków liściowych . <km>
REKLAMA

Ze względu na małe wymagania świetlne rabarbar może być uprawiany na stanowiskach zacienionych, choć w pełnym świetle otrzymuje się wcześniejszy plon. Duża ilość liści i ich spora powierzchnia
decydują o wysokich wymaganiach wodnych rośliny.
Niedobór wody sprawia, że ogonki liściowe są drobniejsze, bardziej
włókniste, mniej soczyste i słabiej wybarwione.
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Koniec trawnikowego sezonu jest równie pracowity
jaki i jego początek. Trzeba go skosić, wygrabić
potem napowietrzyć i znowu wygrabić, a na sam
koniec zwertykulować.. i oczywiście wygrabić!

na trawniku
Sumienne przygotowanie trawnika do nadchodzącej zimy z pewnością
się opłaci, a na efekty trzeba będzie poczekać do wiosny. Zaręczam,
że to wcale nie tak długo jakby się wydawać mogło.

Jeśli skosimy zbyt nisko, korzenie będą narażone na przemarznięcie. W obu przypadkach wiosną czeka nas przykra niespodzianka – wyłaniające się spod śniegu płaty zniszczonej murawy
nadającej się tylko do usunięcia.

Nawożenie
Kończący się sezon nie oznacza, że trawa nie potrzebuje już nawożenia.
Wybór mieszanki nawozowej powinien jednak uwzględniać ograniczenie lub całkowitą rezygnację z odżywek zawierających azot odpowiedzialny za wzrost. Nasza uwaga powinna skupić się na fosforze, którego
zadaniem jest stymulowanie wzrostu systemu korzeniowego i stymulacja procesów życiowych wewnątrz rośliny oraz potasie, który zwiększa
odporność roślin na czynniki stresogenne, w tym spadki temperatur czy
niedobory wody. Na nawożenie jesienne mamy czas do końca września,
później zrezygnujmy z dokarmiania, które mogłoby przynieść więcej
strat niż pożytku.
Inną forma nawożenia trawnika jest późnojesienne stosowanie obornika.
Zabieg o tyle ryzykowny, że może pobudzić murawę do wzrostu i zachęcić gryzonie do harcowania po naszym terenie, jednak ekologicznie
bardzo opłacalny. Na przygotowaną do zimy, przymarznięta trawę
rozsypujemy cienką warstwą dobrze rozłożony obornik. W ten sposób
uzupełniamy niedobory mikroelementów i zapewniamy zdrowy start w
nowy sezon, gdyż pierwiastki uwalniaj się już przy pierwszych roztopach. Wiosną resztki wygarbujemy i trawnik jest gotowy do sezonu.

Koszenie
Nie da się jednoznacznie podać terminu wykonywania ostatniego koszenia trawnika, ot po prostu kosimy dopóki rośnie (najczęściej do
połowy października) mając na uwadze, że docelowo wysokość
przykrytej śnieżnym puchem murawy nie powinna przekraczać 4-5 cm.
Jeśli nie skosimy jej wcale lub skosimy ją zbyt wysoko, będzie gniła pod
śniegiem.
REKLAMA

Aeracja i wertykulacja
W październiku silnie sfilcowane miejsca trawnika możemy
zwertykulować. Wertykulacja to zabieg pielęgnacyjny polegający
na pionowym cięciu darni. Płytkie pionowe cięcie trawnika ma na
celu częściowe usunięcie próchnicy powierzchniowej, stworzenie
lepszych warunków dla dopływu powietrza, wody i składników
pokarmowych do strefy korzeniowej. Murawę należy wertykulować „w dwie strony”, najpierw pasmo po paśmie, a następnie w
przeciwnym kierunku.
Niejednolicie wybarwione, mocno zagęszczone trawniki mogą
wymagać również aeracji. Pod wpływem aeracji masa korzeni
traw wyraźnie się zwiększa, a darń trawnika wyrównuje się.
O szczegółach przeprowadzania zabiegu mogli Państwo przeczytać w artykule pt.„TLENU!”(Viridis nr 2/2014).

Grabienie
Już we wstępie zaznaczyłam, że grabienie jest bardzo ważne podczas jesiennych porządków. Z uwagi na to, przed przystąpieniem
do pracy, powinniśmy zaopatrzyć się w dobre grabki. Do samych
liści i świeżej trawy wykorzystać możemy grabie bambusowe lub
plastikowe, gdy chcemy przeczesać murawę „na ostro”
wybierzmy metalowe narzędzia o cienkich, ostro zakończonych
zębach lub solidne metalowe grabie o grubych zębach.
Wyczerpując temat jesiennego przygotowania trawnika nie
sposób nie wspomnieć o zabezpieczeniu murawy przed gryzoniami. Co prawda uchronienie jej
przed wszystkimi kretami
jestniemożliwe, jednak warto
profilaktycznie zastosować
odstraszacze akustyczne lub
chociażby butelki ponakładane
na metalowe pręty.
Niech krety wiedzą,
że czuwacie! <km>
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Wino
z
dyni Cię
Izabela Jażdżewska
kierownik ds. marketingu
BIOWIN

ożywi

DYNIA... to bezcenne warzywo
o wszechstronnym wykorzystaniu,
przypłynęło do Europy już w XV wieku
na statkach Kolumba.
… dlaczego Dynia?
Jej wartości odżywcze są nieocenione. Szczególnie cenna jest
dynia o pomarańczowym miąższu, gdyż zawiera dużo karotenu
(prowitaminy A) - im bardziej intensywny jest kolor miąższu,
tym więcej witamin. O wartości dyni decyduje głównie zawartość cukru, która zależnie od odmiany i stopnia dojrzałości może
dochodzić do kilku procent. Dynie zawierają stosunkowo dużo
witamin A, B1, B2, C, PP oraz składników mineralnych zwłaszcza fosforu, żelaza, wapnia, potasu i magnezu.
Są niskokaloryczne i beztłuszczowe.
Zawierają także pektyny i kwasy organiczne.
Dynie wzmacniają także system immunologiczny, mającego
działanie antyutleniające i inaktywujące wolne rodniki, co
przeciwdziała nowotworom i chorobom układu krążenia.
Ma ona również niską zdolność wiązania azotanów z gleby,
dlatego doskonale sprawdza się w żywieniu dzieci oraz ludzi
chorych na miażdżyce, choroby tętnic, otyłość i zaburzenia przemiany materii.
Ogromne właściwości lecznicze mają również tzw. pestki, czyli
nasiona dyni. Od niepamiętnych czasów świeże, nieprzesuszone
pestki stosowane są przeciwko pasożytom przewodu pokarmowego tj. robaczycy i tasiemcom.
Zapobiegają również miażdżycy.

Ponadto znajdują się w nich łatwo strawne białka, witamina E i
mikroelementy; selen, magnez, cynk, miedź i mangan.
Stosuje się je od bardzo dawna w leczeniu stanów zapalnych
nerek i pęcherza moczowego. Mają wysoką zawartość cynku
oraz lecytyny, co wpływa korzystnie na czynności mózgu.
Dyniowe przysmaki....czyli co nieco dla ciała i duszy:)
Obecnie jest już bardzo dużo gatunków dyni i każdą można
wykorzystać na różne sposoby. Tym bardzie że nadaje się do
przechowywania w rozmaity sposób: zarówno w zalewie
octowej, cukrowej w słoikach czy rewelacyjnie znosi również
mrożenia nawet na surowo, przy czym nie traci swoich właściwości odżywczych.
Z miąższu dyni przygotowuje się zupę, racuchy, farsz do naleśników, ciasto... Pestki dodajemy do sałatki lub ciasta a z oleju
przygotować można dressing do sałatki.
Można byłoby wymieniać bez końca potrawy które z dodatkiem
dyni uzyskują niepowtarzalny smak. Jednakże dynia doskonale
nadaje się również na wino czy dżem.
Wino z dyni Cię ożywi.... !
Wino z dyni ma niepowtarzalny smak który zachwyci każdego
miłośnika orzeźwiających, lekkich trunków. Ponad to można
zaskoczyć znajomych oryginalnym winem na hallowen :)

SCHEMAT PRODUKCJI WINA ...bo domowe jest lepsze!
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Zaczyn pozostawić na ok. tydzień, a następnie odcisnąć
miąższ od płynu.
Płyn przeleć do balonu w celu dalszej fermentacji. Dodać
resztę syropu cukrowego. Jeśli dodaliśmy już całą ilość wody
cukier można rozpuścić w niewielkiej ilości obciągniętego
płynu. Jeśli wydzieli się znaczna ilość osadu możemy znów
obciągnąć wino i pozostawić do dalszej fermentacji aż
pięknie się wyklaruje, a fermentacja się skończy.
A teraz coś również dobrego, a przede wszystkim zdrowego
dla najmłodszych (i nie tylko)..!

Dżem dyniowy z jabłkami
Składniki:
- 2 kg dyni
- 1,5 kg jabłek (kwaskowych)
- 3 opakowania Frukta – Żelu BIOWIN (naturalna pektyna)
- 1,5 szklanki cukru- 1 szklanka wody- 1 łyżka soku z cytryny
(lub sok wyciśnięty z jednej dużej, kwaśnej pomarańczy, aby
zintensyfikować smak można do gotowania dodać otartą
skórkę z tego owocu).

Półsłodkie wino dyniowe
Potrzebny sprzęt:
- balon 15l z rurką fermentacyjną oraz korkiem
- pojemnik fermentacyjny
- sito do przelania lub worek do odciskania dyni
- lejek
- wężyk do obciągu wina
- butelki i korki
- pirosiarczyn potasu (do dezynfekcji naczyń i butelek)
Składniki:
- dynia 10 kg
- 3 kg cukru
- drożdże winiarskie BIOWIN – Madera
- pożywka dla drożdży
- 6 cytryn (limonek) lub regulator kwasowości BIOWN
- Pektoenzym (zmniejszy lepkość wina i łatwo klarowanie)
- można ewentualnie dodać 1,5 kg kwaskowatych jabłek
Przystępujemy do działania:
Dynie należy obrać ze skóry, następnie umyć i pokroić w mniejsze kawałki.
Umieścić w pojemniku fermentacyjnym lub balonie, uzupełnić połową
ilości cukru (syropu cukrowego) oraz wodą.
Dodać cytryny (można odcisnąć sok) lub regulator kwasowości,
pektoenzym oraz drożdże z pożywką.

Obraną i pokrojoną na małe kawałeczki dynię wrzucić do
garnka z grubym dnem, wlać 2-3 łyżki wody i rozgotować na
papkę (pod przykryciem) na małym ogniu.
Jabłka umyć, obrać i pokroić w kosteczkę. Następnie dodać je
do dyni wraz wodą oraz sokiem z cytryny. Całość gotować
przez ok. 5 minut, mieszając.
Po tym czasie dodać Frukta-Żel (pektynę) oraz cukier.
Wszystko razem smażyć jeszcze przez 10-15 minut.
Nakładać do dobrze umytych (wyparzonych) słoików,
po zakręceniu odwrócić do góry dnem lub spasteryzować.

To proste,

musisz

spróbować!

REKLAMA

ogrodnik.sucha@interia.pl
ul. Piłsudskiego 6
ul. Wolności 13
34-200 Sucha Beskidzka 34-220 Maków Podhalański
Tel. 33/874-55-60
Tel. 33/877-34-28
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Pomarańczowa
kosmetyczka
Dynia to niewątpliwie niekwestionowana
królowa jesieni. Oprócz tego, że bywa
niezastąpiona w kuchni, jest także źródłem
wielu wartości odżywczych,
które pomogą nam zadbać o urodę.
Najbardziej wartościowy jest mocno pomarańczowy miąższ
dyni pozyskiwany z bardzo dojrzałych warzyw. Bogaty w
witaminy A, B1, B2, PP, E, C i minerały - żelazo, fosfor i
magnez, może posłużyć do przygotowania odżywczego
toniku, peelingu i różnego rodzaju maseczek regenerująco nawilżających.
Witaminowa kompozycja poprawia nawilżenie i elastyczność
skóry, działa wzmacniająco, kojąco i regenerująco, a także
wspiera naszą walkę z wolnymi rodnikami. W ekstrakcie z
pestek dyni znajdują się fitosterole poprawiające strukturę błon
komórkowych, wygładzające drobne zmarszczki, działające
przeciwzapalnie i przeciwalergicznie. Olej z pestek dyni doskonale nawilża, natłuszcza i odżywia wrażliwą i suchą skórę.
Pomarańczowa królowa pomaga również nabłyszczyć oraz
odżywić nasze włosy, a także wygładzić szorstkie i popękane
pięty. Poniżej prezentujemy kilka przepisów na domowe
dyniowe kosmetyki.
Naprawdę warto spróbować, tym bardziej, że w sezonie dynia
kosztuje grosze i można ją znaleźć w każdym warzywniaku.

Maseczka regenerująco - wygładzająca
* ½ szklanki jogurtu naturalnego, * ½ szklanki rozdrobnionego
miąższu dobrze dojrzałej dyni. * sok z jednej cytryny
Składniki dokładnie ze sobą łączymy i nakładamy na twarz oraz dekolt
na 30 minut. Następnie spłukujemy letnią wodą, osuszamy papierowym ręcznikiem i wsmarowujemy kilka kropli oliwy z oliwek lub oliwy z pestek dyni.
Maseczka regenerująca do cery trądzikowej
* garść łuskanych pestek z dyni roztartych w moździerzu
Powstałą papkę należy nałożyć na twarz i pozostawić na 15 minut.
Następnie twarz myjemy letnią wodą.
Maseczka złuszczająco - odżywiająca z cynamonem
* ¼ łyżeczki cynamonu, * łyżeczka miodu, *dwie łyżki startego
miąższu z dyni
Wszystkie składniki należy dokładnie wymieszać, nałożyć na skórę, a
po 15 minutach zmyć ciepłą wodą. W zależności od rodzaju skóry
maseczkę można wzbogacić łyżką tłustej śmietany (przy cerze suchej)
lub łyżką soku jabłkowego (przy cerze tłustej).
Scrub do twarzy
* ½ szklanki startego miąższu z dyni, *3 łyżki cukru,
* ½ łyżeczki oleju z pestek dyni
Składniki mieszamy ze sobą do uzyskania jednolitej, gęstej papki,
którą delikatnie wcieramy okrężnymi ruchami w skórę twarzy. Po 2
minutach twarz zmywamy letnią wodą.
Nabłyszczająca płukanka do włosów
* 200 g dyni pokrojonej w kawałki (może być ze skórą), * 1.5 litra
wody
Dynię zalewamy wodą i odstawiamy na 3 godziny. Po tym czasie
całość gotujemy przez ok. 40 minut, odcedzamy i pozostawiamy do
ostygnięcia. Odwarem z dyni płuczemy włosy zaraz po umyciu.
Dyniowy pedicure
* ½ szklanki miąższu z dyni *1 jajko *½ łyżeczki miodu
Powstałą po zmieszaniu papkę nakładamy na stopy i łydki, po czym
owijamy je folią spożywczą. Po upływie 20 minut spłukujemy wodą.

REKLAMA
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Jesienna

chandra?
Dni coraz krótsze, słońca coraz mniej...
Czasem zmoczy nas deszcz, a czasem owieje
nieprzyjemny wiatr. Aż „serce boli” na myśl,
że lada chwila rozpoczniemy sezon na
„pociąganie nosem”, kichanie
i łamanie w krzyżu.

Nie, dziękuję!

Korzystając jednak z ostatnich dni babiego lata
nacieszmy się nim jak najwięcej, a zebrane w sadzie
owoce i warzywa wykorzystajmy na wzmocnienie organizmu.

Wyjdź na spacer

Przejdź na jesienną dietę
Na jesiennych talerzach powinno lądować więcej „rozweselających” potraw w intensywnych jak barwy liści kolorach. Papryka,
dynia, bakłażany, pomidory... smacznie i kolorowo!

Wydawać by się mogło, że jesienne dni mijają szybciej. Nie traćmy
więc czasu na marudzenie i codziennie wyjdźmy do ogrodu
chociażby na pół godziny. Z wyciągniętą do słońca twarzą łapmy
ostatnie promienie słońca magazynując je na ponure listopadowe
dni i grudniowe wieczory.

Obok kolorów organizmowi powinniśmy dostarczać odpowiednie
ilości węglowodanów, które podnoszą poziom serotoniny odpowiedzialnej za dobry nastrój. Wartościowych węglowodanów na
próżno szukać w słodyczach, którymi najczęściej staramy się
uciszyć jesiennego doła. Wybierajmy wartościowe produkty zbożowe – ryże, kasze, pełnoziarniste makarony.

Daj się wciągnąć w wojnę na liście

W diecie nie powinno zabraknąć również magnezu i sprzyjającej
jego przyswajaniu witaminy B, które są świetnym antidotum na
nerwowość i wahania nastroju. Każdego dnia warto zjeść kilka
orzechów lub garść pestek słonecznika.

Ruch na świeżym powietrzu dotlenia nasz organizm oraz wzmaga
produkcję endorfin we krwi, czyli tzw. hormonów szczęścia.
Ich niedobór sprzyja zaburzeniom nastroju, drażliwości i apatii.
Gdy damy się wciągnąć w liściową wojnę
oznaki stresu i zmęczenia odejdą w niepamięć.
Ktoś powie, że nie przystoi...? Bzdura!
Bawmy się na zdrowie! A zabawie niech towarzyszy głośny
szczery śmiech. Dodatkowym ukojeniem dla naszych nerwów
będzie przyjemny szum liści. Jeżeli nie mamy się z kim „bić”,
spacerujmy po ogrodzie lub parku wysoko rozkopując liście
nogami. O tym, że trzeba będzie je zagrabić pomyśli się później.
Chandra? Pani już podziękujemy!

Ostra zupa chili rozgrzeje nasze ciało i umysł

Warto przyprawiać dania na ostro chili. Zawarta w chili kapsaicyna,
ostra substancja drażniąca pobudza w mózgu produkcję endorfin hormonów szczęścia. Kiedy zjadamy ostre potrawy nasz organizm
zachowuje się tak, jakbyśmy ulegli poparzeniu, wytwarza
substancje przeciwbólowe i to właśnie one odpowiadają za poprawę naszego nastroju. Także korzenne przyprawy: kardamon, imbir,
goździki, gałka muszkatołowa i cynamon poprawiając krążenie
krwi, rozgrzewają organizm i poprawiają nam humor.
REKLAMA

JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA

Znagrzbiecie
jabłkiem

Ptaki, nietoperze i niektóre owady...
Lista przyjaznych sąsiadów co rusz
powiększa się o kolejnych sprzymierzeńców ekologicznego ogrodu.

Do grona przyjaciół ogrodnika z pewnością
powinien dołączyć również jeż. Jest pożyteczny,
niekłopotliwy, a poza tym bardzo przyjazny.
Zadziorny „nosek”, „uśmiechnięte” oczka, wesoły
„uśmiech”. Jak to możliwe, że nawet dużo większe
zwierzęta jeżą się na widok jeża?

Jak pies do jeża
Wyobrażenie o spacerującym z jabłkiem na plecach jeżu jest
znane każdemu, ale czy tak naprawdę ktoś go widział?
Mimo że „sierść” tego ssaka składa się z ponad 5 tysięcy kolców,
żaden z nich tak naprawdę nie służy do transportowania pokarmu,
a jedynie do obrony przed wrogiem. Kolce powstały na drodze
ewolucji z włosów, są bardzo twarde i niejeden pies już się na nie
nadział.

Znany jest również z polowań na żmije, co ciekawe, jest odporny
na jad tych gadów. Bardziej leniwe osobniki nie pogardzą również
karmą wyjadaną z kocich lub psich misek.

Jeż w ogrodzie
Pomimo że jeż europejski spokrewniony jest z kretami i ryjówkami, w ogrodzie nie wyrządza żadnych strat. Tylne nogi przystosowane są wprawdzie do kopania w ziemi, ale nasze jeże nie
kwapią się do „pracy fizycznej”. Nie ma też obaw, by pojawiły się
na działce gromadnie, gdyż są outsiderami i lubią samotne
wędrówki.

Gdy jeż czuje się zagrożony zwija się w kulkę. Pozwala mu na to
specjalny system mięśni, a zwłaszcza ukryty tuż pod skórą tzw.
mięsień okrężny. Po zwinięciu, ciało jeża w 98% pokryte jest
ochronną powłoką, nieokryta pozostaje tylko niewielka szczelina
na podbrzuszu, umożliwiająca oddychanie.

Jeże dobrze czują się w gęstych zaroślach i unikają otwartych
przestrzeni. Zostawmy więc „dziką” strefę w naszym ogrodzie z
dłuższą trawą, kupkami liści, gałęzi, rozłożystymi krzewami.

Kolczasta sierść jest jedynie mechaniczną barierą chroniącą tego
niewielkiego ssaka przed światem zewnętrznym, z racji tego, że
nie zapewnia ona izolacji termicznej już w październiku
zwierzątko zapada w sen, z którego wybudza się dopiero w
kwietniu.

Jeżeli chcemy zaprosić jeża do swego ogrodu musimy pamiętać, że
jest to gatunek szczególnie wrażliwy na wszelką chemizację
środowiska. Używane w nadmiarze środki chemicznej ochrony
roślin jak również nawozy mineralne są śmiertelnym
niebezpieczeństwem zwłaszcza dla młodych jeżyków. Zatrucie
następuje najczęściej w wyniku zjedzenia skażonego pokarmu.

Jeżowa stołówka
Nic nie stoi na przeszkodzie, by jeże zadomowiły się również w
naszym ogrodzie. Będziemy z tego mieć same korzyści, gdyż,
mimo niewielkich rozmiarów ssak potrafi naprawdę dużo zjeść.
Jeż śpi w ciągu dnia, na żer rusza o zmierzchu i nocą.
W jego menu znajdują się głównie owady, których podczas nocnej
eskapady może zjeść nawet 200 gram, a także ślimaki i drobne
zwierzęta – padnięte ptaki, gryzonie i płazy.
REKLAMA

Pestycydy i nawozy to, obok wypadków drogowych,
najczęstsza przyczyna zgonów tych zwierząt.

Jeż w domu
Jeż europejski objęty jest ochroną gatunkową, w związku z tym
przetrzymywanie go w domu jest przestępstwem. Oprócz
konsekwencji prawnych, sam jeż potrafi być na tyle uciążliwym
sąsiadem, że szybko będziemy chcieli zrezygnować z jego
towarzystwa. Nocne tupanie, sapanie, fuczenie i zgrzytanie
skutecznie utrudni sen wszystkim domownikom.

6 9 lat

tradycji
,

ul. Jednosci Narodowej 30, 78-100 Kołobrzeg

urodzinowy
prezent
W przyszłym miesiącu przyjaciel
Artura Jerzy Jeżyk obchodzi swoje
urodziny. Z tej okazji Artek chce przygotować dla niego specjalny
prezent. Zobacz jak łatwo zrobić figurkę jeża z szyszki.
Do przygotowania jeżyka potrzebujesz:
- dużą szyszkę,
- modelinę w kolorze różowym lub beżowym,
- modelinę w kolorze czarnym,
- rurkę do napojów lub plastikowy nożyk
- może przydać się również farbka lub różowy puder.
Przyjrzyj się dobrze i spróbuj zrobić jeżyka.

1

Z modeliny formujemy jedną dużą kulkę,
z której zrobimy jeżykowi mordkę oraz dwa większe
wałeczki i dwa mniejsze wałeczki na stópki.
Z dużej kulki robimy dziubek, a stópki
przyklejamy po spodniej stronie szyszki.
Nożykiem robimy nacięcia- paluszki.

Z różowej modeliny formujemy jeszcze
dwie małe kuleczki (na uszka),
a z czarnej dwie małe (na oczka)
i jedną większą (na nosek).Nożykiem robimy
jeżykowi „uśmiech”.

2

Na sam koniec różowym pudrem rysujemy
jeżykowi „rumieńce”.

Gotowe!

Pomysł i zdjęcia pochodzą z portalu DiyandCrafts.com

Rysiobajki
Kapitan Ryœ
Wszyscy nazywali go Kapitan Ryś. Był bardzo zaradnym i
opiekuńczym chłopcem. Zawsze można było na niego liczyć,
sprawdzał się nawet w najtrudniejszych szkolnych i
podwórkowych sytuacjach. Można powiedzieć, że tak jak
prawdziwy kapitan, schodził ostatni ze statku. Miał wrodzoną
potrzebę opiekowania się młodszymi, słabszymi i tymi, którzy już
dawno zapomnieli, co znaczy być dzieckiem. Jego radosne oczy i
uśmiech od ucha do ucha wprawiały w dobry nastrój nawet
największego ponuraka.
Tak naprawdę miał na imię Wiktor, ale wszyscy mówili na niego
Ryś, ponieważ miał dziwne pędzelki na uszach. Nie wiadomo
skąd się tam wzięły. Ani rodzice, ani dziadkowie, ani nikt z
pokolenia pra-, i pradziadków takich nie miał. Uszy były trochę
podobne do elfich, ale zakończone były włochatymi miotełkami.
Trzeba przyznać, że Ryś miał wiele szczęścia, ponieważ nikt
nigdy się z niego nie wyśmiewał. Co więcej, jego uszy stały się
obiektem zazdrości i podziwu dzieci z bliższych i dalszych okolic.
Obserwując poczynania chłopca, doszedłem do wniosku, że
działo się tak, dlatego, że jego przyjacielski uśmiech natychmiast
zjednywał mu przyjaciół.
Nawet ci, którzy z wielką rezerwą podchodzili do wszystkich, którzy są „inni”, natychmiast się z nim
zaprzyjaźniali.
Wiktor – Ryś nie był chłopakiem zarozumiałym, nie uderzyła mu „woda sodowa” do głowy. Przeciwnie,
im bardziej był szanowany, tym bardziej dawał dowód swojej „fajności”, tym bardziej był przyjacielski.
W życiu każdego człowiek, każdego dziecka bywa tak, że czasem nadchodzą ponure dni. Oczywiście nikt,
nawet sam Rys nie spodziewał się, że taki czas nastąpi w jego życiu. Wierzył, że jego uszy przynoszą mu
szczęście i że nie może stać mu się nic złego stać... I właściwie nie stało się nic wielkiego, nic na co
przeciętne dziecko zwróciłoby uwagę, ale nie Ryś, on był inny...
Kiedy nastał nowy poranek zorientował się, że... zgubił poprzedni dzień. Nad tym, co przeżył wczoraj,
zapadła wielka czarna dziura. Wyobraził sobie, że musiała nadlecieć zła wiedźma, złodziejka wspomnień.
Wiedźma, która kolekcjonowała w swojej przepastnej komodzie wszystkie dziecięce radości. Oczywiście
dobrze wiedziała co robi. Chciała, żeby dziecko, gdy stanie się dorosłym i skończy 30, 40, a nawet 60 lat nie
miało co wspominać. Żeby przestało wierzyć w sens marzeń.
Zależało jej na tym, żeby taki dorosły złościł się za każdym razem, gdy zobaczy dziecko wskakujące do
kałuży lub lepiące paczki z błota. Chciała rozzłościć dorosłego, który zobaczy jak mały człowiek całuje
krowę prosto w miękki pysk lub przemawia nocą do świetlików. Zależało jej na tym, żeby każdy dorosły po
prostu zapomniał, co znaczy być dzieckiem...
Czujne uszy Rysia od razu wyczuły spisek. Zerwał się z łóżka na równe nogi i postanowił, że odszuka
wczorajszy dzień. - Nie mogę pozwolić na to, żeby złodziejka wspomnień odebrała mi to, co najpiękniejsze.
- Powiedział i nie mówiąc nic nikomu, wyruszył na poszukiwania.

Szedł i szedł, aż dotarł na pusta plażę. Wielkie morskie
bałwany wdzierały się na piasek, aż do miejsca, gdzie
stały opuszczone leżaki. Ryś usiadł na jednym z nich i
zapatrzył się w dzikie morskie fale. Wtedy... zobaczył
na burym niebie coś, co przypomniało błyskawicę.
Przecięła niebo na dwie części i zniknęła we mgle.
Ciekawe, co to było. - Zamyślił się. Gdy tak rozmyślał,
nagle za swoimi plecami usłyszał głos.
- Szukaj chłopcze, szukaj, w ten sposób ocalisz dziecko
w każdym dorosłym i zdejmiesz ze mnie wielki ciężar.
- Kim jesteś? - Zapytał, ale nie otrzymał odpowiedzi.
Mimo to dobrze wiedział, że był to głos wiedźmy, która
w przepastnej komodzie kryje dziecięce wspomnienia.
- Dzielny Ryś rozejrzał się wokół i... nie zastanawiając
się długo zaczął kopać w piasku. Kopał i kopał, aż znalazł piękny, złoty pierścień połyskujący czterema
małymi diamencikami.
Oczy rozbłysły mu na myśl, że kiedyś włoży podobny
pierścień na palec swojej ukochanej. Tymczasem nie
wiedząc, co począć ze swoim znaleziskiem znów usiadł
na brzegu sztormowego morza i obracając pierścień w
dłoni zastanawiał się, co to wszystko może znaczyć.
Co nadmorskie przygody z wiedźmą i pierścieniem
mogą mieć wspólnego z jego zaginionym dniem?
- Jestem już wolna. - Usłyszał znów ten sam głos.
Odnalazłeś moje wspomnienia. Teraz ja oddam Ci
Twoje – odpowiedziała wiedźma i otworzył przepastną
dębową komodę, w której przetrzymywała wspomnienia wielu dużych i małych.

Wtedy Ryś spostrzegł, że jest w swoim łóżku i że
właśnie rozmyśla nad tym, jak cudownie spędził
wczorajszy dzień. Jak piękną poznał dziewczynę i
jak wiele do opowiedzenia swoim przyjaciołom.
Zauważył, że dziewczyna również ma rysie uszy i
taki jak on uśmiecha od ucha do ucha.
Powiedziała mu, że świat stwarza dziwaków po to,
żeby się odnaleźli i wspólnie ratowali wspomnienia.
Wiedźma odleciała daleko i nigdy już jej w
nadmorskim miasteczku nie widziano. Czasem tylko na niebie zamiast błyskawicy pojawia się błyszczący znak złocistego pierścienia wysadzanego
czterema diamencikami...
Czy chcielibyście spotkać kiedyś kapitana Rysia?
Zdradzę wam pewną tajemnice...
W polskich lasach na nizinach żyje tylko ok.
czterdziestu rysi. Są w wielkim zagrożeniu. Z winy
człowieka jest ich coraz mniej i tylko dzięki nam,
ludziom, rysi może być coraz więcej. To my
jesteśmy odpowiedzialni za ich życie i my, duzi i
mali, możemy sprawić, by szczęśliwie i bezpiecznie
żyły sobie w lasach.
Jeżeli będziemy dbać o środowisko i zwracać uwagę
nie tylko na swoje, ale również na potrzeby
mieszkańców lasów, uwagę, wtedy, kto wie, może na
naszej drodze stanie dzielny kapitan Ryś i spełni
nasze i leśnych rysi marzenia o szczęśliwym,
spokojnym życiu. Życiu, które będziemy dzielić z
pędzelkowymi przyjaciółmi...
Pomagając rysiom spełnić ich marzenia o bezpiecznym życiu, a one pomogą nam spełnić nasze
marzenia o krainie, w której będziemy spotykać te
piękne koty.
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”.

ZnajdŸ ró¿nice
Poniższe obrazki różnią się pięcioma szczegółami, umiesz je wskazać?

Pan Jeżyk
Pan Jeżyk, o czym na pewno nie wiecie,
Tysiące szpilek nosi na grzbiecie.
I na te szpilki chętnie nakłada
Jesienne liście drzemiące w sadach.
Po co to robi?
Po pierwsze z liści
Sady starannie chciałby oczyścić,
Po drugie: kiedy zima nastanie,
Będzie mieć z liści miękkie posłanie.

rebusowe lato
Uwa¿aj na siebie w czasie wakacji

Lista nagrodzonych:

zNAJD• RÓ¯NICE:
1............ 2.......... 3..........
4........... 5...........

1. Karol Krzywda - wieliczka
2. Aleksandra Knapik - Zakopane
3. Jakub SIATKO - SIEPRAW

ROZWIĄZANIE PROSZĘ PRZEKAZAĆ DO SKLEPU, W KTÓRYM
OTRZYMALIŚCIE PAŃSTWO MAGAZYN VIRIDIS DO DNIA 10.10.2014
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/

Po odbiór
upominku
zapraszamy
do sklepów

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

Mimo kończącego się sezonu,
szkodniki nie próżnują. Przyglądając się
niektórym można nawet odnieść wrażenie,
że właśnie jesień mobilizuje je do działania.

Gryzonie
Po powrocie z wakacji w
pomieszczeniach gospodarczych,
a nawet i mieszkaniach często
możemy zastać nowych lokatorów.
Chcące się schować przed chłodami
w domowych zakamarkach gryzonie
warto jak najszybciej wyprosić z
naszych posesji. Do zwalczania mysz
oraz szczurów proponuję pastę
Racumin, oraz nową pastę Rodicum.
Oba preparaty przeznaczone są do zwalczania wszystkich gryzoni
we wszystkich miejscach ich występowania: w domach, piwnicach, budynkach inwentarskich, także w miejscach o dużej
wilgotności, jak np. śmietniki. Trutka wykazuje odporność na
działanie wody, wilgoci, kurzu i pleśni.
Pasty zawierają bitrex – substancję o gorzkim smaku, co zapobiega
przypadkowemu spożyciu przez inne zwierzęta. Trutkę najlepiej
wykładać w specjalnie do tego przygotowanych karmnikach
(zamykana skrzynka z otworami wejściowymi i wyjściowymi dla
gryzoni) przy wejściach do budynków, w zakamarkach oraz w
pobliżu kryjówek gryzoni. Środek jest trutką pokarmową, działa na
szkodniki po zjedzeniu. Działanie środka kumuluje się w ciągu
kolejnych dni pobierania. Eliminujemy gryzonie zazwyczaj po
około 3-5 dniach.

Karaluchy i prusaki
W okresie jesiennym często do naszych
domów zaglądają również karaluchy
oraz prusaki. Mając na uwadze,
że nie są to miłe zwierzątka do ich
zwalczania polecam Blattanex Gel.
Środek ten przeznaczony jest do zwalczania tych owadów w
domach, mieszkaniach, pomieszczeniach biurowych, produkcyjnych, użyteczności publicznej, itp.

PORADY FACHOWCÓW

Preparat jest szczególnie użyteczny do
stosowania w miejscach wymagających
specjalnej ostrożności przy zabiegach
dezynsekcji, również tam, gdzie znajdują
się urządzenia elektryczne, przełączniki
czy komputery.
Środek jest trutką pokarmową, działa po
zjedzeniu przez szkodniki. Blattanex Gel
jest szczególnie atrakcyjny dla karaluchów i prusaków, gdyż stanowi kombinację bardzo skutecznej substancji czynnej
ze smakowita przynętą.
Doskonałe przyleganie do podłoża oraz
mleczny kolor pozwalają na nierzucające
się w oczy użycie na różnorodnych
powierzchniach. Wykładanie żelu nie wymaga wcześniejszego
przygotowania pomieszczenia, może odbywać się w obecności
ludzi nie przerywając im codziennych czynności.

Opuchlak truskawkowiec
Choć ładny to chrząszcz i ma
niepozorny ryjek w postaci tutki,
to jednak ogrodnicy powinni
z nim walczyć. Szczególnie
dużo szkód wyrządza
w uprawie truskawek,
jednak nie omija również roślin
ozdobnych np.rododendronów czy azalii.
Nieprzepoczwarzone larwy wiosną żerują w korzeniach, ogryzając szyjkę korzeniową i zjadając drobne korzenie. W wyniku
tego porażone rośliny więdną i zamierają. W maju larwy przepoczwarzają się i wkrótce wylatują dorosłe osobniki.
Chrząszcze żerują nocą, wygryzając charakterystyczne zatokowate dziury na brzegach liści. W lipcu samice przystępują do
składania jaj u nasady korzeni. Jedna samica potrafi znieść w
ciągu jednego okresu rozrodczego do 1000 jaj.
Wylęgłe larwy żerują na korzeniach nawet do późnej jesieni, a na
zimę schodzą do niższych warstw gleby. Dlatego bardzo ważne
jest abyśmy właśnie we wrześniu rozpoczęli walkę z
truskawkowcem. Do zwalczania larw w okresie jesiennym możemy wykorzystać Mospilan 20 SP. Podlewając ziemię wokół
roślin ograniczymy liczebność zimujących larw, dzięki czemu
wiosną będzie ich mniej, a nawet wcale.
Na ile to możliwe zadbajmy, by nieproszeni goście szybko
wynieśli się z naszych posesji, im bardziej się zadomowią,
tym trudniej będzie się ich pozbyć w przyszłości

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
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celowniku

Na

pstrość

tulipanów

Gdy na wiosennej rabacie
nagle pojawi nam się
„nowa odmiana” tulipanów
Katarzyna
o pstrokatych liściach
Marcinkiewicz
lub
kwiatach
nie popadajmy
VIRIDIS
przedwcześnie w zachwyt.
Jeżeli sami nie sadziliśmy odmian o różnorodnie
wybarwionych płatkach, to najpewniej „pokolorował”
nam je wirus pstrości tulipana (TBV).

Zanim fitopatologom udało się zidentyfikować patogeny odpowiedzialne
za fantazyjne ornamenty, zdobione oryginalnymi wzorami tulipany były
nie lada gratką dla wielbicieli i kolekcjonerów tych urokliwych roślin.
Szczyt ich popularności przypadał na XVI wiek, kiedy to pstre kwiaty
osiągały niewyobrażalne ceny i były przedmiotem giełdowych spekulacji.
Tulipomania, która rozszalała się w Holandii w tym czasie sprawiła, że za
jedną cebulkę płacono równowartość domu, a nawet kamienicy.
Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy, porażone wirusem rośliny
w kolejnych latach uprawy stawały się coraz słabsze, gorzej kwitły i
słabiej się wybarwiały. Wraz z chorymi cebulkami upadały kolejne
cebulkowe przedsiębiorstwa.
Jak się objawia?
Wirus pstrości tulipana wywołuje zmiany w zabarwieniu liści i kwiatów,
głównie tych intensywnie wybarwionych - fioletowych, różowych,
czerwonych. Na płatkach obserwuje się różnorodne odbarwienia mozaikę, chlorotyczne smugi bądź plamy oraz srebrzyste lub nekrotyczne
linie. U odmian o kwiatach białych i żółtych zmiany nie są aż tak
zauważalne, a o obecności wirusa w roślinie mogą świadczyć różnice w
wielkości i kształcie kwiatów.

Aż trudno uwierzyć, że ten tulipan jest porażony TBV

Jak się rozprzestrzenia?
Choroby wirusowe nie potrafią samodzielnie się rozprzestrzeniać. Aby móc porażać rośliny potrzebują wektora, który
„transportuje” je z rośliny na roślinę. Najczęściej są nim
organizmy glebowe lub naziemne, głównie mszyce - brzoskwiniowa, ogórkowa, smugowa, szklarniowa, burakowa i tulipanowa. Do infekcji może dochodzić podczas pracy nieczystymi
narzędziami.
Jak walczyć?
Nie ma sposobów ani preparatów pozwalających wyleczyć zainfekowane kwiaty. Porażone rośliny powinny zostać usunięte z
kolekcji, a gleba odpowiednio uprawiona (np. płodozmian).
Ważnym czynnikiem ograniczającym porażenie jest systematyczne zwalczanie szkodników oraz regularna dezynfekcja
narzędzi ogrodniczych. <km>

Najczęściej objawy porażenia zauważalne są w drugim roku uprawy.
Oprócz istotnych zmian w wybarwieniu roślin TBV powoduje
spowolnienie wzrostu, opóźnienie kwitnienia oraz drobnienie cebul.

Objawy mozaiki na liściach
REKLAMA
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Wirus może być szkodliwy również dla lilii.
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nawozić
jesienią

Jak

Aby nasze rośliny dobrze przetrwały zimę
i na wiosnę z nową energią bujnie się rozwijały
już teraz musimy je odpowiednio dokarmić.

Pamiętajmy jednak, że nawożenie jesienne ma całkiem inny charakter niż wiosenne – zależy nam na wzmocnieniu roślin i uodpornieniu ich na różnorodne stresy związane ze zmianą pory roku, musimy też pozwolić im się „wyciszyć”, jakby nie patrzeć, nasz ogród
właśnie zapada w zimowy sen.
Podczas nawożenia przestrzegajmy terminów oraz dawek, przecież
nie chcemy zaszkodzić naszym roślinom.

Nawozy organiczne
Ważną cechą odróżniającą nawozy organiczne (naturalne) od mineralnych (sztucznych) jest ich wolniejsze uwalnianie się do gleby.
W rezultacie dostarczone do gleby składniki pokarmowe są wykorzystywane nie tylko w chwili nawożenia, ale również przez dwa,
a nawet trzy kolejne sezony wegetacyjne.
Do jesiennego nawożenia można wykorzystać obornik
(najlepiej przekompostowany), a także dobrze przerobiony
kompost. Dobre efekty przynosi również
wysiewanie roślin na nawóz zielony.
Wartość nawozowa obornika jest ogromna. Ten najlepszy znany
nawóz organiczny zawiera azot i inne potrzebne roślinom makroi mikroelementy. Obornik to także źródło próchnicy poprawiającej
strukturę i zasobność gleb.
Przez lata w rolnictwie i ogrodnictwie utrwalił się model
jesiennego nawożenia obornikiem.
Niby dobrze, ale zmieniający się klimat sprawia, że chyba
najwyższa pora trochę zweryfikować wielopokoleniowe
przyzwyczajenia. Dlaczego?
REKLAMA

CENTRUM OGRODNICZE

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

Zapraszamy
pn - pt 8-19
sob 8-16

www.cardemo.pl

Jeszcze nie tak dawno zima zaczynała się w listopadzie i nieprzerwanie trwała do marca. Utrzymująca się przez te miesiące niska
temperatura spowalniała przemiany zachodzące w nawożonej
glebie i straty pierwiastków były nieznaczne (zwłaszcza azotu).
Obecnie, może i mamy znaczne spadki temperatur, ale chłodniejszy okres trwa dwa, góra trzy tygodnie, przez co w oborniku
przez większą część zimy zachodzą procesy rozkładu, a uwalniany azot oraz inne składniki są bezpowrotnie tracone.
Co gorsza, spływając z wodami roztopowymi do cieków wodnych zanieczyszczają środowisko. Koniec końców do roślin trafia
jedynie niewielka część związanych w nierozłożonej materii
organicznej pierwiastków. Ten niekorzystny proces jest szczególnie intensywny na glebach lekkich, dlatego z ich „obornikowaniem” poczekajmy do wiosny.
REKLAMA
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Na glebach średnich i ciężkich obornik powinien być
stosowany co 3-4 lata, konieczne jest jego wymieszanie
z glebą na głębokość 8-12 cm.

Kompost

Wapnowanie

Powstaje z ogrodowych odpadków (skoszonej trawy, ściętych pędów,
chwastów) oraz kuchennych (obierek z ziemniaków, owoców itp..).
Jest bogatym źródłem składników odżywczych dla roślin, tworzywem, z którego powstaje próchnica, wpływa także na rozwój
pożytecznych mikroorganizmów glebowych. Jeśli jesienią wyściółkujemy nim rabatę, posłuży on korzeniom roślin jako warstwa chroniąca przed mrozem.

Do jesiennego nawożenia należy zaliczyć również wapnowanie.
Prawidłowy odczyn gleby gwarantuje powodzenie w uprawie
roślin, a sam zabieg wapnowania poprawia chemiczne i fizyczne
właściwości gleby, m.in. przez usunięcie z niej wolnych jonów
glinu i żelaza.
Skuteczność wapnowania zależy w dużej mierze od rodzaju nawozu użytego do tego zabiegu.
Nawozy wapniowe występują w dwóch formach: tlenkowej i
węglanowej. Formę tlenkową najlepiej stosować na ciężkich,
gliniastych i zwięzłych glebach, zaś unikać jej użycia na
gleby lekkie.
Reakcja odkwaszania zachodząca przy użyciu tego rodzaju nawozu jest szybka i energiczna, przy okazji wiążąca duże ilości wody,
która w glebach lekkich i tak pozostaje.
Ponadto w wyniku szybkiej zmiany odczynu struktura gruzełkowata gleby może zostać zniszczona, a zachodzący w niej
proces mineralizacji materii organicznej poważnie zachwiany.
Na przepuszczalne gleby lekkie stosuje się węglan wapnia, który
odkwasza zdecydowanie łagodniej.
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Nawozy mineralne
O tej porze roku rośliny spowalniają swoje procesy życiowe i stopniowo
wchodzą w stan spoczynku, aby im w tym pomóc powinniśmy
dostarczyć glebie związków fosforu i potasu, które odpowiadają za
lepsze zdrewnienie pędów i zwiększenie odporności części nadziemnej i
korzeni na mróz. Ponadto właściwie regulują gospodarkę wodną rośliny.
Wystrzegajmy się natomiast nawozów zawierających azot, nawet,
gdy akurat takie mamy pod ręką.
Pobudzają one rośliny do wzrostu i zakłócają proces drewnienia.
Obecnie w sprzedaży dostępne są różnorodne mieszanki jesienne zaspokajające potrzeby pokarmowe różnych grup roślin.
Nawozy jesienne stosujemy od końca sierpnia do października.
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zgranym
duecie

W

Grzyby w ogrodzie nie muszą od razu kojarzyć
się z chorobami nękającymi nasze rośliny.
Obok chorobotwórczych patogenów spotkać
możemy grzyby, które są naszymi sprzymierzeńcami... nie tylko w ogrodzie.
Symbioza grzybów z roślinami jest
zjawiskiem bardzo powszechnie występującym w naturze i bardzo pożądanym w ogrodzie.

Prawie 90% roślin chętnie wiąże się z grzybami, a powstały związek
przynosi obu stronom wymierne korzyści.

Następnie zastosujmy odpowiednią szczepionkę, pamiętając, że
zabieg mikoryzacji musimy przeprowadzić tak, aby doszło do kontaktu szczepionki z korzeniami przybyszowymi danego drzewa.

Z drzewami grzyby tworzą tzw. mikoryzę ektodermalną –
zewnętrzną. Ich grzybnia otacza korzenie mufką i nie wnika do
wnętrza roślinnych komórek, a jedynie w przestrzenie międzykomórkowe, tworząc tzw. sieć Hartiga. Włośniki zanikają, a ich
funkcję przejmują strzępki grzybni. To właśnie temu typowi mikoryzy zawdzięczamy smakowite maślaki, koźlaki czy rydze.

Inny rodzaj grzybów wytwarza mikoryzę endodermalną – wewnętrzną, w przypadku której strzępki grzybni wnikają bezpośrednio
do tkanek roślinnych nie wytwarzając jednak jadalnych owocników. Do czego więc ogrodnikowi potrzebna jest endomikoryza,
skoro nie pojawiają się kozaki ani maślaki?

Mikoryza ektodermalna łączy ze sobą najczęściej konkretne gatunki,
dlatego rydzy powinniśmy szukać głównie pod sosnami, świerkami i
jodłami, a borowików i podgrzybków w ciepłych lasach liściastych
pod dębami, bukami i grabami. W lasach brzozowych najpewniej
znajdziemy okazałego koźlarza babkę lub koźlarza pomarańczowożółtego.
Leśne grzyby mogą rosnąć również w naszych ogrodach, jednak aby
doczekać się własnych prawdziwków lub kozaczków musimy zatroszczyć się, by oprócz odpowiednich drzew na grzybowym poletku
znalazła się również dobra ziemia.
Przygotowanie przepuszczalnej, wilgotnej i bogatej w
substancje organiczne gleby pozostawmy naturze - nie stosujmy
na takim terenie żadnych oprysków i nawozów, ani też nie
usuwajmy opadłych liści.
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Korzenie wspomagane przez gęstą sieć delikatnych strzępek mają
kilkaset razy większą powierzchnię chłonną przez co gospodarz ma
lepsze warunki wzrostu. Poza tym wydzielany przez grzyby kwas
węglowy oraz enzymy ułatwiają przemiany nierozpuszczalnych w
wodzie związków fosforu i wapnia sprawiając, że stają się one
dostępne dla roślin.
W ogólnym rozrachunku do gospodarza trafia około dwa razy
więcej azotu, cztery razy więcej fosforu i półtora raza więcej
potasu niż gdyby działał solo.
Oprócz tego grzyby działają jak gąbki i magazynują nadmiar składników odżywczych oddając je roślinom, gdy wystąpi taka konieczność.
W ramach rewanżu roślina oddaje grzybowi różnorodne związki głównie cukry, których grzyb nie potrafi samodzielnie wytworzyć, a
także aminokwasy i witaminy z grupy B.
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Oprócz współpracy pokarmowej duet drzewo-grzyb
stanowi dla siebie obustronne wsparcie fitosanitarne grzybokorzeń wydziela do gleby specyficzne antybiotyki i
kwas szczawiowy, chroniąc w ten sposób roślinę przed
infekcją patogenów.
Dodatkowo, zdolności filtracyjne grzybów umożliwiają
wychwytywanie i unieruchomienie toksyn, które mogłyby
zaszkodzić roślinnemu gospodarzowi.
Istotnym czynnikiem wpływającym na zdrowotność roślin
jest również bariera mechaniczna wytwarzana przez
szczelny płaszcz mikoryzy ektodermalnej, którą potrafią
sforsować jedynie nicienie i wirusy.
W zrównoważonym ekosystemie rośliny chętnie
podejmują współpracę z grzybami mikoryzowymi,
gdyż instynktownie „wyczuwają”, że taki układ
wyjdzie im na dobre. Problem pojawia się na mocno
nawożonych terenach (pola uprawne).
Rośliny, które dysponują nadwyżką składników pokarmowych niechętnie szukają grzybowego partnera
dobrowolnie rezygnując z wszelkich dodatkowych profitów, które płyną z mikoryzy.
Odpowiedzialność dostarczenia roślinie mikoryzowego
współpracownika spada więc na ogrodnika.
Potrzeba stosowania szczepionek mikoryzowych jest
szczególnie uzasadniona w uprawie róż, a także roślin
wrzosowatych oraz azalii i różaneczników.
Szczepionki mikoryzowe zawierają żywe strzępki grzybni
lub zarodniki grzybów. Dla różnych roślin przeznaczone są
konkretne, dostosowane mieszanki grzybów mikoryzowych, które można stosować na każdym etapie ich życia.
W literaturze często pojawia się stwierdzenie, że zabieg
„szczepienia” przeprowadza się jednorazowo, gdyż raz
nawiązana współpraca trwa przez całe życie rośliny i nawet
w przypadku jej przesadzania, grzybowy współpracownik
przenosi się z gospodarzem na nowe miejsce.
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Sprzedaż hurtowa
kaloszy z PCV i EVA.
Atrakcyjne ceny.
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Zasadniczo jest to prawda, jednak nie oznacza to, że grzyby mikoryzowe są
nieśmiertelne.
Szkodzą im przede wszystkim toksyczne związki pochodzące ze środków
ochrony roślin, duże stężenie soli i zbyt intensywne nawożenie mineralne,
czyli wszystko to, co na co dzień degraduje podłoże.
Zapewniając roślinie zbilansowane warunki uprawy dbamy również o ich
grzybowych sprzymierzeńców.
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Ogród

w blasku

księżyca
Często jestem pytany:
czy ten księżyc to rzeczywiście
działa, czy to tylko bujda?
Tekst
Witold
Czuksanow
Jako autor wchodzącej właśnie na rynek kolejnej edycji
poradnika „Wpływ księżyca” na 2015 rok, zawsze powinienem odpowiadać, że działa i tym samym zamykać
dyskusję, ale w końcu jest to satelita niewiele mniejszy od
naszej pięknej Ziemi i pomyślałem, że warto mu na łamach Viridis poświęcić nieco więcej miejsca.
Po pierwsze nie ulega wątpliwości, że jak się coś takiego
znajduje blisko nas i krąży na orbicie, to przecież są siły,
który muszą to coś trzymać w ryzach. Tu nie ma mowy o
tym, że moja chata z kraja i mnie sprawa nie dotyczy.
Na Was to działa i na wszystkie inne żywe organizmy też.

Rośliny jako żyjące organizmy też to odczuwają, zatem
wniosek końcowy wydaje się oczywisty. Ale, po drugie, nasuwa
się pytanie, czy bez księżyca też by urosły?
I tu też nie mam żadnych wątpliwości. Motorem napędowym i
dostawcą energii jest Słońce. Ono ogrzewa, powoduje ruch powietrza. Deszcz również jest napędzany energią słoneczną.
To ona powoduje, że w pewnym miejscu woda paruje i unosi się
do góry, a w innym ta para się skrapla i podlewa nam ogródki.
Jaki jest zatem wpływ księżyca?
W pierwszej kolejności określiłbym jego rolę jako ogrodowej
przyprawy. Szczypta wystarczy, by efekty jego wpływu na nasze
życie i samopoczucie przeszły najśmielsze oczekiwania.
Można to nazwać magią lub też tajemnymi siłami.
To coś co się dzieje między Ziemią a jej jedynym satelitą ma
wpływ na rośliny i na krążące w nich soki. Poddają się tym
mocom wody potężnych oceanów, a cóż ma począć taki mały
kalafior?
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A nawet jeśli opowiadania o wpływie księżyca na życie ziemskie
wydaje się bajką, to przecież nie zaszkodzi by się trochę pobawić
w owe gusła i przekonać: warto czy nie?
Wszystkie kalendarze księżycowe są budowane w oparciu o niespełna miesięczny cykl, w którym satelita wraca do postaci w której ten cykl zaczął.
Mierzymy od pełni, przez kwadrę pierwszą /widoczne pół księżyca/, później nów, gdy jest widoczny na niebie jako bardzo cienki
rogalik. Od tego czasu przestaje go ubywać, a zaczyna przybywać i
z każdym dniem czy też raczej nocą będzie coraz bardziej
widoczny. W końcu osiągnie fazę pełni i to właśnie cykl, o którym
piszę.
Jest też inny ruch. W stałym cyklu księżyc się do Ziemi zbliża,
później od nas oddala. Różnica odległości punktu najbliższego i
najbardziej oddalonego to mniej więcej 50 tysięcy kilometrów.
Sądzę, że to też ma pewne znaczenie. Wpływa to wszystko również na nasze rabaty.
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Wyjątkiem od tej reguły są rośliny korzeniowe i cebulowe które lepiej
wysiewać i zbierać wtedy, gdy księżyca ubywa. To wyjątek potwierdzający
regułę. Pozostaje jeszcze kwestia tak zwanych dni liściowych, korzeniowych, kwiatowych oraz owocowych.
W kalendarzach pojawiają się one dlatego, że w czasie wędrówki po niebie
księżyc cyklicznie pokazuje się na tle różnych znaków zodiaku, którym
przypisuje się bliskość czterech, wszystkim dobrze znanych żywiołów.
Woda to sprawca wzrostu masy zielonej i utożsamia się ją z liśćmi.
Ogień to owoce, powietrze jest kojarzone z kwiatami, a ziemia z korzeniami.
I na tym zakończę opowiadanie, bo dalej zaczyna się cała lista wyjątków od
reguły i pewnie zająłbym całe to wydanie Viridis, żeby opisać kilka procent
z nich.
Wspomnę więc jeszcze tylko,
żeby niedowiarkowie spróbowali
wysiać ogórki wtedy gdy powinni,
czyli gdy księżyca przybywa,
i wtedy gdy tego absolutnie
robić się nie powinno, czyli po
pełni. Porównajcie, które będą
lepiej rosły i plonowały.
Kwasić ich owoce też się
powinno przede wszystkim
pierwszym okresie, a najlepiej
w dniach owocowych. Kiedy
wypadną można przeczytać
w mojej najnowszej książce.
Jest w niej też sporo porad,
z których mam nadzieję
chętnie wszyscy
skorzystają.
Witold Czuksanow
Jeśli miesięczny cykl księżycowy podzielicie na równe połowy, tę w
której księżyca ubywa, oraz tę w której go przybywa, wówczas będzie
łatwiej zaplanować różne prace związane z warzywami, kwiatami,
ziołami, drzewami i krzewami owocowymi.
Wtedy gdy księżyca przybywa, powinno się generalnie wszystkie
rośliny wysiewać, sadzić rozsady, zasilać nawozami, zbierać i robić
przetwory.
W okresie gdy księżyca ubywa staramy się skupić na pracach
pielęgnacyjnych. Można wyrywać siewki jeśli zbyt gęsto wykiełkowały, ściółkować glebę by utrudnić rozwój chwastom i opryskiwać
jeśli pojawiły się pierwsze objawy chorób, czy też pojawiły szkodniki.
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VIRIDIS EKO

Na pomoc
oczyszczalni

Gromadzone w szambach lub przydomowych
oczyszczalniach ścieków nieczystości są realnym
zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia.
Surowe ścieki zawierają ogromne ilości mikroorganizmów.
Dominującymi drobnoustrojami są bakterie, a wśród nich najliczniej
występują pałeczki z rodzaju Pioteus, bakterie grupy coli, paciorkowce kałowe, tlenowe i beztlenowe laseczki zarodnikujące, naturalne bakterie wodne oraz bakterie denitryfikujące. Ponadto w
ściekach może znajdować się ogromna rozmaitość bakteriofagów.
Poza bogactwem drobnoustrojów ścieki charakteryzują się dużą
ilością najrozmaitszych związków chemicznych, głównie organicznych. Stanowią one obfite źródło pokarmu dla mikroorganizmów,
które związki te rozkładają.
Jeśli rozkład odbywa się w warunkach tlenowych, substancje organiczne mogą być utleniane do końcowych produktów, takich jak C02,
H20, H2S04 i in.; mówimy wtedy o mineralizacji lub stabilizacji ścieków. Jeśli warunki są beztlenowe, zachodzi tylko częściowe
utlenianie i powstają pośrednie produkty o niemiłej lub odrażającej
woni (np.H 2S), uciążliwe dla otoczenia.
Bez względu na to, czy dysponujemy tradycyjnym szambem,
czy też ekologiczną przydomową oczyszczalnią ścieków
"brudną robotę" polegającą na neutralizacji nieczystości
wykonują różnorodne szczepy bakterii, grzybów i
pierwotniaków, które zużywają związki zawarte w ściekach
jako pokarm i podstawę przemiany swojej materii.
Procesy biologiczne mogą być samoistne (oparte na mikroorganizmach zawartych w ściekach - mało wydajne, produkują odory,
kożuch i osady) lub wspomagane przez specjalnie wyselekcjonowane mikroorganizmy o wysokiej aktywności rozkładu zanieczyszczeń organicznych i chemicznych.
Gdyby w gospodarstwie domowym wykorzystywano jedynie
detergenty naturalnego pochodzenia mikroorganizmy
miałaby możliwość swobodnego namnażania się.
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Niestety w codziennych porządkach bardzo często sięgamy po
detergenty i różnorodne preparaty chemiczne - odkamieniacze,
chlorowe płyny do toalet, środki czyszczące w żelu, piance,
mleczku albo sprayu, kostki toaletowe zabijają nie tylko
chorobotwórcze drobnoustroje ale także niezastąpione mikroorganizmy. Dlatego tak ważne jest stosowanie wciąż niedocenianych w polskich gospodarstwach domowych biopreparatów.
Służą one do wspomagania procesów rozkładu i neutralizacji
ścieków. Zwiększając liczbę bakterii w jednostce objętości ścieków, intensyfikują naturalne procesy biologiczne zachodzące w
osadnikach gnilnych oraz wprowadzają do nich niezbędne enzymy
wspomagające prace bakterii.
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Likwidują nieprzyjemną woń, niszczą bakterie chorobotwórcze
(między innymi bakterie z grupy coli, salmonellę, bakterie czerwonki), rozkładają tłuszcze, upłynniają osady stałe oraz udrażniają
przewody kanalizacyjne.
Regularne stosowanie biopreparatów wymaga stosunkowo
niewielkich nakładów finansowych, a daje bardzo pozytywne efekty:
- poprawia funkcjonowanie instalacji,
- przyczynia się do lepszego oczyszczenia ścieków, czyli pośrednio
chroni otaczające nas środowisko,
- wydłuża okres bezawaryjnego użytkowania oczyszczalni, a więc
obniża koszty eksploatacji.
Preparaty mikrobiologiczne powinny być wykorzystywane zarówno
w tradycyjnych szambach czy przydomowych oczyszczalniach
ścieków jak również w małych systemach ściekowych, w domkach
letniskowych czy toaletach wolno stojących.
Decydując się na wybór odpowiedniego środka powinniśmy
wybierać preparaty zawierające żywe kultury bakterii.
Jednym z nich jest SPOREN – SZAMBO TABS.

W skład preparatu wchodzą skrupulatnie dobrane szczepy bakterii
w zupełności bezpieczne dla ludzi i zwierząt, które nie wykazują
toksycznego i patogennego wpływu na organizmy żywe, a także
drożdże oraz enzymy przyspieszające neutralizację i rozkład ścieków. Musujący charakter preparatu gwarantuje jego wysoką aktywność i wydajność.
Wprowadzając do ścieków jedną tabletkę zasilamy szeregi
mikrobiologicznej armii o prawie miliard nowych
najemników.
SPOREN – SZAMBO TABS, to niezawodny, całkiem bezpieczny
dla środowiska enzymatyczno – bakteryjny preparat, dzięki
któremu w naturalny sposób udrożnimy i oczyścimy gromadzone
ścieki, pobudzimy proces samooczyszczenia i rozkładu związków
organicznych, zauważalnie zmniejszając objętość ścieków –
oszczędność
czasu
i pieniędzy.

SZAMBO-TABS - naturalne wsparcie dla Twojej oczyszczalni.
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.
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Owoce
Afrodyty
Tropikalny i najbardziej słoneczny klimat w basenie
Morza Śródziemnego sprawia, że Cypr zwany
również wyspą Afrodyty jest doskonałym miejscem
na wakacyjny wypoczynek.
Turyści odwiedzający tę czarującą wyspę położoną na przecięciu
szlaków łączących Azję, Afrykę i Europę zachwycają się zarówno
pięknymi piaszczystymi plażami jak i doskonale zachowanymi
zabytkami, z których duża część znajduje się na liście Światowego
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.
Ogromną atrakcją są również rosnące na każdym kroku
drzewka cytrusowe czy też oliwne oraz dostępne niemalże
wszędzie soczyste arbuzy, melony, granaty bądź egzotyczne
owoce opuncji.

Owoce dla Cypryjczyków nie są jedynie wabikiem na
turystów i produktem eksportowym, to także nieodłączny
element ich historii i kultury.
Najbogatszym rodowodem niewątpliwie może pochwalić się granat – święty owoc z drzewa życia. Nie ma chyba na kuli ziemskiej
drugiego owocu, który pojawiałby się tak często we wszystkich
kulturach. Zawsze kojarzony jest z nieśmiertelnością, zmysłowością i płodnością. Według greckiej mitologii granaty uwielbiała
bogini miłości – Afrodyta. Świadoma miłosnej mocy soczystych
granatów, sprowadziła owoce na Cypr. Do dziś na Cyprze można
kupić wisiorki w kształcie granatu, których noszenie sprzyjać ma
rodzinnemu szczęściu i miłości.
Bogatą cypryjską tradycję ma również cytryna. Kojarzona
nierozerwalnie z Cyprem i jego tradycją kulinarną, uprawiana jest
powszechnie niemal na całej wyspie.

Granat, który nie wybucha

Dużą popularnością cieszą się również pomarańcze, często
sadzone jako przydrożne drzewa oraz cypryjskie grejpfruty, które
uznawane są za jedne z najlepszych na świecie ze względu na
niepowtarzalny smak i dużą zawartość soku i cukru. Cytrusowymi
ciekawostkami jest mandora czyli krzyżówka mandarynki z
pomarańczą oraz minneola - duet mandarynki z grejpfrutem.

Taką owocową różnorodność Cypr zawdzięcza wyjątkowo sprzyjającemu klimatowi śródziemnomorskiemu oraz bardzo urodzajnym
glebom. To właśnie te dwa współgrające czynniki sprawiają, że tutejsze
pomarańcze czy arbuzy są wyjątkowo słodkie i soczyste. Gwarantuję,
że takiego smaku nie znajdą Państwo nigdzie indziej!
Tym bardziej, że owocowe szaleństwo trwa na Cyprze cały rok.
Sezon rozpoczynają w kwietniu truskawki, w czerwcu dołączają do nich
arbuzy, nieco później melony. W sierpniu skosztować możemy
dojrzewających owoców opuncji oraz szczególnie bliskich Cypryjczykom granatów. We wrześniu pojawiają się winogrona. Zima z kolei
należy do owoców cytrusowych: grejpfrutów, pomarańczy, mandarynek i cytryn.
Oczywiście poszczególne owoce dostępne są niemalże przez cały rok,
podobnie jak u nas jabłka, z tą jednak różnicą, że tutaj wszystko jest
„Made in Cyprus ”, żadnej importowanej chińszczyzny.
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Cytrusowy sad
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Popularnymi owocami są również
arbuzy i melony. Szczególnie cenione za gaszący pragnienie sok.
Ciepły klimat sprzyja również
uprawie winogron. Spośród ok. 40
odmian większość stanowią winogrona towarowe, z których produkowane jest bardzo smaczne cypryjskie wino.
Będąc na Cyprze koniecznie trzeba
spróbować owoców opuncji figowej, która często sadzona jest jako
roślina żywopłotowa. Ukryty pod
delikatną skórką chroniony licznymi, bardzo drobnymi i prawie
niewidocznymi kolcami soczysty,
lekko kwaśny miąższ najlepiej spożywać na surowo.
Przechadzając się po
cypryjskich uliczkach odnosi się
wrażenie, że owoce otaczają nas
ze wszech stron. Zapach
aromatycznych cytrusów i
orzeźwiający smak arbuzów
pozostają w pamięci jeszcze
długo po powrocie z wakacji.
To naprawdę bardzo miła
pamiątka z podróży.

Cypryjska kuchnia

z polskim akcentem
W oddalonej o 18 km od Pafos, niewielkiej miejscowości Letymbou
znajduje się urokliwe miejsce o niepowtarzalnym klimacie. Tradycyjna cypryjska tawerna, serwująca doskonałe potrawy. Nie byłoby w
tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie osoba właścicielki Anity, Polki
mieszkającej na Cyprze, która wkłada w swoją pracę całe serce i przy
każdej następnej wizycie sprawia, że czujemy się jak rodzina.
Letymbou Tavern - to miejsce, które zdobyło uznanie wśród wielu
gości, którzy przyjeżdżają z Pafos, rezygnując z lokalnych
restauracji.
Jeśli ktoś szuka miejsca by poczuć klimat Cypru,
Letymbou Tavern jest najlepszym miejscem.
Nie da się opisać wrażeń jakie zostawia to miejsce szczególnie w
piątki kiedy można posłuchać na żywo tradycyjnej muzyki i
potańczyć przy cypryjskich rytmach. Uczta dla podniebienia, strawa
dla chętnych poznać kulturę Cypru. W niezależnym międzynarodowym rankingu TripAdvisor, tawerna Anity i Tony`ego zajmuje
od lat czołowe miejsca. Nie wierzycie? Sami sprawdźcie
www.tripadvisor.com. Polecamy gorąco !

Letymbou Tavern
Ellados 40
Letymbou Village,
Pafos 8546, Cypr

Tradycyjny „Mix-Gril”

Jadalne owoce kaktusa
Właściciele wraz z gościem
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sąsiadów
w ogrodzie

Praga

Czeska stolica jest lubianym przez turystów miastem.
Doskonale zachowane zabytki, urokliwe zakątki
i trudny „do ogarnięcia” ale niezwykle piękny
Zegar Orłoj sprawiają, że będąc w Pradze czas
staje w miejscu. Swoją drogą, może właśnie
przez ten zegar człowiek traci poczucie czasu?
Kto wie :)
Gdy już najedliśmy się knedliczek, przepiliśmy je czeskim piwem,
przegryźliśmy czekoladą Studencką lub kolorowymi lentilkami i
przebrnęliśmy przez tłumnie oblegany Most Karola, pora zobaczyć
to, co według mnie w Pradze jest najpiękniejsze, czyli ogrody.
Z pewnością każdy turysta dotrze do ogrodów pałacowych, z których rozciąga się zapierająca dech w piersiach panorama miasta.
Pierścień zieleni wokół Praskiego Zamku tworzy dziś siedem ogrodów – historycznie najcenniejszy Ogród Królewski, współczesne
ogrody przy budynkach Ujeżdżalni i Ogród Lumbego, teren Górnego i Dolnego Jeleniego Rowu oraz pas ogrodów pod południową
ścianą zamku, który tworzą Ogród Rajski, Ogród Na Wałach, Ogród
Na Baszcie i miniaturowy Ogródek Hartigowski.

Prawdziwym kąskiem dla ogrodomaników z pewnością są
ogrody Wallensteina (Ogrody Senatu Republiki Czeskiej, po
czeskuValdštejnska zahrada), które można zauważyć stojąc
przy wschodniej bramie prowadzącej do Zamku Praskiego na
Hradczanach.
Elementem przykuwającym uwagę turystów jest imponująca ściana wykonana w 1627 roku z lawy wulkanicznej
imitująca nacieki skalne – stalagmity oraz stalaktyty.

Z siedmiu ogrodów zamkowych odwiedzić można pięć, wstęp jest
wolny.
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Wśród sztucznych nacieków
można znaleźć m.in. głowy diabłów i węże

Sala Terrana jest częstym miejscem wystaw

GDZIE NA WEEKEND?

Do samych ogrodów Wallensteina dostać się jest stosunkowo łatwo, o ile nie zabłądzimy pośród niezliczonych uliczek, przejść, skrótów i schodów. Aby dojść do
celu należy znaleźć ulicę Letenską - wejście znajduje się
pod numerem 10 (numeru domu wprawdzie nie ma, ale
wejście jest oznakowane). Z racji tego, że ogród otoczony jest wysokimi murami, to rzadko bywa zatłoczony.
Pałac Wallensteina jest pierwszym świeckim barokowym budynkiem w Pradze. Wzniesiony został w
latach 1624-1630 dla Albrechta von Wallensteina,
dowódcy wojsk cesarskich, zamordowanego w roku
1634 z rozkazu cesarza Ferdynanda II.
Dzisiaj pałac jest siedzibą Senatu Republiki Czeskiej.
Do środka wejść nie możemy, jednak utrzymany w stylu
francuskim, doskonale wypielęgnowany ogród jest
Wiosną ogród zakwita tysiącem cebulowych kwiatów
perełką wśród praskich założeń ogrodowych.
Charakteryzuje się symetrycznym porządkiem, którego
oś stanowią wykonane z brązu posągi będące kopią
rzeźb Adriana de Vires zrabowanych przez Szwedów w
1648 roku.
Nad ogrodem dominuje (przylegająca do pałacu od
strony ogrodów) piękna loggia Sala Terrana z 1672
roku, którą tworzą trzy monumentalne łuki arkadowe
oraz wnętrze zdobione sztukateriami i scenami
przedstawiającymi wojnę trojańską.
Niewątpliwą atrakcją ogrodu są pięknie ubarwione pawie, które z wdziękiem modelek z paryskich wybiegów
przechadzają się między alejkami. Największą furorę
wśród turystów robi chętnie pozujący do zdjęć paw
albinos.
Latem na terenie ogrodów odbywają się wystawy i
koncerty, najczęściej są to otwarte imprezy dostępne dla
wszystkich zwiedzających.

Posągi z brązu wyznaczają symetrię ogrodu

Paw albinos chętnie pozuje do zdjęć

Urokliwe ogrody Wallensteina są niezwykłą
atrakcją turystyczną ukrytą w samym sercu
Pragi. Jeżeli po chodzeniu po brukowych
uliczkach miasta rozbolą nas nogi, a wszędobylscy turyści nadszarpną nasze nerwy,
koniecznie odwiedźmy to miejsce.
POLECAM! <km>

Okazała fontanna zachęca do odoczynku
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Kapryśna
królowa
Masyw Babiej Góry wyraźnie dominuje w krajobrazie.
Niczym antyczny kolos góruje nad otaczającymi ją
wzniesieniami. Zamykając horyzont kusi spoglądających
na nią turystów obietnicą niezwykłych widoków
i głębokiego smaku prawdziwej górskiej wędrówki.

fot. Janusz Fujak

Babia Góra, nieprzypadkowo nazywana przez miejscowych Królową
Beskidów, od wieków przyciągała na swoje ścieżki. Początkowo ostępy
babiogórskich lasów przemierzali awanturnicy oraz ludzie szukający
tutaj schronienia przed karzącym ramieniem sprawiedliwości.
W ich ślady szli także poszukiwacze skarbów, gnani pogłoskami o nieprzebranych bogactwach kryjących się w tutejszych jaskiniach oraz
zielarze szukający panaceum na wszelkie ówczesne dolegliwości.

Długoletnie starania uwieńczone zostały sukcesem 30 października 1954 roku, kiedy to Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie utworzenia Babiogórskiego Parku Narodowego. Rok 1997 przyniósł powiększenie obszaru chronionego. Obecnie Babiogórski Park Narodowy zajmuje powierzchnię 3393 ha, co wciąż czyni go jednym z najmniejszych parków narodowych w Polsce.

Wiek siedemnasty przyniósł istotne zmiany w sąsiedztwie Królowej
Beskidów. U jej stóp pojawili się bowiem wołoscy pasterze, prowadzący swoje stada owiec aż z terenów dzisiejszej Rumunii.
Ich przybycie stanowi niejako cezurę rozpoczynająca faktyczne osadnictwo w regionie babiogórskim. Babia Góra zdawała się przyglądać
ludzkiej krzątaninie u swych stóp, zazdrośnie jednak strzegąc swoich
przyrodniczych skarbów. Tym niemniej presja ze strony wzrastającej
liczby osadników stawała się coraz większa. Na stoku południowym
pojawiły się stada owiec i wołów, a babiogórskie lasy z ich wiekowymi
olbrzymami były łakomym kąskiem dla żądnych drewna osadników.

Przedmiotem ochrony w Babiogórskim Parku Narodowym jest
cały masyw Babiej Góry, wraz ze wszystkimi elementami przyrody ożywionej i nieożywionej.
Na pierwszy plan wysuwa się tutaj piętrowość klimatycznoroślinna, charakterystyczna dla gór o charakterze alpejskim.

Babiogórska przyroda od wieków radziła sobie bez człowieka i z pewnością radziłaby sobie nadal gdyby nie to, że wiele obszarów w regionie
Babiej Góry zostało przez niego bardzo silnie przekształconych.
Niepospolite walory terenów, które ostały się w formie niezmienionej
sprawiły, że zaczęto podnosić kwestię objęcia masywu Królowej
Beskidów ochroną.
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fot. Janusz Fujak

Stoki Babiej Góry porośnięte są przez rośliny tworzące cztery
piętra: regiel dolny, tworzony głównie przez lasy bukowe i bory
bukowo-jodłowo-świerkowe, regiel górny stanowiący dominium świerka niemalże niepodzielnie panującego w drzewostanie świerczyny górnoreglowej, piętro kosodrzewiny z ciemnozielonymi płatami zarośli sosny kosej oraz piętro alpejskie z
murawami i zbiorowiskami wyleżysk śnieżnych.
Na Babiej Górze występuje blisko 630 gatunków roślin naczyniowych, z czego 67 objętych jest prawną ochroną gatunkową.
Na uwagę zasługują z pewnością gatunki górskie związane z
tym obszarem – stanowią one około 20% flory masywu – jak
również gatunki o bardzo ograniczonym zasięgu w Polsce.
Spośród tych ostatnich najbardziej znane są dwa: rogownica
alpejska, niewielka roślina o białych kwiatach rosnąca w piętrze
alpejskim oraz okrzyn jeleni, okazała bylina będąca symbolem
Babiogórskiego Parku Narodowego.

fot. Katarzyna Fujak
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Wśród nich szczególnie interesujące są: głuszec, dla którego stoki
Królowej Beskidów są istotną ostoją, dzięcioł białogrzbiety i dzięcioł
trójpalczasty (obydwa istotne z punktu widzenia fauny europejskiej),
czy też sowy, reprezentowane tutaj przez 5 gatunków.
Dla wszystkich chcących podziwiać piękno Królowej Beskidów
Babiogórski Park Narodowy przygotował blisko 55 km znakowanych szlaków turystycznych o różnym stopniu trudności oraz
dziewięć ścieżek edukacyjnych. Odwiedzający Park turyści najchętniej wybierają szlak czerwony z Polany Krowiarki na najwyższy
szczyt Babiej Góry, Diablak, wznoszący się na 1725 m n.p.m.
Na ten sam szczyt wiedzie także najtrudniejszy z babiogórskich szlaków, czyli Perć Akademicka, oznakowana kolorem żółtym.
Poza przepięknymi widokami szlak ten oferuje także niespotykaną
nigdzie indziej w Beskidach możliwość ekscytującej wędrówki po
wkutych w skałę klamrach.
Wybierając się na babiogórskie szlaki pamiętać trzeba,
że mieszkający u jej stóp górale nazywają ją
Matką Niepogód bądź Kapryśnicą.

fot. Robert Trnka

Roślinność masywu obejmuje 12 zbiorowisk leśnych, 5 zaroślowych oraz 53 zbiorowiska nieleśne. W lasach porastających
piętra reglowe dominują buki, jodły i świerki, nierzadko o bardzo
dużych rozmiarach.
Podczas wędrówek po Babiej Górze nie dziwi widok sędziwych
leśnych olbrzymów o wysokości przekraczającej 40 metrów.
Świat zwierząt Babiogórskiego Parku Narodowego tworzy około 4 500 gatunków i podgatunków. Zdecydowana większość to zwierzęta bezkręgowe,
kręgowce reprezentuje tu około 200 gatunków. W ostępach Babiej Góry
spotkać można zarówno potężne drapieżniki, jak niedźwiedzie, wilki czy
rysie, ale także dużych roślinożerców, np. jelenie i sarny.
Tutejsze lasy i polany są także siedliskiem mniejszych gatunków: lisów,
borsuków, kun czy łasic. Zaskakująco bogata jest także awifauna: na Babiej
Górze gniazduje około 130 gatunków ptaków.

fot. Tomasz Pasierbek

Etymologii tych nazw nie trzeba tłumaczyć nikomu, kto podczas
swojej wędrówki po stokach Babiej Góry napotkał na typowe
dla tej góry gwałtowne załamanie pogody.
Każdy z polskich parków narodowych jest piękny, każdy też jest
wyjątkowy. Różnorodność walorów przyrodniczych objętych
ochroną jest zadziwiająca i nie pozwala nudzić się nikomu, kto
na trasie swoich wakacyjnych wędrówek umieścił którykolwiek
z tych obszarów chronionych.
Nie inaczej jest z Babią Górą – fantastyczne lasy,
jakby żywcem wyjęte z kart książek Tolkiena,
nieprzebyte zarośla kosodrzewiny, dumnie
wznoszące się skały, a nade wszystko widoki,
które czasami zdają się wręcz nierzeczywiste
– czy trzeba czegoś więcej?
Babiogórski Park Narodowy
34-222 Zawoja 1403
Tel. 33 8775 110, Fax. 33 8775 554
www.bgpn.pl, e-mail: park@bgpn.pl

W kolejnym numerze
zapraszamy Państwa
do Magurskiego
Parku Narodowego.

fot. Katarzyna Fujak
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Szły
pchły...
Większości ludzi pchły kojarzą się
zazwyczaj z warunkami zaniedbania i
brakiem czystości. Jak zawsze jest w tym
ziarenko prawdy, jednak nie zdziwmy się
jeżeli i nasz wypielęgnowany pupil
zacznie się drapać za uchem.
Po naszej planecie skacze ponad 2000 gatunków i podgatunków pchły, jednak dla
naszych podopiecznych najbardziej uciążliwe
są Ctenocephalides felis i Ctenocephalides
canis, czyli pchła kocia i psia. Najczęściej
pasożyty te można spotkać u zwierząt zaniedbanych lub mających bezpośredni kontakt z
dużą ilością czworonogów. Nieproszony gość
może się jednak do nas przyplątać również na
spacerze, od innego zwierzaka, czy po prostu
ze środowiska, w którym przebywa, a gdzie
wcześniej bytowało zwierzę zarażone tymi insektami.

Następnie pupilowi zakładamy odpowiednią obrożę
lub stosujemy insektycyd w formie spot-on, czyli
krople zawierające fipronil bądź pyliprol, które
skutecznie zwalczają pchły przez 4, 8, a nawet 12
tygodni. Ponieważ koty oczyszczają sierść przez
wylizywanie preparaty miejscowe (krople lub pudry) należy stosować w miejscach trudnodostępnych
(np. między łopatkami).
Jeżeli nasz pupil jest alergikiem bądź ma
wrażliwą skórę możemy sięgnąć po produkty
z delikatniejszej linii BIO.

Nasilający się lub długotrwały świąd może prowadzić do
niemiłych konsekwencji - na ciele zwierzaka mogą pojawić się
wyłysienia czy rany spowodowane drapaniem i pogryzieniami
przez insekty, często także spotyka się przypadki wystąpienia
alergicznego pchlego zapalenia skóry.

Krople „spot-on”, szampony oraz
obroże z serii Bio swą skuteczność
zawdzięczają obecności olejków
eterycznych pochodzenia
naturalnego.

Na rynku zoologicznym dostępnych jest kilka rodzajów produktów do stosowania na zwierzętach.
Dużą popularnością i skutecznością cieszą się preparaty Pchełka.

Przeznaczone są dla psów i
szczeniąt, a także kotów i kociąt
wszystkich ras, także tych ze skórą
i sierścią delikatną i wrażliwą.
Wchodzące w skład produktu
naturalne olejki mają właściwości
pielęgnacyjne, tonizujące i
łagodzące podrażnienia skóry.
Preparaty po użyciu pozostawiają przyjemny zapach,
który dodatkowo nie jest
lubiany przez owady. Zniechęca je to do przebywania w
pobliżu psa lub w jego
sierści.

Zabiegi ochronne powinniśmy rozpocząć od wykąpania psa lub
kota w odpowiednim szamponie. Pamiętajmy jednak, że szamponów przeciwpchelnych dla psów nie wolno wykorzystywać do
kąpieli kotów, gdyż substancją czynną większości takich preparatów jest toksyczna dla mruczków permetryna. Odstrasza ona i
zabija formy dorosłe i larwalne pcheł oraz kleszcze.
Psu co pieskie, kotu co kocie i niech tak pozostanie.

Walka z pchłami nie kończy się jedynie na ich wyeksmitowaniu z
pupila. Równie ważne jest odpchlenie miejsc, które są często wizytowane przez czworonoga.
„Na cenzurowanym” jest nie tylko buda czy legowisko, ale także
dywany, koce, a nawet kocie drapaki i pluszowe zabawki.
Do odpchlenia psich zakątków możemy wykorzystać puder przeciw
pchłom i kleszczom lub spray Pibutozol. Oba preparaty zawierają
permetrynę, co wyklucza ich stosowanie w ochronie kotów.
Dla koneserów mleka wybierzmy środki im dedykowane.
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Produkty „Pchełka” kompleksowo zaspokajają potrzeby
związane z ochroną i pielęgnacją zwierząt domowych. Dzięki
nim skutecznie uporamy się ze skaczącymi gośćmi
oszczędzając naszym pupilom swędzących nieprzyjemności.

Perlit

VIRIDIS POLECA

dla dobra

korzeni

Perlit jest
naturalnym
minerałem
kwarcowym pochodzenia wulkanicznego
wykorzystywanym jako komponent podłóż
usprawniający wzrost i rozwój systemu
korzeniowego w uprawie roślin ozdobnych.

Trwała, porowata struktura umożliwia korzeniom włośnikowym
pełną penetrację przestrzeni życiowej i dostępność tlenu z powietrza, nadaje mu właściwości buforowe oraz swoistą sorbcyjność.
Dzięki swojej porowatej powierzchni perlit ma możliwość zatrzymania pewnej ilości wody, umożliwiając jednocześnie swobodny
odpływ jej nadmiarowi, co pozwala na uzyskanie prawidłowego
stosunku wody i powietrza w podłożu. Dlaczego to takie ważne?
Niedobory tlenu powodują trudności w pobieraniu wody i
składników mineralnych, pH roztworu glebowego obniża się
i pojawiają się chlorozy.
Jeśli głód tlenowy przedłuża się następuje obumieranie korzeni, a
roślina zaczyna produkować etylen – tzw. hormon stresu, który
kumuluje się w korzeniach powodując niszczenie ich komórek w
ten sposób ułatwiając wnikanie patogenów, które chętniej
rozwijają się w podłożach o zaburzonej gospodarce wodno powietrznej.
Nawet nasycony wodą w maksymalnym stopniu perlit wciąż
zawiera duży procent powietrza, co zapobiega gniciu pędów i
korzeni. Stanowi sterylne, nieaktywne chemicznie i biologicznie
podłoże wolne od chorób i nasion chwastów.

Dużym atutem perlitu jest biały kolor, który odbija
światło, a ze względu na właściwości izolacyjne powoduje
spowolnienie zmian temperatury w środowisku
korzeniowym, częściowo zapobiega przegrzewaniu
podłoża latem.
Perlitem można również przykrywać nasiona po wysiewie, a
także stosować jako materiał izolacyjny przed mrozem przy
przechowywaniu cebulek, kłączy, ochronie korzeni wrażliwych roślin. Bywa, że wykorzystywany jest również do
poprawy właściwości podłoża, przy czym na glebach lekkich
poprawia on pojemność wodną, a na ciężkich zwiększa
dostępność tlenu do systemu korzeniowego.
Mieszanki podłożowe najczęściej stosowane w uprawach
roślin ozdobnych to kompozycje torfu wysokiego z perlitem.
Torf można mieszać z perlitem w każdej proporcji.
W standardowych substratach stosuje się 15% perlitu,
natomiast w doniczkach i pojemnikach 20-25%.
Jeżeli jednak zamierzamy uprawiać rośliny bardzo wrażliwe
na nadmiar wilgoci w podłożu możemy dodawać go więcej
nawet 70%.
Ponadto perlit składa się głównie z krzemionki SiO2 (7075%), i mimo że teoretycznie jest on nieaktywny chemicznie,
to jednak niewielkie ilości krzemu (Si) mogą przechodzić do
roztworu i być pobierane przez rośliny. Krzem odgrywa wiele
korzystnych funkcji w metabolizmie roślin, a przede
wszystkim jest składnikiem wzmacniającym sztywność błony
komórkowej, co skutkuje wzrostem odporności roślin na
infekcje grzybowe, zwłaszcza na mączniaki prawdziwe.
Obok licznych zalet, perlit posiada również wady, na pierwszy
plan wysuwa się jego niewielka waga, która przy uprawie
większych roślin jest niewystarczająca do utrzymania
pojemników w pionie.
Poza tym, mimo dużej trwałości wraz z upływem czasu perlit
zaczyna chłonąć znacznie więcej wody co prowadzi do
pogorszenia stosunków wodno-powietrznych. Dlatego przy
sporządzaniu podłoża roślin wolno rosnących, które będziemy
przesadzać nie częściej jak co kilka lat, lepiej do ziemi dać
inny materiał rozluźniający.
Powodzenia w uprawie!
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Jesienne

porządki

bez odwrotu
Jesienne porządki niejednokrotnie wiążą
się z koniecznością przekopania rabat
i zagonów. Zakasamy więc rękawy,
bierzemy szpadel w dłoń i kopiemy.

Robimy to dokładnie, skiba po skibie przerzucamy
glebę i skrupulatnie rozbijajmy każdą bryłę.
Mając na uwadze, że kopiemy nie tylko jesienią, ale
także wiosną i latem może pojawić się pewien problem.
Jaki?
Wykonując rytualne przekopywanie ogródka niszczymy strukturę
gleby narażając ją na nadmierne przesuszenie. Przekopując przewracamy glebę do góry nogami, przez co najbardziej aktywna zewnętrzna warstwa trafia w ubogą w tlen otchłań, a uboższa „wyciągana” jest na wierzch.
O ile nie jesteśmy właścicielami ciężkiego i zbitego podłoża, któremu dobrze robi jesienne wywrócenie świata do góry nogami, to
w ogrodzie szpadel powinien nam służyć jedynie do wykopywania
dołków pod nowe rośliny.
Zapominalskim przypominam, a niedoinformowanych
informuję – do kopania nie służy tylko łopata.
Z ekologicznego punktu widzenia lepszym narzędziem są widły
amerykańskie. Lepsze, bo amerykańskie?! Nie, nie w tym rzecz.
Lepsze, bo pozwalają wzruszyć i napowietrzyć glebę bez jej
odwracania.
Widły amerykańskie lub płaskozębne (jak kto woli), to niestety
mało popularne narzędzie, które w ogrodzie możemy wykorzystać
na wiele sposobów:
– spulchnianie gleby – wbijając widły głęboko w glebę i poruszając nimi w przód i w tył napowietrzamy ją nie naruszając układu
warstwowego,
– odchwaszczanie – szerokie zęby ułatwiają wyciąganie długich
rozłogów perzu bez ich przerywania,
– napowietrzanie trawnika – nacinając powierzchnię murawy
umożliwiają dostęp powietrza do korzeni, co wpływa na lepszą
kondycję darni,
– wykopywanie warzyw – szeroko rozstawione, płaskie zęby skuteczne podważają warzywa korzeniowe umożliwiając ich łatwe
wyciąganie z gleby bez uszkadzania korzeni.
Już wiesz jakiego narzędzia brakuje w Twoim składziku?

A skoro wiesz, to nie pozostaje nic innego jak wybrać te widły, które w
pełni spełnią Twoje oczekiwania i uczynią Twoją pracę lżejszą i wygodniejszą.
Na co zwracać uwagę?
Przede wszystkim na wytrzymałość materiałów, z których wykonane
zostało narzędzie, a także jego wagę, ergonomię i elastyczność.
Wśród 5 modeli wideł do kopania Fiskars każdy ogrodnik znajdzie
swoje narzędzie. Wystarczy dokładniej się przyjrzeć, aby dostrzec, że
mimo wspólnych cech jakimi są precyzja wykonania, trwałość oraz
funkcjonalność, każde z tych narzędzi ma swoje indywidualne zalety
trafiające w gusta nawet najbardziej wymagających użytkowników.
Tradycyjne widły do kopania Fiskars łączą w sobie klasyczne
wzornictwo i nowoczesną technologię. Wytrzymała hartowana głowica
solidnie osadzona na drewnianym trzonku zakończonym komfortową
rączką z tworzywa w kształcie litery D doskonale sprawdza się przy
przekopywaniu kompostu czy też przenoszeniu ogrodniczych odpadków.
Do przekopywania bardziej zbitego podłoża, odchwaszczania i wykopywania warzyw powinniśmy wybrać mocniejsze widły Fiskars
Solid TM. Są to długie widły ze stalową głowicą osadzoną na bardzo
wytrzymałym stalowym trzonku.
Jeżeli zależy nam na lekkiej pracy powinniśmy sięgnąć po widły do kopania z linii Fiskars Garden Light TM. Wykonane z lekkiego aluminium
są szczególnie cenione przez kobiety. Hartowana stalowa głowica w
połączeniu z wygodnym aluminiowym trzonkiem pokrytym powłoką
PCV sprawdza się na lżejszych glebach oraz przy innych ogrodniczych
wyzwaniach.
Dla ceniących wygodę i ergonomię stworzono widły Fiskars Ergonomic TM. Odpowiednio wyprofilowany trzonek osadzony pod kątem
26 O względem płaszczyzny hartowanej głowicy gwarantuje zachowanie prawidłowej postawy ciała podczas wykonywania pracy.
Ostatnim modelem wideł do kopania są teleskopowe widły
Fiskars SmartFit TM. Dzięki możliwej regulacji długości
trzonka tym samym narzędziem mogą pracować osoby o różnym wzroście. Dodatkowo odpowiednio dobrany kąt nachylenia trzonka zapewnia optymalną pozycję pracy i maksymalne
odciążenie mięśni pleców.
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Jesienne porządki z widłami do kopania Fiskars,
to ulga zarówno dla naszego ogrodu jak i dla naszego
kręgosłupa, wystarczy tylko wybrać najlepszy dla siebie
model. To takie proste!
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TOP PRODUKT
WIDŁY DO KOPANIA
KOSZ
GARDEN MULTIBIN
Składany, wielofunkcyjny kosz ogrodowy
posiadający w zestawie grabią łapę,
wyposażoną w zatrzaski do łatwego
przypięcia do wózka. Składana konstrukcja
ułatwia przechowywanie po zakończeniu pracy.
Posiada dodatkowe boczne uchwyty
do mocowania narzędzi ogrodniczych

ergo 133400
Funkcjonalne widły do kopania
i przenoszenia odpadków ogrodniczych
z profilowanym trzonkiem pokrytym
PCV i hartowaną głowicą z najwyższej
jakości stali.

FISKARS

BRADAS

BIONAT B
obornik bydlęcy granulowany
Bezzapachowy naturalny nawóz
pochodzenia zwierzęcego. Przystępna forma
ułatwia wysiew i przechowywanie.
Gwarantuje prawidłowe odżywienie roślin,
wpływa na strukturę podłoża,
poprawia zasobność gleby.

FORTE MINERAL

MIOTŁOGRABIE
REGULOWANE

KOMPOSTAN

Funkcjonalne miotłograbie wykonane z
metalowych prętów. Stalowy trzonek
zakończony jest uchwytem z tworzywa
sztucznego. Suwak umożliwia regulację
rozstawu zębów.

Zaawansowany preparat
mikrobiologiczny do wspomagania
i przyspieszania procesu
kompostowania. Szczególnie polecany
do kompostowania trawy i liści oraz
odpadków organicznych.

GARDEN MAGIC

SPOREN
UKORZENIAJĄCY NAWÓZ
DO SADZONEK I NASION
Koncentrat mineralny ułatwiający ukorzenianie roślin
rozmnażanych zarówno wegetatywnie (odnóżki, sadzonki),
jak i generatywnie (z wysiewanych nasion). Wysoka
zawartość fosforu wpływa na szybkie wykształcenie silnego
systemu korzeniowego.

AGRECOL

HIBISKUS SUMERIFIC
NAWÓZ JESIENNY
100 dni do trawnika
Nawóz mineralny w postaci granulatu o
przedłużonym działaniu do stosowania
jesienią w celu zabezpieczenia darni.
Pomaga przetrwać trudny okres zimy.

SUBSTRAL

Roślina zimująca w gruncie tworzy
bardzo duże, niezwykle urokliwe kwiaty
w mocnych barwach, atrakcyjne na tle
ozdobnych liści. Kwitną bardzo obficie
od połowy lata do późnej jesieni.
Osiągają wysokość 100 – 130 cm
w zależności od odmiany.

PLANTPOL
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Zapomniane
oblicze

królowej
Ogrodowe rabaty zostały zdominowane przez
szlachetne odmiany róż. Zachwycając się pięknymi
kolorami kwiatów o różnorodnych formach często
nie dostrzegamy, że nowe odmiany nie są tak
aromatyczne jak róża pomarszczona
(Rosa rugosa) czy róża dzika (Rosa canina),
których wielbicielkami były nasze babcie.
Oba te gatunki z powodzeniem można wykorzystać do przygotowania aromatycznych konfitur, aromatyzowanych win czy
domowych nalewek. Nadchodzące tygodnie to odpowiedni moment, by przygotować różaną konfiturę – niezastąpione źródło
witamin wspomagające naszą odporność w chłodne jesienne dni.
Może trudno w to uwierzyć, ale owoce róży pomarszczonej
zawierają 10 razy więcej witaminy C niż porzeczka
i przeszło 30 razy więcej niż cytryna!
Warto nadmienić, że róża dzika dostarcza ludzkiemu organizmowi
jeszcze więcej naturalnego kwasu askorbinowego. Już dwa owoce
Rosa canina pozwalają pokryć dziennie zapotrzebowanie dorosłego człowieka na witaminę C.
Jeżeli jesteśmy wielbicielami konfitury z płatków róż możemy
wykorzystać aromatyczne kwiaty niepryskanych egzemplarzy o
pełnych kwiatach np. różę stulistną. Płatki zebrane w pełni
kwitnienia myjemy, osuszamy i pozbywamy się jaśniejszej części
przy nasadzie, by wyeliminować naturalną gorycz.
Konfiturę można przygotowywać „na zimno” - bez gotowania lub
„na ciepło” - gotując płatki w cukrowym syropie.

Konfitury z płatków róży
Składniki:
- 50 dag płatków dzikiej róży
- 2 cytryny (20 dag)
- 1 kg cukru
Oczyszczone i wysuszone płatki wkładamy do
sitka i zanurzamy na 3 min we wrzątku.
Następnie przelewamy zimną wodą i odsączamy.
Z cukru, 1 szklanki wody i soku z 1 cytryny przygotowujemy syrop. Do gorącego syropu wrzucamy
płatki i gotujemy na bardzo wolnym ogniu, aż staną
się przezroczyste, a syrop zgęstnieje (cały czas
mieszamy). Pod koniec gotowania dodajemy sok z
drugiej cytryny i jeszcze chwilę zasmażamy.
Gorące konfitury przelewamy do wyparzonych
słoików i szczelnie zamykamy.
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Jeżeli chcemy przygotować dżem z różanych owoców, o zbiorach
powinniśmy pomyśleć na przełomie sierpnia i września.
Na konfiturę wybierajmy owoce dojrzałe, ale jeszcze twarde, o zabarwieniu czerwonym lub pomarańczowoczerwonym. Zbyt
miękkie i przejrzałe zawierają dużo mniej witaminy C.
Na przetwory nadają się różne gatunki róż, jednak najwięcej
pożytku w postaci dorodnych soczystych owoców będziemy
mieli z odmian o kwiatach pojedynczych.
Przygotowanie owoców wymaga sporo czasu i pracy. Pierwszą
czynnością jest oczyszczenie, czyli odcięcie nożykiem szypułki
oraz główki (pozostałości kielicha). Później rozkrawamy owoce i
usuwamy nasiona wraz z drobnymi, kłującymi włoskami. Konfiturę
przygotowujemy z samych „łupinek”, natomiast miąższ można
wysuszyć i przeznaczyć do przygotowywania herbaty różanej
(oczywiście po wypłukaniu włosków).

Konfitura z owoców dzikiej róży
Składniki
- 1 kg oczyszczonych owoców dzikiej róży,
-0,5 kg cukru,
-1 szklanka wody
Z cukru i wody przygotowujemy syrop, do którego wrzucamy
owoce. Całość gotujemy na małym ogniu ok. godzinę.
Gdy konfitura będzie miała kleistą konsystencję gorącą przekładamy do słoiczków. Szczelnie zamykamy i obracamy do góry
dnem. Smacznego!

Kate
Bush
The
Sensual
World
Głos tej pani jest tak charakterystyczny, że ktokolwiek choć
trochę interesujący się muzyką rozrywkową jest w stanie bezbłędnie
już po kilku nutkach słuchanego utworu jednoznacznie powiedzieć: „
ooo Kaśka śpiewa”.
Kate Bush zadebiutowała fonograficznie w roku 1978. Dzięki wsparciu Davida Gilmoura już w 1973 nagrała ( za jego pieniądze) kilka
autorskich piosenek. W końcu lat osiemdziesiątych była dla rockowej
publiczności objawieniem. W dobie punkowych ekscesów zaproponowała repertuar urzekający świeżością i bogactwem melodii oraz
kunsztownymi aranżacjami.
The Sensual World to siódmy album w dyskografii artystki. Tytuł
tego dzieła nie kłamie. Muzyka która zaczyna nas otaczać wraz z
włączeniem płyty jest bardzo zmysłowa. Nieskazitelny, bardzo
wysoki głos Kate przeplata się z licznymi instrumentami tworząc
falujące oceany przepięknych dźwięków. Wokalistka jest otwarta na
różne kultury muzyczne i słychać to na omawianym albumie.
Trio Bułgarka, skrzypce wirtuoza Nigela Kennedy, gitara Davida
Gilmoura oraz cała masa innych perfekcyjnie nagranych i zaaranżowanych instrumentów przeplata się raz to w klimatach irlandzkoceltyckich raz dalekowschodnich, by czasem uderzyć w mocniejszą
rockową nutę. Kompozycje są perełkowe i perliste jednocześnie.
Tutaj nic nie jest oczywiste. Tę muzykę można określić jako…. No
właśnie? Chyba najlepiej pozostać przy stwierdzeniu ”Panie i
panowie przed państwem jedyna, niepowtarzalna Kate Bush".
Nie ma w tym przesady.
Naprawdę ciężko znaleźć artystę równie oryginalnego i kreatywnego. Fantastyczne wokalizy, intrygująca nieszablonowa strona rytmiczna utworów oraz pełne przepychu wręcz orkiestrowe brzmienie
nie stroniące tak od inteligentnej elektroniki jak i egzotycznych
instrumentacji sprawia, że mamy do czynienia z jedną z najważniejszych płyt lat osiemdziesiątych dwudziestego wieku. Folkowe
wpływy ( z rodzimej Irlandii), głos taty artystki w utworze o nauce
pływania, to pewna symbolika mówiąca o przejściu w życie dorosłe.
„Zmysłowy Świat” to świat trzydziestoletniej, nieco wyciszonej Kate
Bush. Pewnie część słuchaczy zapamięta ją jako dziewiętnastolatkę
śpiewającą „Wichrowe Wzgórza” , ale reszta podąży za nieuniknionym rozwojem muzycznym tej damy angielskiej sceny ambitnego
rocka. The Sensual World to dzieło wielowarstwowe i wymagające.
Z tego powodu proszę wsłuchać się w skupieniu i słuchać do czasu aż
zrozumiemy wszystkie niuanse. Wtedy nie będziemy mieć najmniejszych wątpliwości. Piękna muzyka do wielokrotnego słuchania i
odkrywania. Zdecydowanie polecam krótszą wersje winylową tego
krążka. Na Cd jest co prawda dodatkowy utwór bonusowy, ale jakoś
niedopasowany do klimatu całości zmysłowej opowieści.
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.
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zgodzie

z Księżycem

Czas w ekologicznym ogrodzie płynie według
własnego rytmu wyznaczanego przez fazy Księżyca.
Wpasowanie się w księżycowy cykl ułatwia
pielęgnację ogrodu i pozwala na uzyskanie
dorodnych plonów bez zbędnej chemii.
"Dziewiąty rok z kolei patrzę na Księżyc, starając się wyczytać z niego różne ogrodowe wróżby i zalecenia.
Zapraszam Czytelników do spoglądania w niebo, a także
do czerpania z tego korzyści. Pomocny niech w tym
będzie kalendarz biodynamiczny.
„Wpływ Księżyca” zawiera również zestaw uniwersalnych porad i wskazówek ogrodniczych pomocnych w
uprawie ogrodu. Są one nie tylko wynikiem obserwacji
astronomicznych. To głównie rezultat moich doświadczeń, sukcesów, a niekiedy ogrodowych porażek.
Bo i mnie nie zawsze wszystko się udaje – przyroda uczy
pokory.
Na pocieszenie dodam, że każdą nauczkę sowicie wynagradza pięknem kwiatów, smakiem warzyw, owoców i
aromatem ziół. Ta książka jest zestawem prostych
przepisów na to, jak wszystko wyhodować, a do tego
zyskać spokój, radość i wytchnienie w naszym coraz
bardziej nerwowym świecie. Zapraszam do lektury!"
Witold Czuksanow
Premiera już 29 września!
Wydanie: 1
Zysk i S-ka, 2014
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„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”.
cytat Wikipedia
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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!

4
7

Ostrzałka do
siekier i noży
Xsharp™

LISTA NAGRODZONYCH:
1. MONIKA MARTULA
C.O. OGRODY Gorlice

Z uśmiechem
pracuje się lepiej!

2. BARBARA DOBRZAŃSKA
„ŚWIAT ZIELENI” Łapczyca

3. KACPER JUREWICZ
C.O. OGRODY Gorlice

ZWYCIĘZCOM
GRATULUJEMY !

***

Kuzyn z miasta odwiedza bardzo
zaniedbane gospodarstwo rolne Antka.
- Nic na tej ziemi nie rośnie?
- A no nic - wzdycha Antek.
- A jakby tak zasiać kukurydzę?
- Aaa... jakby zasiać, to by urosła.

PO ODBIÓR ZAPRASZAMY
DO SKLEPÓW

***

SUDOKU
Dane
kontaktowe

Podpis
Nazwa Centrum Ogrodniczego
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ROZWIĄZANIE PROSZĘ
PRZEKAZAĆ DO SKLEPU,
W KTÓRYM OTRZYMALIŚCIE
PAŃSTWO MAGAZYN VIRIDIS
DO DNIA 10.10.14

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, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926/

