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Nie

Do zrobienia... zapomnij
Już coraz rzadziej zaglądamy do ogrodu,
co wcale nie znaczy, że nie ma tam nic do zrobienia.

Z grządek zbieramy ostatnie warzywa: późne odmiany
kapust, brukselkę oraz pory, które będziemy chcieli
przeznaczyć na zimową konsumpcję.
Przed zamarznięciem gleby wykopujemy silne kępki
szczypiorku, które będziemy pędzić zimą.
Przed zamarznięciem gleby na przygotowanych uprzednio zagonach możemy wysiać marchew, pietruszkę
korzeniową i naciową oraz koper dla uzyskania wcześniejszych wiosennych zbiorów.
Po płytkim przemarznięciu gleby okrywamy zagony z ozimym szpinakiem, sałatą roszponką, czosnkiem, cebulą.
Gdy temperatura opadnie poniżej 0°C, słomą, trzciną lub
grubym papierem falistym zabezpieczamy pnie świeżo
wysadzonych drzewek oraz młodych jabłoni i grusz.
W zależności od pogody rozpoczynamy dokarmianie ptaków przyzwyczajając je do stołowania się w karmniku.
Po przejściu silniejszych przymrozków zabezpieczamy
róże na okres zimowy.
Część działki przeznaczoną pod ogórki, warzywa kapustne, pory, selery, kukurydzę nawozimy rozłożonym obornikiem lub przerobionym kompostem.
W bezmroźne dni podlewamy rośliny zimozielone
rosnące w donicach i ogrodzie.
Po zakończeniu prac w ogrodzie czyścimy i konserwujemy narzędzia.
W miejscu przechowywania warzyw kontrolujemy temperaturę i wilgotność powietrza, by nie dopuścić do gnicia
zbiorów.
Rozpoczynamy przygodę z kiełkami. Wyhodowane w
mini- ogródku kiełki są zdrowym urozmaiceniem
zimowej diety.
W połowie grudnia bielimy pnie i grubsze konary drzew
chroniąc je tym samym przed powstawaniem ran zgorzelinowych.
Prowadzimy regularną lustrację sadu - z drzew zbieramy
zaschnięte owoce oraz grabimy liście, które mogą stać
się siedliskiem szkodników, w tym gryzoni.
Czuwamy, aby zimującym w oczku wodnym rybom nie
zabrakło tlenu. W zamarzniętej tafli robimy przeręble.
Dekorujemy dom roślinami doniczkowymi kwitnącymi w
okresie Bożego Narodzenia.
Wybieramy drzewo świąteczne pamiętając, że rośliny
uprawiane w pojemnikach nie powinny stać w ciepłym
mieszkaniu dłużej niż dwa tygodnie.

Z - JAK
ZIMOWANIE
W naszych ogrodach uprawiamy wiele
różnorodnych krzewów. Zazwyczaj pamiętamy o
zabezpieczaniu tych wrażliwszych, lecz rzadko
kiedy osłaniamy bardziej odporne na chłód krzewy
zimozielone. Jest to duży błąd, za który nasze
różaneczniki czy pojedynczo rosnące bukszpany
mogą słono zapłacić.
Jak powszechnie wiadomo krzewy zimozielone transpirują i pobierają wodę z gleby również zimą. Z racji tego, że podczas mroźnych
dni, gdy korzenie nie mogą pobrać wody z zamarzniętej gleby, a
słońce wzmaga proces transpiracji może dojść do zachwiania gospodarki wodnej roślin, warto zabezpieczyć krzewy przed nadmiernym parowaniem.
Osłanianie roślin zimozielonych należy zacząć możliwie jak najpóźniej, zaraz przed wystąpieniem prognozowanych mrozów,
wykorzystać możemy materiały naturalne, takie jak maty słomiane,
agrowłókninę o zwiększonej grubości, a także kaptury ochronne.
Nie zaleca się stosowania okryć z nietrwałej tektury, nieprzepuszczalnej folii czy kilku warstw agrowłókniny wiosennej (cieńszej), gdyż osłona taka nie spełni swojego zadania, a utrudniona
wentylacja może doprowadzić do rozwoju chorób grzybowych.
Kaptury ochronne to praktyczne
„pokrowce” na rośliny wykonane
z włókien poliuretanowych o
zwiększonej gęstości. Ich dużą
zaletą jest fakt, że przepuszczają
zarówno światło
słoneczne jak i wodę
(również parę wodną),
dzięki czemu procesy
życiowe roślin nie
zostają zatrzymane.

Są lekkie,
łatwo się je
mocuje,
nie niszczą
upraw i w żaden
sposób nie
obciążają roślin.
Stosowanie osłon jest bardzo łatwe,
wystarczy dobrać odpowiednią
wielkość kaptura i nałożyć na roślinę
mocując go u podstawy krzewu za
pomocą sznurka. Stan osłon należy
sprawdzać kilka razy w ciągu zimy.

Bez roczek

jemioły

Jemioła symbolizuje zgodę, skruchę,
wybaczenie i pojednanie. Zwyczaj
zawieszania gałązek jemioły podczas
świąt wywodzi się z XVII - wiecznej
Anglii. Anglicy zapoczątkowali też
zwyczaj całowania się pod jemiołą.

PORADNIK SEZONOWY

goły

Tysiące lat temu druidzi uważali jemiołę za roślinę magiczną i
wykorzystywali ją do leczenia wielu schorzeń.
Szczególną moc miała mieć jemioła ścięta w noc przesilenia zimowego, czyli właśnie tuż przed obchodzonymi przez chrześcijan świętami Bożego Narodzenia.
Z racji zimotrwałych owoców w folklorze wielu krajów uważana
jest za symbol życia i odrodzenia i ma za zadanie czuwać nad
spokojem rodziny. Wierzono, że całowanie pod jemiołą zwiększa miłość w narzeczeństwie i małżeństwie. Po każdym pocałunku mężczyzna zrywał jedną jagodę, uważano, że ten, który
zerwie ostatnią, otrzyma dar płodności.
„Obskubanych” gałązek nie wyrzucamy! Powinno się ją ususzyć
i przechowywać cały rok, do następnych świąt.
Jeśli jednak nie chcemy trzymać jemioły przez cały rok,
powinniśmy ją spalić (koniecznie w święto Trzech Króli).
Zniszczenie jemioły przed dniem szóstego stycznia wróży
kłótnie parom, które się pod nią całowały...
Również i nasi przodkowie uważali ją za roślinę magiczną,
przynoszącą szczęście i chroniącą przed niepowodzeniami.
Nie zadowalali się jednym pękiem, potrzebowali aż trzech.
Jeden wieszali nad stołem wigilijnym, drugi nad drzwiami
frontowymi, trzeci – nad źródłem ognia w domu – paleniskiem, a w
późniejszych czasach kominkiem lub nad kuchnią - w końcu
szczęścia nigdy nie jest za wiele...
I to by było na tyle jeżeli chodzi o przesądy. Skupmy się na faktach.
W Polsce występuje tylko jeden gatunek tej rośliny - jemioła
pospolita (często określana jako jemioła biała lub starzęśla).
Jest to krzewinka o zimotrwałych lancetowatych liściach i żółtawych, niepozornych, przyjemnie pachnących kwiatach
zebranych w pęczki w rozwidleniach gałązek.
Jemioła kwitnie od lutego do kwietnia. Białe okrągłe
owoce mają kleisty miąższ będący wartościowym
pokarmem ptaków. Kleiste substancje zawarte w
miąższu w starożytnym Rzymie wykorzystywane były jako
lepy na muchy i stąd właśnie jej łacińska nazwa - viscum (lep).
REKLAMA

Jemioła jest rośliną półpasożytniczą – sama wytwarza niezbędny
do wzrostu chlorofil, jednak zamiast zwykłych korzeni ma
specjalne ssawki, wrastające pod korę drzewa.
Uważana jest za szkodliwą dla drzew, na których rośnie, gdyż występując masowo może powodować ich usychanie. W praktyce jednak
jemioła nie wyrządza drzewom krzywdy, a niekiedy może być dla nich
pomocna, wabiąc swymi owocami ptaki, które rozsiewają nie tylko
nasiona jemioły, ale także „żywiciela”. Co ciekawe, jemioła lubi
drzewa, które ukończyły co najmniej dwadzieścia lat.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wszystkim naszym
Klientom i Czytelnikom Viridis pragniemy złożyć
najserdeczniejsze i szczere życzenia: szczęścia,
wiary, nadziei i pomyślności oraz w każdym
dniu Nowego Roku wiele uśmiechu i radości.
Spotkajmy się pod jemiołą!
Centrum
Ogrodnicze Gaj

PO CO DO OGRODNICZEGO ?

Zanim

zabłyśnie

Gdy myśli
błądzą wokół
świątecznych przygotowań
odciągając nas od ostatnich prac
w ogrodzie, wizyta w ogrodniczym
z pewnością „sprowadzi nas na ziemię”.
Nie ma leniuchowania, na prezenty od świętego
Mikołaja trzeba najpierw zapracować.

P
o
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gwiazdka

Listopadowe prace ogrodowe wcale nie polegają jedynie na grabieniu opadających w nieskończoność liści.
Ostatnie ciepłe dni możemy wykorzystać także na odchwaszczanie,
nawożenie i ściółkowanie rabat. Wybierając się do ogrodniczego koniecznie pomyślmy o granulowanym oborniku oraz wapnie (zarówno do odkwaszania gleby jak i do bielenia drzew).
Właściciele brzoskwiniowych drzewek powinni pomyśleć o preparatach zwalczających kędzierzawość liści. Przy okazji wykonywania
zabiegów ochronnych nie wolno zapominać o stosowaniu masek
chroniących nasze drogi oddechowe przed oparami stosowanych
fungicydów.
Najwyższa pora zajrzeć do domowych win. W zależności od tego,
jaki rodzaj trunku przygotowujemy i kiedy sporządziliśmy nastaw,
lada dzień trzeba będzie ściągnąć młode wino znad osadu.
W przypadku win lekkich już na święta będzie można poczęstować
gości własnym trunkiem. Na tym etapie przydatne będą wężyki do
obciągu wina, butelki oraz korki.
Szczególnie zimą powinniśmy zainteresować się uprawą kiełków w
„domowych ogródkach”. Samodzielnie wyhodowane kiełki są doskonałym sposobem na dostarczenie organizmowi wielu witamin i
minerałów.
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PO CO DO OGRODNICZEGO ?

Uwaga, a teraz cześć przeznaczona tylko dla dorosłych, bo wiecie...
święty Mikołaj tak naprawdę nie istnieje i jak sami nie zabierzecie się
za zakup gwiazdkowych prezentów, to pod choinką może spotkać
domowników niemiłe rozczarowanie.
Brak pomysłów na upominki potrafi szybko zniszczyć radość
z zakupów, dlatego w poszukiwaniu inspiracji zaglądnijcie
w każdy zakamarek.

P
o
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Nie możecie również ominąć sklepu ogrodniczego, gdzie najczęściej
oprócz nawozów i odżywek do roślin (swoją drogą, kto powiedział,
że kwiaty nie chciałyby dostać prezentu pod postacią nowej doniczki
czy ciekawej osłonki),czekają na Was również wysokiej jakości narzędzia (nie tylko ogrodnicze) doskonale nadające się dla lubiących
praktyczne upominki domowników, czy inspirujące książki o tematyce ogrodniczej łączące w sobie przyjemne z pożytecznym.
Pośród różnorodnych bibelotów, którymi w okresie świątecznym
usłanych jest wiele sklepów ogrodniczych, z pewnością uda się
znaleźć mniej lub bardziej wyszukane upominki.
Podczas prezentowych poszukiwań nie wolno nam zapomnieć, że
świąteczna atmosfera potrzebuje odpowiedniej oprawy, zastanówmy
się w jakiej kondycji są nasze świąteczne ozdoby. Czy lampki, które
lada dzień rozbłysną na drzewku na pewno są kompletne? Czy
przypadkiem nie potrzebujemy nowego drzewka, czy też stojaka na
choinkę?
Przydać się może kilka nowych ozdób, no i oczywiście nie
powinniśmy zapominać o poinsecji, która trwale wpisała się w obraz
świąt.

W tym miejscu wszystkim właścicielom,
pracownikom oraz klientom sklepów i centrów
ogrodniczych pragniemy złożyć
najgorętsze świąteczne życzenia. Niech magiczna
moc wigilijnego wieczoru przyniesie nam
wszystkim spokój i radość, a każda chwila świąt
Bożego Narodzenia niech żyje własnym pięknem.
Redakcja Viridis
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Nieśmiertelne

chryzantemy

Późną jesienią,
gdy na rabatach
daje się wyczuć atmosferę
wyciszenia i senności, na kwiatową scenę
dumnie wkraczają nieśmiertelne złocienie.
I chociaż u nas kwiaty te najczęściej kojarzone są
z cmentarzem, warto dla nich znaleźć miejsce
również w ogrodzie.

Chryzantemy mogą pochwalić się niezwykle bogatym rodowodem.
Pierwsze wzmianki na ich temat znajdziemy w zapiskach Konfucjusza już w 500 roku p.n.e. Dotarcie do Europy zajęło im jednak
niezwykle dużo czasu, gdyż na Stary kontynent zawitały dopiero 300
lat temu. Trudno powiedzieć, czy od razu przypisano im „cmentarny
charakter” i czy miało to cokolwiek wspólnego z Dalekim Wschodem, gdzie uznaje się je za symbol siły i nieśmiertelności.
Chcąc cieszyć się kwiatami przez kilka, a nawet kilkanaście sezonów
należy wybierać mrozoodporne odmiany złocieni ogrodowych,
które, w przeciwieństwie do delikatniejszych chryzantem doniczkowych, cechują się wyjątkową długowiecznością.
Chryzantemy najlepiej sadzić późną wiosną, gdy minie ryzyko
przymrozków. Problem w tym, że najczęściej mało kto w tym czasie
myśli o chryzantemach, a i o sadzonki wcale nie jest łatwo. Równie
korzystnym terminem jest późne lato. W tym okresie rośliny powinniśmy znaleźć w każdym dobrym centrum ogrodniczym.
Posadzona na przełomie sierpnia i września chryzantema zdąży się
przyjąć na nowym stanowisku jeszcze przed nadejściem zimy.

Jeżeli bardzo zależy nam na uratowaniu „cmentarnych” okazów, po
pierwszych przymrozkach należy je krótko przyciąć i przechować
do wiosny w chłodnym i widnym pomieszczeniu. Pamiętając
jednocześnie o skąpym, ale regularnym podlewaniu. Do gruntu
rośliny można wysadzić, gdy minie ryzyko przymrozków, czyli po
15 maja. Z racji niższej mrozoodporności, w następnych latach uprawy odmiany doniczkowe będą wymagać okrywania.
Teraz trochę o wymaganiach...
Optymalnym stanowiskiem uprawy są osłonięte od wiatru, ciepłe
rabaty, na których przynajmniej przez połowę dnia gości słońce.
W uprawie dobrze sprawdzi się żyzna, lekko gliniasta gleba z dużą
zawartością próchnicy. Rośliny źle znoszą niedobór oraz nadmiar
wilgoci w podłożu. Gwarancją obfitego kwitnienia jest przemyślane
nawożenie. W początkowej fazie wzrostu wskazane jest nawożenie
naturalne, później można korzystać z nawozów mineralnych.
REKLAMA

OGRÓD CENTRUM
Artykuły ogrodnicze
Dealer firmy STIHL , Makita
Serwis: Makita,
Briggs & Stratton,
STHIL, HONDA
Zapraszamy
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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

...i o technice uprawy
Wysadzoną wiosną do gruntu ukorzenioną roślinę uszczykujemy, gdy ta osiągnie wysokość 10-15 cm. Zabieg ten pobudzi ją do krzewienia, w wyniku czego uzyskamy rośliny o zwartym pokroju (no chyba, że odmiana wykazuje inne predyspozycje).
Odmiany letnie (kwitnące od lipca do września) wymagają jednokrotnego uszczykiwania,
z kolei odmianom jesiennym dobrze zrobi dwukrotne przeprowadzenie tego zabiegu.

Jak dobrze uszczykiwać chryzantemy?
Uszczykiwany pęd skracamy na młodej, nowo przyrośniętej i niezdrewniałej części pędu
nad 5-8 liściem. Miejsce uszczykiwania powinno wypaść nad gęsto rozmieszczonymi
liśćmi wówczas pędy są bardziej równomierne. Warto wiedzieć, że nie zawsze ze zło-cieni
ogrodowych uzyskamy regularne, niziutkie kopeczki. Wyrównany pokrój tak
charakterystyczny dla chryzantem doniczkowych jest efektem stosowania retardantów
wzrostu, czyli chemicznych substancji skarlających.
REKLAMA
Mimo że chryzantema
jest typową rośliną
dnia krótkiego (właściwsza nazwa powinna brzmieć „roślina
długiej nocy”),
w gruntowej uprawie
amatorskiej nie ma
potrzeby stosowania
osłon indukujących
kwitnienie „na określony” termin jak to
ma miejsce w uprawie
doniczkowej na święto Wszystkich Świętych. Bez sztucznego
skracania dnia do 12
godzin rośliny i tak
zakwitną, tyle tylko,
że później lub wcześniej. Powodzenia w
uprawie!

REKLAMA

Nawet jeżeli nasze sadzonki zdążyły się ukorzenić przed nadejściem ochłodzenia,
w pierwszym roku uprawy warto je odpowiednio zabezpieczyć. Przed okryciem należy
skrócić zaschnięte pędy, ale nie wycinać ich całkowicie. Karpę najlepiej zabezpieczyć
korą, świerkowym stroiszem lub włókniną zimową.
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Na

Boże Narodzenie
weseli się wszystko

Agnieszka
Dybaś-Kopczacka
C.O. Ogrody,
Gorlice

stworzenie

Świat zmienia się bardzo szybko. Pędzi.
Kilka miesięcy temu wiosna zmieniła się
w lato, a dzisiaj jesień powoli,
niezauważalnie przechodzi w zimę.
Tym sposobem dotarliśmy do listopada i grudnia więc czas pomyśleć o Świętach Bożego Narodzenia.
Ich wyjątkowość tkwi nie tylko w tradycji, ale też w atmosferze, w jakiej przygotowujemy nasz dom.
Każdy z nas chce mieć pięknie przystrojoną, budzącą zachwyt
choinkę. Co roku zastanawiamy się jakie drzewko powinniśmy
wybrać - żywe czy sztuczne?
Bez wątpienia zaletą choinki sztucznej jest to, że zdobi nasze
mieszkanie tak długo jak tego chcemy. Igły takiej choinki nie
opadają, więc nie mamy problemu ze sprzątaniem.
Decydując się na sztuczne drzewko „ratujemy” żywą choinkę
przed wycięciem. Co prawda ładna choinka sztuczna kosztuje
na pewno więcej niż żywe drzewko porównywalnej wysokości, jednak ten wydatek ponosimy raz na wiele lat.
Ostatnie lata jednak jednoznacznie wskazują, że na nowo
odkrywamy zalety świeżych drzewek, doceniając trudny
do zastąpienia sztucznymi odświeżaczami i tak bardzo
kojarzący się z białymi świętami zapach igliwia.
W tym miejscu pojawia się kolejny dylemat - drzewko cięte,
czy w donicy. Do wyboru w centrach ogrodniczych mamy
świerki, jodły i sosny. Kupując choinkę żywą pamiętajmy, żeby
miała lśniące, żywo zielone igły, które mocno trzymają się
gałęzi. Choinka żywa nadaje świętom prawdziwy klimat. Jeśli
mamy ogród, możemy opadłe igły i rozdrobnione gałęzie
wrzucić na kompost.
Wybieranie, transportowanie i ubieranie żywej choinki to
rytuał, bez którego trudno wyobrazić sobie prawdziwe
Święta Bożego Narodzenia.
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

Gdy nadejdą Święta
niech nadzieja i radość
zastukają do Waszych drzwi,
a Nowy Rok przyniesie
pomyślność i szczęście
każdego dnia. Z okazji Świąt Bożego
Narodzenia oraz zbliżającego się
Nowego Roku pragniemy złożyć Naszym
Klientom, Przyjaciołom i Sympatykom
moc gorących życzeń: zdrowia,
szczęścia, wszelkiej pomyślności.
Właściciele i Pracownicy
Centrum Ogrodniczego
„OGRODY”

PORADNIK SEZONOWY

Świerk pospolity
Wśród choinek oferowanych w handlu świerk pospolity wiedzie
prym. Po wstawieniu do pomieszczenia roztacza charakterystyczny
zapach. Wadą świerka jest to, że jego igły szybko opadają,
szczególnie gdy postawimy go w ogrzewanym pomieszczeniu.
Aby przedłużyć żywotność ściętego drzewa, można umieścić go w
stojaku posiadającym naczynie z wodą. Świerkowa choinka powinna też być skromniej ubrana, gdyż stosunkowo wiotkie gałązki tego
iglaka łatwo uginają się pod ciężarem ozdób.
Świerk kłujący
Jego igły są mocniejsze niż świerka pospolitego i bardziej kłujące,
ale dzięki temu są trwalsze i udźwigną więcej dekoracji.
Igły mają srebrzysty kolor, z tego powodu jest nazywany często
świerkiem srebrzystym lub srebrnym.
Jodła pospolita
Jodła pospolita pięknie pachnie po wstawieniu do pomieszczenia,
jej igły długo utrzymują się na drzewku. Po jakimś czasie zasychają,
ale pozostają przytwierdzone do gałązek i nie opadają. Jej igły są
delikatniejsze od igieł świerka i mają ciemnozielony kolor.
Jodła kaukaska
Ta jodła, często dostępna w pojemnikach ma miękkie, delikatne i
długie igły o intensywnie zielonym kolorze.
Długo wytrzymuje w pomieszczeniach jako choinka.
Sosna pospolita
W Polsce sosna jest rzadziej wybierana na choinkę.
Zaletą sosny jest to, że jej igły długo utrzymują się na gałązkach.
Drzewko kupione w donicy najlepiej pozostawić na zewnątrz, a
wnieść do domu w ostatniej chwili, choinkę ciętą najlepiej zamocować na odpowiednim stojaku dzień lub dwa przed Wigilią.
W przedświątecznej gonitwie nie możemy zapomnieć o
dekoracji innych miejsc tj.: drzwi wejściowych, okien,
balustrady, krzeseł, miejsca nad kominkiem,
no i oczywiście ogrodu.
Na drzwiach wejściowych anglosaskim zwyczajem wieszamy wieniec,
na znak, że chętnie witamy w domu gości.W mieszkaniach stawiamy
kwiaty, np. poinsecję ("Gwiazdę Betlejemską") lub Hippeastrum
(zwartnicę) w odświętnych doniczkach.
Możemy także postawić świece lub świąteczne lampki.
Świąteczny stół możemy udekorować pięknym, odświętnym obrusem,
a serwetki dobrać kolorystycznie. Kominek mogą przyozdobić girlandy
ze świerkowych lub jodłowych gałązek z dodatkiem bombek, koralików i skarpet Świętego Mikołaja.

Na balustradach, poręczach i balkonach wieszamy girlandy lub białe
lampki. Zaświecone wieczorem stworzą miły, świąteczny nastrój.
Bardzo efektowne są też dekoracje świetlne: łańcuchy, węże, kurtyny, girlandy i nitki świetlne, a także gotowe świąteczne motywy.
Coraz częściej ustawiamy w ogrodzie świecące figury, na przykład
Świętego Mikołaja w saniach ciągniętych przez renifery, bałwanka
czy różnych zwierząt.
Wesołych Świąt!
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Skąd
ten

wieniec?
wieniec

Coraz częściej, zazwyczaj na drzwiach nowych
domów, w okresie świątecznym można spotkać
bożonarodzeniowe dekoracje w postaci wianków.
Niczym gromy z jasnego nieba sypią się uwagi,
że to nie jest polska tradycja, że z Ameryki przyszła...
To, że skądś przyszło nie budzi żadnej wątpliwości, ale kwestia czy aby na pewno z Ameryki jest mocno dyskusyjna. Wianek adwentowy, podobnie jak i uwielbiana przez nas, ale
także całkiem „niepolska” choinka przywędrował do nas z Niemiec.
Według informacji, które można znaleźć w różnych źródłach
„ojcem” wieńca adwentowego jest ewangelicki teolog Johann
Hinrich Wichern, a jego debiut datuje się na rok 1839.
Pastor bardzo troszczył się o podopiecznych mieszkających w jego
przytułku i zależało mu, by zwłaszcza w okresie świątecznym
dzieci czuły się jak w rodzinie.

W latach 20-tych XX wieku zwyczaj przyjął się
także wśród katolików, do Polski wieniec dotarł
około roku 1925. Jak widać Ameryka
nie ma z tym nic wspólnego.

W Adwencie 1839 roku wpadł na pomysł, by wprowadzić nastrój
sprzyjający modlitwie. Sporządził szczególny wieniec.
Na obrzeżu drewnianego koła o średnicy 2 metrów umieścił 24 małe świeczki. Każda miała być zapalana w kolejny zwyczajny dzień
Adwentu. Wokół tego wieńca podopieczni pastora gromadzili się
codziennie na wspólne spotkania i śpiewy. Początkowo ozdabiano
zielenią tylko ściany sali.
Potem zamiast ścian przystrajano wieniec.
Z czasem pastor swój pomysł przenosił do innych niemieckich
miast. W Adwencie zapraszał ludzi na coniedzielne rozważania, co
wpłynęło na pewną modyfikację pierwotnego wieńca - zamiast 24
świec na kole ustawiano tylko cztery, oznaczające cztery niedziele
Adwentu.Tradycja szybko przyjęła się w rodzinach ewangelickich
na północy Niemiec.
REKLAMA

Aby jednak
całkowicie oczyścić
ją z zarzucanych jej
czynów warto dodać,
że sama tradycja wieszania
wianków (zarówno świątecznych
jak i takich „codziennych”) jest starsza
od Stanów Zjednoczonych. Wywodzi się ze
Starożytnej Grecji i Rzymu i trudno w niej szukać
jakichkolwiek religijnych podtekstów.

REKLAMA

Jak powszechnie wiadomo, wieńcami (głównie laurowymi, ale nie
tylko) dekorowano zwycięzców olimpijskich potyczek.
Zwycięzca wieszał zdobyte trofeum u siebie w domu, bądź też obdarowywał nim kogoś „na szczęście”, wierzono bowiem, że powieszenie takiego wieńca przyniesie domownikom dobrobyt.
Wracając jednak do wieńca adwentowego...
Z czasem drewniane koło zaczęto dekorować gałązkami, wstążkami
i jabłkami, a w XX wieku ściągnięto go z sufitu na stoły.
Na płasko nie prezentował się jednak zbyt okazale toteż zaczęto go
wieszać na drzwiach lub ścianie.
Choć coraz powszechniejsze są różne wariacje na temat wieńca adwentowego, by zachował on swój pierwotny charakter, zawsze
powinno się go splatać z wiecznie zielonych roślin.
Najczęściej używa się do tego świerka, jodły, sosny lub daglezji.
Można wzbogacić go także o gałązki ostrokrzewu lub jemioły.
W wieńcu powinno znaleźć się również miejsce dla czterech świec
(najlepiej trzech fioletowych i jednej różowej - kolory liturgiczne),
czasem umieszcza się jeszcze piątą (białą), która palić się będzie w
czasie wieczerzy Wigilijnej. W zależności od panującego w danym
regionie zwyczaju, dodatkową dekorację mogą stanowić kolorowe
wstążki, szyszki, małe świąteczne bombki lub owoce.
Bez względu na formę, kolorowe wieńce wprowadzają do domu
świąteczną atmosferę. Warto pokusić się o samodzielne przyozdobienie gotowego wianuszka wykonanego z igliwia.
Nie warto doszukiwać się w nich rywalizacji dla tradycyjnej,
„polskiej” choinki, wszak obie ozdoby świąteczne przywędrowały
do nas znad Renu, za co gorąco dziękujemy sąsiadom. <km>
REKLAMA

CENTRUM OGRODNICZE
www.hebe-sklep.pl
sklep@hebe-sklep.pl
pn - pt: 8:00 - 17:00
sob: 8:00 - 15:00

2

Ul. Nawojowska 64a Ul. Zdrojowa 8
33-300 Nowy Sącz 33-380 Krynica
tel. 18 444 24 14

tel. 18 471 60 50

PORADNIK SEZONOWY

Hipeastrum,
czyli nie amarylis
Nie wszystkie
kwiaty doniczkowe zimą zapadają w sen.
Dla niektórych biała pora roku jest doskonałym
okresem na kwitnienie. Jedną z nich jest
hipeastrum - zwartnica (Hippeastrum),
błędnie nazywana amarylisem.

Trudności z rozróżnianiem tych dwóch gatunków mają nawet
doświadczeni ogrodnicy. Jest to dość zastanawiające, gdyż różnic
jest naprawdę sporo.
Amarylis (Amaryllis belladonna) i zwartnica to dwie różne rośliny
cebulowe. Owszem, należą one do tej samej rodziny Amaryllidaceae, mają podobne wymagania uprawowe, a także obie do
obfitego kwitnienia wymagają okresu spoczynku. Nie oznacza to
jednak, że z premedytacją możemy nazywać te rośliny jak nam się
podoba.
Zanim przyjrzymy się samym roślinom zajrzyjmy im w paszport.
Już na tym etapie na jaw wychodzi pierwsza odmienność hipeastrum pochodzi z Ameryki Środkowej i Południowej, a
amarylis z Afryki Południowej.

Różnice, różnice, różnice...
Trzymając cebulę zwartnicy w jednej dłoni, a cebulę amarylisa w
drugiej, różnice dostrzeżemy gołym okiem.
Jednak z racji tego, że rośliny najczęściej widzimy już w doniczce
musimy uwierzyć na słowo, że cebule hipeastrum są większe, mają
bardziej kulisty kształt oraz są okryte brązową łuską.

No właśnie, jeżeli z posadzonej cebuli najpierw wyrasta pęd kwiatostanowy, a potem liście, to znaczy, że jesteśmy dumnymi posiadaczami hipeastrum, jeżeli kolejność jest odwrotna - amarylisa
(liście pojawiają się wiosną i zasychają z początkiem lata, następnie
z cebuli wyrasta pęd kwiatostanowy).

Amarylis z kolei ma cebule o bardziej wydłużonym kształcie, z
reguły są one mniejsze i najczęściej złączone piętką po dwie, łuska
natomiast jest koloru kremowego.

Przy liściach zatrzymamy się na dłuższą chwilę. Oprócz samej
kwestii, kiedy roślina wypuszcza „zieleninę”, elementem rozpoznawczym może być jej forma oraz sposób wyrastania z cebuli.

Szukając kolejnych różnic przyglądnijmy się uważnie temu,
co znajduje się tuż nad doniczką.

Liście hipeastrum są bardziej mięsiste, sztywne. Wyrastają naprzemiennie (jeden w prawą stronę, drugi w lewą) bezpośrednio z
cebuli. Liście amarylisa nie mają w sobie tyle życia, są cieńsze, oraz
dłuższe.
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

Amarylis w całej okazałości
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Okazałe kwiaty hipeastrum robią olbrzymie wrażenie

Charakterystyczny, pochwowy układ odchodzących na różnych
wysokościach i w różnych kierunkach liści tworzy imitację łodygi.
W rozróżnieniu gatunków pomóc nam może nawet przekwitnięty
pęd (nieprzekwitnięty też, ale szkoda go ścinać tylko po to, żeby
się przekonać.) U hipeastrum łodyga jest pusta w środku,
natomiast u amarylisa pełna.
Ciekawostka podejrzana u florysty – jeżeli chcemy ściąć kwiaty
hipeastrum do wazonu i cieszyć się nimi przez dłuższy czas, należy
do łodygi nalać wody, a dziurkę „zatkać” korkiem z gąbki florystycznej (do kwiatów żywych) i dopiero tak przygotowany
kwiat włożyć do wazonu.
Dochodzimy do tego, co tak naprawdę odpowiada za całe to
zamieszanie, czyli do kwiatów.
Kwiaty amarylisa i hipeastrum, których wegetacja odbywała
się w sposób prawidłowy (odpowiednio dobrany okres
spoczynku, odpowiedni termin sadzenia) zakwitają w dwóch
różnych terminach!
Hipeastrum jest typowym zimowym kwiatem doniczkowym, na
którym kielichowate, bardzo okazałe kwiaty pojawiają się najczęściej od stycznia do kwietnia.
REKLAMA
Co ważne, zwartnica na jednym
pędzie kwiatostanowym
wypuszcza maksymalnie
cztery niepachnące kwiaty.
Prawidłowo prowadzony
amarylis zakwita późnym
latem, jego kwiaty są mniejsze,
za to na pędzie może ich być
nawet 12! Istotna uwaga
– kwiaty słodko pachną,
zwłaszcza wieczorem.
Zazwyczaj są koloru
fioletowo-różowego.
Wymagania obu roślin są
bardzo podobne.
Z racji tego, że w 90%
naszych domów gości jednak
hipeastrum, przedstawiamy
podstawowe zasady jego uprawy. Zakupioną cebulę wysadzamy do zwykłego podłoża
ogrodniczego, pamiętając
jedynie, by na dnie doniczki
znalazł się keramzyt ułatwiający odpływ wody.

Te wszystkie kwiaty znajdują się na jednym pędzie

Zaraz po posadzeniu rozpoczynamy podlewanie i stopniowo
wprowadzamy nawożenie. Właściwe nawożenie rozpoczynamy w
momencie pojawienia się pąku kwiatowego i kontynuujemy do
połowy sierpnia. Do dokarmiania wykorzystujemy nawozy płynne
lub krystaliczne do roślin kwitnących.
Prawdziwa praca nad hipeastrum rozpoczyna się po tym, gdy jego
kwiaty zwiędną. Wówczas obcinamy pęd tuż nad cebulą. Zabieg
ten przyspieszy wypuszczanie liści, których obecność jest
niezbędna do gromadzenia zapasów na okres jesiennego spoczynku. Mniej więcej w drugiej połowie sierpnia ograniczamy
podlewanie doprowadzając do zasychania liści, które usuwamy.
Bezlistną roślinę wysyłamy na 2-3 miesięczny urlop zapewniając
jej suche, chłodne i ciemne stanowisko.
Do gry hipeastrum wraca pod koniec listopada. Wówczas przenosimy roślinę w cieplejsze miejsce, regularnie podlewamy i nawozimy.
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Zielone
na
poprawę

Małgorzata
Molęda
VIRIDIS

humoru

Zimowe dni są coraz krótsze,
temperatura coraz częściej spada
poniżej mrożącego krew w żyłach
zera, a prognozy pogody niestety nie
dają nadziei na jakąkolwiek poprawę. Opatuleni w
ciepły koc, z kubkiem gorącej herbaty w ręku, szukamy
sposobu na uporanie się z uczuciem przygnębienia
i otumanienia, które coraz częściej nam towarzyszy.

Na pomoc przychodzą nam rośliny doniczkowe, które korzystnie
wpływają na mikroklimat naszego domu poprawiając wilgotność powietrza oraz neutralizując nagromadzone w zamkniętym pomieszczeniu
substancje szkodliwe.
Warto pamiętać, że nie należy spodziewać się diametralnej zmiany, gdy
postawimy jedną czy dwie rośliny. Aby zauważyć efekty warto zainwestować w kilka zielonolistnych roślin, które poprawią mikroklimat
w naszym domu. W pomieszczeniu 40-50 metrowym powinno znajdować się przynajmniej 5 roślin – średnio jedna na około 10 metrów
kwadratowych.

Zimą rzadziej wietrzymy pomieszczenia, dlatego czujemy się ospali i
często ziewamy. Jest to efekt niedoboru tlenu i wysokiego stężenie dwutlenku węgla.
Zaopatrzenie się w odpowiednią ilość
roślin zagwarantuje nam ciągły
napływ tlenu, który jest produktem
ubocznym fotosyntezy.
Trudno jednoznacznie wskazać,
która roślina jest
najbardziej tlenotwórcza, zaufajmy
więc wszystkim.
Często można spotkać się
z opinią, że roślin nie
powinno
stawiać się
w sypialni,
gdyż w nocy,
gdy fotosynteza jest
wstrzymana (brak światła),
„kradną” nam tlen,
który potrzebny im jest do
przeprowadzania pozostałych
przemian, a który w ciągu dnia
produkują sobie same.

16

Naturalny
nawilżacz powietrza...

Chamedora wytworna
(Chamaedorea elegans)

Obliczono, że do przyrostu
1 g masy zielonej rośliny
potrzebują średnio od 200
do 2000 g wody. Po oddaniu energii wyparowuje ona przez liście i
poprawia jakość powietrza. Wśród roślin doniczkowych do
najlepszych "nawilżaczy powietrza" należą szeflera i paproć.

Oddychaj pełną piersią

Fabryka tlenu

Skrzydłokwiat (Spathiphyllum)

Ich obecność w sypialni
dotleni pomieszczenie,
zapewniając zdrowy,
odprężający sen.
Mowa m.in. o aloesie,
storczykach, sansewierii
czy bardzo popularnym
skrzydłokwiacie.

Jak najbardziej jest to prawda,
jednak nie ma co się bać. Żadna
roślina nas nie udusi, no chyba,
że nasza sypialnia jest dżunglą.
Istnieją jednak gatunki kwiatów, które w nocy produkują
tlen i pochłaniają CO2.

Prowadzone doświadczenia dowiodły, że rośliny są zdolne do
rozkładania szkodliwych substancji znajdujących się w ich
otoczeniu.
REKLAMA
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Grupa roślin o zielonych, dekoracyjnych
liściach jest naprawdę duża, dlatego
poniżej przybliżamy sylwetki tych,które
są najłatwiejsze w uprawie.

Radermachera (Radermachera)

Paproć
Mimo szczerych chęci wielu sympatyków
tych bardzo prostych kwiatów nie może sobie
poradzić z ich hodowlą. Sama niejednokrotnie
podejmowałam paprotkowe wyzwanie i zawsze
kończyło się tak samo. A podobno wystarczy
doniczkę z rośliną ustawić w jasnym
pomieszczeniu z dużą ilością rozproszonego
światła, umiarkowanie podlewać,
a w sezonie „kaloryferowym” często zraszać
wodą. Chciałabym wierzyć, że to takie proste.
Bluszcz

Cibora papirusowa (Cyperus L.)

Ma małe wymagania co do pielęgnacji.
Idealnie nadaje się w miejsca zacienione
i dla „opornych” ogrodników. Warto
postawić go w gabinecie, gdyż pochłania
substancję zwaną trójchlorotylenem,
którą wydzielają drukarki.
Skrzydłokwiat
Pochłania aceton i alkohol z powietrza
oraz świetnie nawilża. Łatwy w pielęgnacji. Woli stanowisko półcieniste i
zraszanie, źle znosi przeciągi. Jest
idealną rośliną do wilgotnych łazienek.

Bluszcz (Hedera helix)

Chamedora i radermachera
To niezastąpione filtry antynikotynowe,
które bezapelacyjnie powinny stać w pomieszczeniach,
w których palone są papierosy. Obie rośliny mają
bardzo podobne wymagania – lubią dużo rozproszonego światła oraz
wilgotne powietrze. Sprawdzą się w jasnych kuchniach oraz łazienkach z
oknem. Pamiętajmy, że aby radermachera zachwycała nas swoim wyglądem, należy ją przycinać. Częste cięcie pobudzi ją do wypuszczania
bocznych pędów, dzięki czemu uzyskamy gęsty i zwarty pokrój.

Nefrolepis (Nephrolepis)

Cibora papirusowa
Cibora jest doskonałym kwiatkiem
dla osób „mających bzika” na punkcie podlewania. Jako roślina
bagienna bardzo dobrze znosi dużą wilgotność podłoża, lubi przy
tym dobrze nasłonecznione i ciepłe stanowiska.
Wszystkie te rośliny bez problemu powinniśmy znaleźć w
każdym sklepie ogrodniczym. Ich pielęgnacja jest dziecinnie
prosta, może więc warto przełamać swoją niechęć do roślin
doniczkowych i cieszyć się świeżym powietrzem w domu w
ponure dni.
REKLAMA

PORADNIK SEZONOWY

Owoce
na dłużej
Podczas przechowywania w owocach nadal zachodzą liczne przemiany biochemiczne, w wyniku których m.in. zużywają one
zgromadzony cukier oraz wydzielają hormon dojrzewania –
etylen, który przyspiesza proces dojrzewania.
Obecność dużych ilości etylenu w pomieszczeniach skraca czas
przechowywania owoców oraz warzyw i jest szczególnie niekorzystny dla warzyw liściastych i marchwi. Jeżeli dysponujemy
dużymi zapasami jabłek bądź gruszek (one również wytwarzają
etylen) nie powinniśmy przechowywać ich razem z warzywami.
Przygotowaniem miejsca do przechowywania owoców powinniśmy zająć się na długo przed tym nim zerwiemy je z drzew.
Na spiżarnie wybierajmy niezbyt suche, stosunkowo chłodne pomieszczenia, które w razie potrzeby będzie można od czasu do
czasu przewietrzyć.
W miejscu przechowywania zapasów warto umieścić termometr.
Optymalna temperatura przechowywania dla jabłek wynosi od 0
do +4 st. C, a dla gruszek od -1 do +1 st. C. Uzyskanie takich
temperatur w domu jest bardzo trudne, starajmy się jednak by
temperatura była jak najniższa jednak nie spadająca poniżej 0 st. C.
Sukces w przechowywaniu zapewni nam nie tylko odpowiednie
pomieszczenie, ale także przemyślany dobór odmian przeznaREKLAMA

Świeże owoce i warzywa są
niezastąpionym źródłem witamin i
różnorodnych związków mineralnych,
których zwłaszcza zimą brakuje
naszemu organizmowi. Warto jednak
pamiętać, że zerwane z drzewa jabłko
nie przestaje być organizmem żywym.

czonych do późniejszej konsumpcji oraz prawidłowo dobrany termin
zbioru – owoce w pełni dojrzałe nie nadają się nawet do krótkiego
przechowywania i będą się psuły także w niskich temperaturach.
Owoce przeznaczone do przechowywania najlepiej umieścić w ażurowych (przewiewnych) skrzynkach, które ustawia się jedna na drugiej w niewysokich słupkach. Zadbajmy o to, aby skrzynka znajdująca się najniżej nie leżała bezpośrednio na podłodze.
W piwnicy lub spiżarni powinna być utrzymana odpowiednia wilgotność powietrza, gdyż owoce przechowywane w suchym miejscu
szybko więdną, stają się miękkie i niesmaczne. Zaczynają im zagrażać typowe choroby przechowalnicze, m.in. rozpad miąższu, który
brązowieje i staje się suchy.
Kolejnym objawem nieprawidłowego przechowywania są
różnorodne plamy gnilne, będące niebezpieczne dla naszego zdrowia. Mimo że nie wszystkie rozwijające się na owocach grzyby
wytwarzają niebezpieczne dla człowieka substancje toksyczne, nie
powinniśmy konsumować owoców, na których zauważyliśmy nadgnicia. Nawet wykrojenie plamek nie załatwi problemu, zgniłe
jabłko nie nadaje się do jedzenia i już! <km>

Zielenina
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zawsze pod
Mini ogródek na kuchennym
parapecie to nie tylko pomysł na
aromatyczne zioła w trakcie lata,
ale także niezawodny sposób na
świeże witaminy zimą.

ręką

Zabieg zmuszania roślin do wzrostu poza okresem
ich wegetacji nazywamy pędzeniem. Na parapecie możemy pędzić pietruszkę na nać, cebulę szalotkę na szczypior, zwykłą cebulę „na bączki” oraz selera i cykorię do sałatek.
Do pędzenia wybieramy okazałe egzemplarze cebuli oraz niewielkie, ale bardzo rozbudowane (zdeformowane) korzenie
pietruszki i selera. Wykorzystujemy zwykłe podłoże ogrodnicze, które wsypujemy do dobrze zdrenowanej doniczki.
Warzywa sadzimy nie za głęboko i obficie podlewamy. Kolejne
podlewanie powinno być już mniej obfite i wykonujemy je, gdy
ziemia lekko przeschnie.

Aby zapewnić roślinom dostatecznie dużo światła, doniczki z warzywami i ziołami należy ustawić na parapecie nasłonecznionego okna
w mieszkaniu. Niedoświetlona pietruszka żółknie i „wyciąga się” do
światła, podobnie dzieje się z cebulą i szczypiorkiem.
Wrażliwe na niedobór światła są również zioła, które zdarza nam się
uprawiać na okiennym parapecie także zimą.
Rośliny uprawiane w doniczkach należy też systematycznie podlewać.
Suche i ciepłe powietrze w ogrzewanych mieszkaniach powoduje
szybkie wysychanie ziemi w doniczkach, dlatego trzeba regularnie
sprawdzać wilgotność podłoża. Ziemia powinna być zawsze lekko
wilgotna, ale nigdy mokra, gdyż woda zalegająca wokół korzeni w
krótkim czasie może doprowadzić do ich gnicia.
Dla urozmaicenia możemy pokusić się o hydroponiczną uprawę
cebuli. Do tego celu najlepiej nadają się słoiki z wąską szyjką.

Rozmiar cebuli dobieramy tak, by cebula opierała się na brzegach
naczynia, a jej korzenie znajdowały się w jego wnętrzu.
Do naczynia nalewamy wodę do takiego poziomu, aby korzenie
cebuli były w niej zanurzone i ustawiamy naczynie na kuchennym
parapecie. Pamiętajmy o systematycznym uzupełnianiu wody w
naczyniu (zawsze tak, aby korzenie były zanurzone). Już po kilku
dniach z cebuli zacznie wyrastać szczypior, gotowy do ścinania.
Nie możemy zapominać, że zimową bombą witaminową są również kiełki. Ich uprawa w „domowym ogródku” jest niezwykle
łatwa, tym bardziej, że w sklepach ogrodniczych można znaleźć
różnorodne rodzaje nasion na kiełki.
REKLAMA
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Idzie zima
z czego
wina?

Izabela Jażdżewska
kierownik ds. marketingu
BIOWIN

Jak wiadomo w okresie letnio/jesiennym nikt z
nas nie ma problemu z pomysłem na dobre wino.
Drzewa i krzewy pod ciężarem owoców wręcz się
uginają, a kwiaty, również doskonałe, na tzw.:
wina i nalewki kwiatowe, kwitną i tylko czekają
aż ktoś je zerwie!

Co jednak zrobić, gdy nadejdzie zima, a pusty balon stoi samotnie
w kącie naszego mieszkania? Nic prostszego, należy zrobić wino...
Trudno wtedy, rzecz jasna o świeże owoce. Jednak można
zainspirować się dosłownie wszystkim i stworzyć oryginalne i
również zachwycające bukietem i smakiem trunki.
Wina produkowane zimą nie muszą być wcale mniej finezyjne od
tych owocowych. Ich prostota jest w tym przypadku oczywistą
zaletą, którą docenią szczególnie Ci, którzy nie mają cierpliwości
do przerzucania ogromnej ilości kleistej miazgi z truskawek, winogron czy wiśni.
Nie ograniczajmy swojej wyobraźni, eksperymentujmy!
W okresie od listopada do maja z powodzeniem można robić różnorodne wina:

Robiąc wino z kawy pamiętać należy o dodaniu odpowiedniej
ilości pożywki i kwasku cytrynowego (regulatora kwasowości),
gdyż jej ziarna ubogie są w te substancje.
Wino to może stanowić doskonały substytut mrożonej kawy.
wino z suszonych owoców i kwiatów
Najbardziej wartościowymi surowcami do wyrobu takich win są:
rodzynki, suszone jabłka, morele, figi, daktyle i śliwki.
W owocach suszonych, na skutek odparowania wody wszystkie
składniki występują w zagęszczeniu.
Dla uproszczenia obliczeń przyjmuje się, że jedna porcja
suszonych owoców odpowiada czterem porcjom owoców świeżych. Z suszonych owoców najlepiej udają się wina półsłodkie i
słodkie.
wino ze zboża

wino z kawy, herbaty
W zależności od gatunku użytej herbaty uzyskać możemy wina
delikatniejsze, bardziej miękkie w smaku lub pełniejsze o bardziej
zdecydowanym charakterze. Ciekawe efekty daje herbata Earl
Grey lub inne szlachetne gatunki.
Wytrawne wino herbaciane przydatne jest przy kupażowaniu z
winami, które wydają się puste lub mdłe.
Zimowe wino? Pycha!
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Surowcami zbożowymi do wyrobu win domowych mogą być
żyto, pszenica, ryż i kukurydza. Największą popularnością cieszą
się wina z żyta i ryżu. Przygotowanie z nich wina jest bardzo
proste. Surowiec nie wymaga obróbki wstępnej, jak to ma miejsce
w przypadku owoców. Wina żytnie łatwo się klarują i szybko dojrzewają. Najlepsze z tych surowców uzyskuje się wina
półwytrawne i półsłodkie.

PORADNIK SEZONOWY

wino z przetworów z domowej spiżarni
Doskonale nadadzą się do tego celu dżemy i soki, gromadzone
niekiedy przez kilka sezonów. Przed przygotowaniem nastawu
należy jednak bardzo dokładnie sprawdzić, czy nasze przetwory
będą nadawały się do przerobienia, czyli czy nie są popsute i czy
ładnie pachną. Pod żadnym pozorem nie wolno nam do przygotowywania wina wykorzystywać kompotów, soków czy dżemów, które wzbudzają nasze wątpliwości.
wino z warzyw
Etapy przygotowania warzyw na wino nie są skomplikowane:
korzenie przemywamy i szorujemy, ale nie obieramy, kroimy je w
plastry i gotujemy, następnie odcedzamy i zatrzymujemy wywar,
który to właśnie używamy do produkcji wina.
Warzywa najbardziej nadają się na wina wytrawne, stołowe.
Kilka sprawdzonych przepisów, zachwyt znajomych
gwarantowany!
Wino z kawy (na 4 l nastawu)
- 50 – 70 g kawy rozpuszczalnej (aromatycznej)
- 1,4 kg miodu
- 10 g regulatora kwasowości (kwasku)
- 3 g pożywki
- szlachetne drożdże winne Portwein BIOWIN
- woda do objętości 4 litrów
Miód rozpuścić w 2 l wody i dodać kawę. Po upływie ok. 24 h należy
dodać pożywkę oraz drożdże. Całość pozostawić do fermentacji w
temperaturze pokojowej. Kiedy wszystko dokładnie się sklaruje, a
fermentacja ulegnie zakończeniu można zlać wino znad osadu.
Doskonale smakuje schłodzone.
Wino daktylowe (na 10 l nastawu)
- 1,2 kg daktyli
- 10 g regulatora kwasowości
- 2,8 kg cukru
- 4 g pożywki dla drożdży
- drożdże winiarskie Enovini BIOWIN
REKLAMA

Wino „z recyklingu”... Nic się nie zmarnuje!

Daktyle należy rozdrobnić, zalać wrzącą wodą, po ochłodzeniu
dodać drożdże. Fermentować w miazdze ok. 2 dni, następnie
przecedzić, dodać cukier i pożywkę. Uzupełnić wodą do 10 l i pozostawić do dalszej fermentacji. Daktyle nadają się do wyrobu win
wszelkiego gatunku, fermentują nadzwyczaj szybko.
Wino z herbaty
- 8 łyżeczek herbaty ugotowanych w 4,5 l wody (lub 16 torebek
herbaty ekspresowej w 4,5 l wody)
- 0,45 kg rodzynek
- 1,35 kg cukru
- sok z 1 pomarańczy i 1 cytryny (lub z dwóch cytryn)
- drożdże winne Burgund BIOWIN
- 2 g pożywki dla drożdży
Zagotować litr wody, zdjąć z ognia i dodać herbatę. Parzyć ją
przez ok. 10 minut, potem zlać klarowny napar znad listków do
baniaka. Dodać połowę przewidzianego cukru w postaci syropu
oraz rozdrobnione rodzynki. Dodać sok z wyciśniętych cytryn,
pożywkę dla drożdży i gdy zawartość baniaka osiągnie
temperaturę pokojową, dodać matkę drożdżową.
Po upływie kilku dni uzupełnić nastaw drugą połową cukru.
Wino fermentuje niezbyt szybko i dobrze się klaruje.

Domowe wino?
Biowin służy pomocą!

21

PORADNIK SEZONOWY

Zimowy

problem - susza
fizjologiczna
To, że podłoże
wokół roślin jest
mokre wcale nie oznacza,
że roślina w każdej sytuacji może z tej
wilgoci korzystać. Problemy z pobieraniem
wody mimo jej obecności noszą nazwę
suszy fizjologicznej.

Najbardziej narażone na zasychanie są rośliny zimozielone (bukszpany, rododendrony oraz iglaki), które
oddychają przez liście nawet podczas mrozu.
Również zimą rośliny zimozielone tracą dużo wody przez liście
Ubytek wody będący następstwem parowania prowadzi do odwodnienia, które z racji zamarzniętej ziemi nie może być wyrównywane, gdyż korzenie nie są w stanie wykorzystać zamarzniętej
wody. Aby ograniczyć straty wynikające z deficytu wody należy
zadbać o odpowiednie nawodnienie roślin przed nadejściem
mrozu (zwłaszcza podczas suchej jesieni) oraz w trakcie odwilży.
Charakterystycznymi objawami suszy jest brązowienie igieł i
przedwczesne ich opadanie, a w przypadku zimozielonych krzewów liściastych: brązowienie i zawijanie się krawędzi liści, całkowite ich wysuszenie lub uschnięcie całej gałęzi.

Po zauważeniu pogorszenia stanu zdrowia naszych roślin
winę najczęściej zrzucamy na mróz, tymczasem za
„przemarzanie” odpowiedzialny jest niedobór wody, a nie
spadek temperatury.
Drugą przyczyną występowania suszy fizjologicznej jest zbyt duże
zasolenie gleby spowodowane najczęściej zbyt obfitym nawożeniem
lub posypywaniem dróg i chodników solą w czasie zimy.
Suszą fizjologiczną wynikającą z zaburzenia gospodarki jonowej
podłoża najbardziej zagrożone są rośliny uprawiane w pojemnikach
oraz te rosnące blisko ciągów komunikacyjnych.
W czym problem?
Nadmierne stężenie soli w podłożu przejawia się w postaci stresu
osmotycznego, prowadzącego do obniżenia turgoru komórek (stopień
uwodnienia komórek) i naruszenia równowagi jonowej w roślinie.
Wartościowe podłoże zawiera określone stężenie wody i rozpuszczonych w niej soli mineralnych, podobnie jest w roślinie, przy czym są to
wyższe wartości. Jako że pobieranie składników pokarmowych
odbywa się na zasadzie osmozy (roztwór o wyższym stężeniu zasysa te
o niższym) w zrównoważonym podłożu roślina pobiera sobie z gleby to
czego jej brakuje i rośnie zdrowo.
Sytuacja ulega zmianie, gdy podczas nawożenia lub odśnieżania solą
dostarczymy do roztworu glebowego większe ilości soli ustawiając
tym samym roślinę na straconej pozycji, to ona musi oddać glebie wodę i sole mineralne. Upośledzenie rośliny objawia się także
zaburzeniem pobierania jonów wapnia i magnezu oraz zwiększoną
akumulacją szkodliwych w nadmiarze jonów potasu, sodu i chloru.

Podlewanie iglaków uchroni je przed suszą fizjologiczną
REKLAMA

Objawy „więdnięcia” roślin doniczkowych uprawianych w zasolonym podłożu niosą ze sobą często nieprzyjemne konsekwencje, gdyż
martwiąc się o roślinę dostarczamy jej jeszcze większą ilość wody,
która w dalszym ciągu nie zostaje pobrana. Kilka takich „interwencji
wodnych” prowadzi do gnicia korzeni.

Cud
malina!
Nie ma lepszego sposobu na pierwsze zimowe
przeziębienie jak gorąca herbata z sokiem
malinowym. Dlaczego akurat ten letni owoc ma
tak duże znaczenie, gdy zaczyna nas
„łamać w kościach”?

Maliny są bogatym źródłem witamin C, K, B1 i B2, PP, karotenu i
błonnika. Jest w nich dużo potasu, trochę wapnia, żelaza, magnezu, miedzi, jodu, krzemu, cynku, a także kwasów organicznych
(askrobinowego, jabłkowego, cytrynowego, salicylowego, foliowego) oraz fitoestrogeny i flawanoidy. Do listy warto dopisać
również liczne antyoksydanty i pektyny oczyszczające organizm
z toksyn.
Ten pokaźny prozdrowotny bagaż należy uzupełnić o kwas elagowy, który ma właściwości antybakteryjne, przeciwbólowe, uspokajające, obniżające ciśnienie krwi, wspomagające leczenie
przeziębień, zapaleń jamy ustnej, gardła i krtani.

VIRIDIS ZDROWIE

Witaminowe bogactwo soku z malin wzmacnia układ odpornościowy, co jest szczególnie ważne jesienią i zimą, kiedy najłatwiej
nabawić się kataru. Nie tylko owoce maliny sprzyjają naszemu
zdrowiu. Liście malin dzięki zawartości garbników mają działanie
ściągające i przeciw-zapalne. Niszczą bakterie i mogą być używane
jako lek przeciw-biegunkowy oraz lek w leczeniu nieżytów żołądka i
jelit.
Łagodzą także bolesne skurcze mięśni gładkich w jelitach,
macicy oraz w ścianach naczyń krwionośnych.
Stara medycyna tybetańska polecała liście malin w leczeniu nerwic
oraz w ostrych i przewlekłych zakażeniach.
Niestety nie wszyscy mogą korzystać z maliny do woli.
W związku z dość dużą ilością puryn zawartych w owocach maliny,
nie powinni jej spożywać ludzie ze skazą moczanową
oraz niewydolnością
nerek.

Jak widać lista robi się coraz dłuższa, trudno więc się dziwić,
że sok malinowy zaskarbił serca naszych babć,
bo w końcu babcia zawsze wie co najlepsze.
Walory lecznicze malin doceniano już w starożytności.
Już Hipokrates zalecał kurację malinową jako panaceum
na wiele schorzeń. Zarówno owoce, jak i liście stosowane
są jako środek na przeziębienie, z tego względu,
że zawierają substancje organiczne i olejki eteryczne,
mające właściwości rozgrzewające i antyseptyczne.
Z racji obecności naturalnych salicylanów
(naturalna aspiryna) herbata z dodatkiem
malinowego skarbu działa napotnie
i przeciwgorączkowo.
REKLAMA
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Ostre

starcie

z grypą

Chrzan pospolity (Armoracia rusticana)
to bylina z rodziny kapustowatych.
Swój ostry smak i właściwości prozdrowotne,
zawdzięcza związkom siarkowym (synigrynie)
i olejkowi alilowemu.
Chrzan jest naturalnym antybiotykiem działającym jednak bez
skutków ubocznych, znajdującym zastosowanie w leczeniu różnych chorób. Nazywa się go słowiańskim żeń - szeniem. Ten
naturalny lek ma działanie antywirusowe, grzybobójcze, wykrztuśne, bakteriobójcze i pierwotniakobójcze.
Roślina zawiera witaminy: A, B, B1, B2, C, E, składniki mineralne: potas, wapń, fosfor, magnez, żelazo, mangan, sód, cynk,
siarkę, jod, chlor oraz błonnik, węglowodany, tłuszcze, związki
azotowe, glikozydy, flawonoidy, olejki eteryczne, kwas nikotynowy, argininę, asparaginę, glutaminę, fitoncydy...
Wymieniać dalej?
Zapobiega i łagodzi objawy wszelkich infekcji, wzmacnia odporność organizmu, niszczy wolne rodniki, pomaga w przeziębieniach, w zapaleniu płuc i oskrzeli, leczy zapalenie zatok, ułatwia
odkrztuszanie, łagodzi katar, a także działa napotnie obniżając
temperaturę ciała w czasie gorączki.

Syrop chrzanowy z miodem i sokiem z cytryny
Do 200 g świeżo utartego chrzanu dodać 1 szklankę chłodnej, przegotowanej wody, wymieszać i pozostawić na 1 godz. w temperaturze pokojowej.
Następnie wycisnąć dokładnie sok przez wygotowane płótno i
dodać do soku 200 g miodu pszczelego (najlepiej lipowego lub
spadziowego) oraz nieco soku z cytryny.
Całość dobrze wymieszać. Pić po 1 łyżce stołowej 3-4 razy
dziennie z ciepłą przegotowaną wodą, dzieci po 1 łyżeczce.
Wdychanie startego chrzanu pomaga nawet przy najbardziej intensywnym katarze, jednak ta metoda może „mocno nas wzruszyć” i
łzy będą się lać strumieniami.
Chrzan wzmaga wydzielanie soków trawiennych, przyspiesza
przemianę materii, oraz poprawia pracę wątroby i nerek. Można go
stosować w chorobach reumatycznych, a także do łagodzenia
zmian skórnych. Warto jednak stosować go z umiarem, gdyż jak
wiadomo, co za dużo, to niezdrowo. Bardzo duże dawki mogą
spowodować wymioty będące efektem silnego podrażnienia błon
śluzowych oraz bardzo silne pocenie się.
Zastosowanie zioła wprost na skórę lub oczy może spowodować
podrażnienia oraz uczucie pieczenia.
Stosując naturalne metody zwalczania infekcji nie wolno nam zapominać, że są one jedynie doraźnym sposobem na walkę o nasze
zdrowie. Jeżeli objawy przeziębienia nie ustępują należy udać się
do lekarza, który zdiagnozuje chorobę.
REKLAMA
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Obrazy
wiatrem

malowane

Malowany tysiącami
różnobarwnych smug
obraz zorzy polarnej jest zapierającym dech
w piersiach widokiem. Przepiękne różnokolorowe
wstęgi tańczące na rozgwieżdżonym niebie na długo
pozostają w pamięci obserwatorów.

Chociaż widowisko w głównej mierze zarezerwowane jest dla
mieszkańców okolic koła podbiegunowego, jego ekspresję i magię
można podziwiać także na średnich i niskich szerokościach geograficznych, czyli między innymi w Europie (głównie Norwegii i
Islandii). Możliwość oglądania zaczarowanego spektaklu barw mamy
również i my. W tym roku „sztukę polarną” Matka Natura wystawiała
dwukrotnie – raz w lutym (w nocy z 27 na 28 lutego ), a drugi raz we
wrześniu (w nocy z 12 na 13 września).
Zorza polarna, na półkuli północnej znana również jako "aurora
borealis", a na południowej nazywana "aurora australis", to najbardziej
tajemnicze i wciąż nie do końca wyjaśnione zjawisko, które możemy
obserwować na naszej planecie.
Mało kto wie, że choreografem tańca, który odbywa się na nocnym niebie
jest Słońce. To właśnie jego zwiększona aktywność objawiająca się
silnymi wybuchami stoi za powstawaniem tzw. wiatru słonecznego.
Jest to strumień cząsteczek (protonów i elektronów) o ogromnej energii
poruszających się z olbrzymią prędkością.

Kiedy wiatr słoneczny dotrze w pobliże Ziemi, wchodzi w
reakcje z polem magnetycznym naszej planety. W efekcie część
cząsteczek jest przez nie rozpraszana i kierowana w
przestrzeń kosmiczną a część porusza się po jego liniach i trafia
w pobliże biegunów magnetycznych. I wtedy dzieją się cuda...
Kolory zorzy polarnej są efektem reakcji cząsteczek wiatru
słonecznego z cząsteczkami powietrza. Gdy smugi mają
kolor czerwony to wówczas cząsteczki wiatru słonecznego
wchodzą w reakcję z azotem, jeśli zielone to z tlenem.
Reakcja z lżejszymi gazami takimi jak wodór i hel zaowocuje zorzą w tonacjach niebieskich.
Najlepsze warunki do obserwacji zorzy w miejscach, gdzie
może ona wystąpić mają miejsce około północy, gdy ta
część Ziemi, na której się znajdujemy, jest zwrócona
przeciwnie do Słońca.
Chcąc zobaczyć zorzę na własne oczy, warto
spakować plecak i ruszyć w podróż
do północnej Norwegii.
To tam mamy największe szansę, by podczas mroźnej, bezśnieżnej nocy stać się świadkiem niepowtarzalnego spektaklu, do którego realizacji nie potrzeba żadnego programu
komputerowego ani wyszukanego sprzętu cyfrowego.
Sama natura, w najpiękniejszej formie!

REKLAMA

6 9 lat
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JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA

Zimowi
goście
Nie tylko wśród ludzi istnieje
podział na tych lubiących zimę,
i tych, co zimy nie darzą zbytnią sympatią.
Dzięki temu, gdy nasze ptaki uciekają
„do ciepłych krajów”, do nas zaglądają
goście z jeszcze zimniejszych okolic.

Wśród nich są takie gatunki, które możemy spotkać tylko
zimą, ale również i takie, których przedstawiciele właśnie nas
opuścili. Można by rzec taka ptasia „wymiana turnusów”.
Honorowym gościem zimowym jest jemiołuszka (Bombycilla garrulus), która przylatuje do nas z północnowschodniej Europy i Syberii, gdzie w czasie krótkiego lata wychowuje swoje młode.
Najczęściej pierwsze przedstawicielki tego gatunku zaglądają do nas w listopadzie. Ich polskie ferie zimowe trwają do
lutego, a nawet marca. Głównym pokarmem jemiołuszek są
owoce jarzębiny, głogu, dzikiej róży, kaliny, a także jemioły. Jemiołuszka podczas posiłku
Ciekawe jest to, że jemiołuszka
jako jeden z nielicznych ptaków
zjada właśnie owoce jemioły,
które dla innych gatunków są
zbyt duże do przełknięcia,
być może stąd jej nazwa.
Jemiołuszki są ptakami stadnymi
i zazwyczaj w liczbie kilku lub
kilkunastu osobników obsiadają
drzewo, na którym się
pożywiają. W czasie żerowania
wydają szczebiotliwy głos, dla
niektórych przypominający
dzwonienie dzwoneczków.
Innym naszym zimowym
gościem jest gil (Pyrrhula
pyrrhula).

Gile można u nas spotkać o każdej porze roku,
ale zimą jest ich najwięcej

Pojedyncze gile mieszkają u nas na stałe, jednak to właśnie zima
przyciąga do nas najwięcej tych urokliwych ptaków.
Podstawą zimowego menu gila są pozostające na drzewach owoce
jarzębiny, a także owoce i nasiona drzew i krzewów leśnych.
Zdarza się, że gil zagląda również do karmnika, wówczas najchętniej
zjada nasiona słonecznika, choć nie gardzi i innym pokarmem.

Krzywodziób lubi podróżować
w poszukiwaniu świerkowych szyszek

REKLAMA

Ciekawym ptakiem, który odwiedza nas głównie zimą, a nawet czasem
gniazduje w tym okresie, jest krzyżodziób świerkowy (Loxia
curvirostra). Krzyżodzioby swoim rozmiarem dorównują lub nieznacznie przerastają wróble i pojawiają się u nas najliczniej, gdy mamy
duży urodzaj świerkowych szyszek.
W wyłuskiwaniu świerkowych nasion pomaga mu charakterystyczne„skrzyżowanie” końcówek dolnej i górnej części dzioba. Warto
dodać, że małe krzyżodzioby rodzą się z prostymi dziobami, a dopiero
w trakcie dorastania stopniowo się krzyżują. Krzyżodziób jest ptakiem
koczującym, mieszka tam, gdzie akurat ma dostatek jedzenia.

CENTRUM OGRODNICZE

Gatunków odwiedzających nas zimą jest znacznie więcej,
nawet ok. 50! Wśród gości znajdziemy również liczne ptaki
wodne, a także ptaki drapieżne.
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Przykładowa aranżacja

solne
Œ
dekoracje
Do świątecznych obowiązków Artura
należy przygotowanie ozdób choinkowych.
W tym roku postanowił ozdobić
bożonarodzeniowe drzewko solnymi ozdobami.
Zobacz jak łatwo przygotować dekoracje z masy solnej.
Do przygotowania masy solnej potrzebujesz:
- szklankę mąki pszennej,
- 100 g mąki ziemniaczanej,
- szklankę soli,
- 150 ml letniej wody.
Przygotowanie: w głębokiej misce dokładnie wymieszaj wszystkie
składniki i ugniataj ciasto. Należy wyrabiać je około 10 minut,
gdyż masa musi zrobić się elastyczna – powinna mieć
konsystencję plasteliny.
Ciasto należy rozwałkować na grubość 0.5 cm i foremkami do
ciasteczek lub szklanką, wycinać różnorodne kształty. W każdej
ozdobie należy wykonać niewielki otworek, który ułatwi nam
zawieszanie ozdób na świątecznym drzewku.
Gotowe dzieła należy pozostawić do wyschnięcia – możesz
położyć je na kaloryferze lub w innym ciepłym miejscu. Takie
suszenie wymaga sporo cierpliwości – może to trwać nawet dwa
dni.
Dla niecierpliwych dobrym pomysłem jest wstawienie blachy z
figurkami do rozgrzanego piekarnika (max. 100 stopni) na około
półtorej godziny. Figurki będą gotowe, gdy zmienią kolor
(delikatnie zbrązowieją).

Do ozdabiania można wykorzystać farbki, brokat, a nawet koraliki
czy flamastry – możliwości jest naprawdę sporo!

Bastian
Rysiobajki
i Leon

Kiedy idziesz długo, naprawdę długo przez las,
dochodzisz do miejsca, gdzie przestajesz słyszeć
własne myśli, a zaczynasz słyszeć pieśni. To śpiewa
serce lasu. Kiedy byłem mały, jeszcze mniejszy niż
ty jesteś teraz, pomogło mi ono przetrwać
największy smutek i najczarniejszą tęsknotę.

Wkrótce nadeszła jesień i, tak jak liście opadły z
pobliskich drzew, tak mama opadła z resztek sił. Wtedy
poprosiła tatę, żeby wziął ją na ręce i poszliśmy do lasu.
Pamiętam, że siedziała na takim szerokim pniu. Przez
Mam na imię Leon. Historia, którą chcę Ci opo- korony drzew przechodziły promienie słoneczne i
wiedzieć, zdarzyła się dawno temu, kiedy skamieniałe rozświetlały jej niknące ciało. Długo milczała i
hałdy śniegu zaczynały topić pierwsze promienie sło- patrzyła na mnie. Wreszcie przerwała tę przeraźliwą
ciszę mówiąc:
neczne. Hm? Czyli jakoś tak zeszłej wiosny.

Było naprawdę wspaniale. Właśnie wymyśliłem genialną zabawę w dzikiego kangura. Pewnie jej nie
znasz, bo wymyśliłem ją sam i bawiłem się w nią
również sam. Niestety, była, to ogromna strata dla
mojej zabawy, gdyż robi się ona naprawdę fantastyczna, dopiero kiedy uczestniczy w niej przynajmniej kilkoro dzikich kangurów. Trudno. Nie myśl
sobie, że się poddałem. Postanowiłem skakać straszliwie szybko i zawzięcie. Dawałem takie susy, że aż
sam byłem pod wrażeniem. Czworo kompletnie zdziczałych i rozpędzonych jak tajfun kangurów nie dałoby mi rady. Serio. Może czasem jestem leniwy i nie
myję zębów przed snem, ale jak się na coś uprę, to nie
odpuszczę do końca.

- Leon, którą kołysankę chcesz, żebym ci śpiewała już
na zawsze?
Nic z tego nie rozumiałem , ale powiedziałem, że ta z
wczoraj jest moją ulubioną. Przez chwilę zbierała siły
do dalszej rozmowy, a kiedy poczuła się gotowa powiedziała:
- Teraz będę śpiewać Leonku, a las ją dla ciebie zapamięta, więc, kiedy smutek i samotność zacisną pięść na
twoim sercu, przyjdziesz tu jej posłuchać.

Moja mama była najpiękniejsza na świecie. Miała
skórę białą jak poranna mgła, włosy brązowe jak pnie
starych drzew, a oczy zieleńsze od trawy, którą zbiePo pewnym czasie stałem się mistrzem i potrafiłem rałem wiosną dla królika. Była piękniejsza niż moje
bez żadnego rozbiegu wyskoczyć z wnętrza jednej marzenie.
śniegowej góry i wskoczyć w drugą. Pierwsza
skamieniała warstwa pękała pod moim ciężarem jak Kiedy ostatni słoneczny promień zgasł na twarzy
mamy, zgasłem i ja. Tata powiedział, że muszę być
skorupka jajka i wpadałem w puszystą biel.
teraz grzeczny i dzielny.
Mogłem to robić od świtu do nocy.
Postanowiłem już nigdy więcej nie słuchać taty.
Bycie zdziczałym kangurem jest straszliwie
wspaniałym zajęciem.
Trochę innego zdania była moja mama, gdy
wracałem do domu brudny jak diabeł (tak
mówiła) i z podartymi spodniami.
Cierpliwie co wieczór łatała mi ubrania,
choć od pewnego czasu szło jej to z wielkim
trudem. Tata mówił, że mama ma teraz
bardzo chore serce, więc muszę być
grzeczny, żeby wyzdrowiała. Nie masz
pojęcia jak się starałem. Zaprzestałem
całkowicie zabaw w dzikiego kangura.
Szorowałem zęby i paznokcie tak, że
niejedna dziewczyna wyglądała przy mnie
jak brudas. Wszystko na nic. Lato minęło
szybciej niż sobie tego życzyłem.

O świcie podkradłem z kuchni najostrzejsze
noże i wyruszyłem do lasu. Bawiłem się w
najgroźniejszego, najbardziej rozwścieczonego żołnierza jakiego widziała kula
ziemska. Zapamiętale kłułem, dźgałem i zrywałem korę z przypadkowych drzew.
Z niektórych zaczynały sączyć się krople żywicy, a wraz z nimi sączył się mój smutek i
moja strata. Rozkopywałem śnieg i gołymi
rękami rwałem zlodowaciały mech tak, by
najmniejszy jego fragment stał się równie
rozdarty jak ja.
Wiedziałem, że krzywdzę las, ale wtedy
chyba nie potrafiłem postąpić inaczej.
Wszystkie te niszczycielskie czynności bardzo mnie męczyły, więc co jakiś czas przysiadałem, by się posilić i odpocząć.
Wtedy pierwszy raz spotkałem Bastiana.
Siedział przyczajony za maleńkim świerkiem.
Wygłodniałymi oczami wpatrywał się w soczysty
kawałek wędzonej kiełbasy, którą przyniosłem
sobie z domu.
- Chodź. Dam ci trochę.
- No, nie bój się. Dobrze. Wiem, że jestem najgroźniejszym żołnierzem na świecie, ale nigdy nie
skrzywdziłbym małego rysia.
- Jeżeli za chwilę nie przyjdziesz, zjem wszystko
sam.
To chyba ostatecznie go przekonało. Najpierw wyłoniły się spiczaste uszy, a za nimi przerażone oczy
i drżący ogonek. Był naprawdę głodny.
Po pierwszym kęsie przeszedł mu cały strach i
zaczął jeść tak pazernie i zawzięcie, że w mig
pochłonął całe moje śniadanie. Kiedy już najadł
się do syta, powiedział jakby nigdy nic:
- Jestem Bastian. Dziękuję.
Myślisz pewnie, że zdębiałem ze zdziwienia. Otóż
muszę cię rozczarować. Ja już tak mam, że jak się z
kimś zaprzyjaźniam, to ma on zawsze w sobie coś
niezwykłego. Bastian był znającym ludzką mowę
rysiem. Ot i tyle.

Wkrótce dowiedziałem się, że jego mama zasnęła, podobnie jak moja i Bastek też nie mógł jej tego wybaczyć. Odtąd staliśmy się nierozłączni. Byliśmy parą
najznakomitszych żołnierzy zwiadowców, jaką w
życiu dało się spotkać. Całymi dniami przeczesywaliśmy las tak, by żaden wróg nie przedostał się na
nasz teren.
Bastek nauczył mnie tropić sarny, wspinać się po drzewach i najważniejsze - być niewidzialnym.
Wieczorami wdrapywaliśmy się po rynnie do mojego
pokoju i zasypialiśmy wtuleni, śniąc razem najpiękniejsze sny.
Pewnego razu tropiąc nieprzyjaciela, zapędziliśmy się
daleko, daleko w głąb lasu. Rosły tu drzewa większe, a
paprocie gęściejsze niż dotychczas były mi znane.
Nie dochodził ani śpiew ptaków ani stukot siekiery
drwala.
Powietrze przesiąknięte było gęstą, pachnącą żywicą,
niosącą dobrze znaną nam pieśń. Każdego poranka,
niezmiennie wyruszaliśmy w to samo miejsce, by
słuchać kolejnego śpiewu naszych matek, który tkliwą
nutą roztapiał cały smutek i tęsknotę wiążącą nam
serca, tak że wraz z nadejściem wiosny nie pozostał po
niej najmniejszy ślad.
Dziś Bastian odszedł. Ale nie jestem ani smutny ani
zły. Wiedziałem, że to się kiedyś musi wydarzyć.
Zostawił mi pieśń o naszej przyjaźni, więc wiem, że
gdziekolwiek wyruszył,
zabrał mnie tam ze sobą...

Bajka autorstwa Marii Wojsy
została napisana dla WWF
w ramach kampanii RATUJ RYSIE.

Znasz tê szyszkê?
W grudniu w naszych domach goszczą różne gatunki drzew iglastych.
Rozpoznaj, które szyszki są charakterystyczne dla danego gatunku.

1.

2.

4.

3.

ZNASZ TÊ SZYSZKÊ?

nAGRODa za bezb³êdne odszukanie
wszystkich róznic wêdruje do:
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ROZWIĄZANIE PROSZĘ PRZEKAZAĆ DO SKLEPU, W KTÓRYM
OTRZYMALIŚCIE PAŃSTWO MAGAZYN VIRIDIS DO DNIA 10.12.2014
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 Centrum
ogrodniczego „skalniak”

PORADY FACHOWCÓW

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

Nie tylko na naszych uprawach w
ogrodzie występują szkodniki.
Nieproszeni goście mogą zaglądać również
do spiżarni i szaf, w których przechowywana
jest żywność oraz odzież.

Najczęstszym intruzem jest bardzo uciążliwa omacnica
spichrzanka (Plodia interpunctella) znana powszechnie pod
nazwą mól spożywczy.
Naturalnym środowiskiem życia omacnicy są pomieszczenia
kuchenne lub spiżarnie. Larwy owadów żerują na zróżnicowanej gamie produktów – mogą być to suszone owoce,
mleko w proszku, mąka kukurydziana, mąka żytnia, kasze,
rodzynki, suszone śliwki, orzechy, czekolada, słodycze,
nasiona, pokarm dla zwierząt domowych, krakersy, makarony
itd. Nawet nowoczesne, plastikowe opakowanie nie jest w
stanie uchronić swojej zawartości przed tymi szkodnikami.
Mole potrafią przedostać się do środka przez najmniejsze,
niewidoczne ludzkim okiem szczelinki.
Kolor larwy uzależniony jest od pokarmu, jakim się żywi.
Najczęściej jest on biały. Natomiast dorosłe osobniki są brązowe. Cykl życiowy owada może trwać do 300 dni. Samice
składają średnio od 60 do 300 jaj. Najwięcej szkód wyrządzają
larwy moli. Podczas żerowania wytwarzają duże ilości cienkich nici, w które owijają zarówno żywność, jak i zrzucaną
przez siebie skórę oraz skorupki jaj i odchody.
Ilość produktu zanieczyszczona w ten sposób przewyższa
ilość żywności, jaką larwa może spożyć.
Insekty te przemieszczają się po całym pomieszczeniu, w którym się znajdują. Tworzą kokony, najczęściej przy styku sufitu
ze ścianą.
Dlaczego tak trudno pozbyć się moli z kuchni?
Już pięć swobodnie latających omacnic jest zapowiedzią
poważnych kłopotów. Najczęściej jednak na tym etapie nie
zauważamy problemu, dając tym samym owadom „fory”.

Gdzie są mole, tam są problemy

W momencie, gdy zaczynamy działać, mole najprawdopodobniej
„zaminowały” jajami wszystkie zakamarki, do których udało im się
dostać. Rozpoczynamy więc zabawę „w kotka i myszkę” - gdy
jednego dnia wyeliminujemy wszystkie mole, które zauważyliśmy,
następnego wykluwają się nowe... Dlatego tak ważne jest, by podjąć
odpowiednie kroki zaraz po dostrzeżeniu pierwszych insektów, w
walce z molami spożywczymi każda zwłoka przeważa na korzyść
przeciwnika.
Najlepszym sposobem na zwalczanie
tego szkodnika jest umieszczenie pułapek wyłapujących larwy i dorosłe
samice. Na rynku znajduje się wiele
preparatów feromonowych, które przywabiają i wyłapują samce zakłócając
ich cykl rozrodczy. Jednym z nich jest
pułapka na mole kuchenne Vaco.
Jest to bardzo praktyczne i łatwe w użyciu rozwiązanie gwarantujące skuteczną walkę ze szkodnikami nawet
przez 6 tygodni.
Pułapka nie stanowi zagrożenia dla człowieka,
jest bezzapachowa, nie zawiera substancji biobójczych dzięki
czemu może być bez problemu umieszczana w pobliżu produktów
spożywczych.
Oprócz mola spożywczego możemy w naszych
kuchniach spotkać inne szkodniki np. wołka
zbożowego lub mklika mącznego. W tych
przypadkach pułapki lepowe nie sprawdzą się.
Jedynym sposobem uporania się z insektami jest
oprysk całego pomieszczenia łącznie z szafkami,
w których trzymana była żywność. Najlepszym
preparatem do oprysku jest Alfasect Plus.
Nie pozwólmy molom
opanować naszej spiżarni,
działajmy szybko i skutecznie!
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ul.Dubois 11/13
tel 71 328 8780

ZAPRASZAMY
PON-PT 9-17
SOBOTA 9-13

sklep.ogród@neostrada.pl

Zapraszamy na zakupy

Gwarantujemy miłą obsługę oraz fachowe porady ogrodnicze

PORADY FACHOWCÓW

celowniku

Na

piędzik

przedzimek

Katarzyna
Marcinkiewicz
VIRIDIS

Piędzik przedzimek
jest typowym motylem
jesiennym. Największą
aktywność wykazuje dopiero po znacznym
o
ochłodzeniu (4-8 C) w momencie, gdy na próżno
szukać innych motyli.
Gatunek ten wykazuje znaczny dymorfizm płciowy, co oznacza,
że samiczka i samiec różnią się od siebie wyglądem.
Samiec jest niewielkim, niepozornym motylkiem o jasno szaro brązowych skrzydłach, których rozpiętość dochodzi do ok. 30 mm. Samica, u
której na drodze ewolucji skrzydła uległy znacznej redukcji bardziej
przypomina pająka niż motyla. "Pająkowy" wygląd samicy potęguje
duży odwłok, w którym mieści się nawet 200 jaj.

Samiec piędzika to niepozorna ćma

Późnojesienny okres występowania i nietypowa budowa samicy są specyficzną strategią rozrodczą. Motyle dorosłe pojawiające się pod koniec
jesieni nie mają wielu naturalnych wrogów, gdyż z racji zakończonego
okresu lęgowego w tym okresie ptaki nie potrzebują już tyle pokarmu,
a ponadto większość owadożernych gatunków już dawno jest w drodze
"do ciepłych krajów".
W dzień samice ukrywają się w spękaniach kory u podstawy pnia, a po
zapadnięciu zmroku ruszają na rendez-vous w górę drzewa, gdzie oczekują na partnerów. Po zapłodnieniu samice składają jaja, z których
wiosną wylęgają się zielone gąsienice o nieograniczonym apetycie.
Gdy gąsienica się przemieszcza, środkowa część jej ciała wygina się do
góry w kształt odwróconej litery „U” – ten charakterystyczny sposób
poruszania się jest spowodowany szczególnym umiejscowieniem
odnóży: trzy pary znajdują się w górnej części tułowia, a kolejne dwie na
końcu odwłoka.
Gąsienica piędzika przemieszcza się „mierząc” odległość
REKLAMA

Larwy żerują na rozwijających się pąkach. Świadectwem ich
obecności są liście zagięte na kształt podkowy, oplecione
pajęczynami. Szkodniki wygryzają nieregularne dziury w środkach
blaszek liściowych i na ich obrzeżach. Mogą niszczyć również pąki
kwiatowe i zawiązki owoców, wyjadając w nich głębokie dziury.
Gdy małe szkodniki zaspokoją swój wilczy apetyt opuszczają się na
cienkich niciach ku ziemi, by tam pod postacią poczwarek doczekać
jesieni.
Niekontrolowana populacja piędzika jest w stanie ogołocić "ze
wszystkiego" całe drzewo, pozbywając nas plonu i znacznie
osłabiając kondycję rośliny.
Niechemiczna walka z intruzem polega na odławianiu samic podczas
ich wędrówki po pniu. W tym celu już od połowy września na pniach
zakłada się taśmy lepne lub leje z tektury falistej. Takie mechaniczne
odławianie samiczek pozwala znacznie ograniczyć liczebność
gąsienic. Przy skrupulatnej obserwacji drzew, owalne zielone jaja
możemy niszczyć podczas zimowego rekonesansu w sadzie.
Po chemiczne środki ochrony roślin powinniśmy sięgnąć
najwcześniej w fazie białego i różowego pąka, po wylęgu wszystkich
gąsienic. Używamy preparatów o działaniu kontaktowym i żołądkowym np. Karate Zeon 050 CS, Calypso 480 SC,Mospilan 20SP.

Dębowe
jabłuszka
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Kuliste narośla,
które szczególnie jesienią
łatwo jest dostrzec po spodniej stronie dębowych liści,
to osobliwe „mieszkanka” stosunkowo nieszkodliwej
błonkówki – galasówki dębianki, znanej również pod
nazwą „jagodnica jabłuszko”.

Gatunek ten należy do najpospolitszych w środkowej Europie przedstawicieli galasówkowatych (Cynipidae), których nazwa wywodzi się
właśnie od tworzonych przez nie narośli – galasów.
Jagodnica dębianka jest niewielkim, czarnym owadem długości 4 mm
i jak na swoje niepozorne rozmiary przechodzi dość skomplikowany
cykl rozwojowy, na który składa się pokolenie dzieworodne i obupłciowe. Przedstawiciele obu pokoleń różnią się między sobą morfologicznie oraz wytwarzają wyrośla innego kształtu, i na innym organie
drzewa.
Odpowiedzialne za powstawanie jabłuszkowatych narośli są zapłodnione samice drugiego pokolenia, które po spodniej stronie liścia
nakłuwają pokładełkiem unerwienie i w tym miejscu składają jaja.
Przy okazji samica wstrzykuje do rośliny substancję indukującą tworzenie się kulistego kokona dla młodej larwy.
Żerowanie larw trwa do późnej jesieni.
Wytwarzany przez tkankę kallusową kokon jest absolutnie wszystkim
czego do rozwoju potrzebują młode galasówki. Warstwa wyściełająca
komorę narośli zawiera zapasy skrobi i białka, a warstwa ochronna
dostarcza owadowi niezbędnych do rozwoju cukrów i związków azotowych, które w miarę zużywania się zapasów pokarmowych,
przekształcają się w warstwę
odżywczą.
Zanim jednak wydamy wyrok na
galasówkę powinniśmy wiedzieć,
że powstanie „jabłuszek” w żaden
sposób nie szkodzi dębom.

Często na dębach można zauważyć okrągłe „jabłuszka”

Jagodnica może bezpiecznie żerować w swojej kryjówce z dala
od wzroku drapieżników dobrze chroniona przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a drzewo nie cierpi na jej
żerowaniu, gdyż rozwój larw odbywa się w odizolowanym miejscu na liściu. Niekiedy jedynie masowy „wysyp” galasówki na
młodych dębach powoduje zginanie, a nawet łamanie się gałęzi.
Na wiosnę na zbrązowiałych, leżących na ziemi liściach możemy
zobaczyć pomarszczone i wyschnięte galasy. Nie są one już
domem owada, lecz jedynie pozostałością po nim o czym
świadczy mała, ciemna dziurka, przez którą dorosła galasówka
dębianka opuściła swoje młodzieńcze lokum zaczynając „życie
na własny rachunek”.
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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

Jesienią „jabłuszka” przebarwiają się na czerwono,
żółto lub brązowo
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Zagrajmy
w zielone

Na pytanie co ozdobi nasze
ogrody zimą, bez zastanowienia
odpowiadamy roślinność zimozielona.
Przez cały okres wegetacji jest ona
Joanna Wołejszo lekceważona, pomijana, aż w końcu
Pro-Centrum
i na nią przychodzi pora.
Biskupiec
Zimą króluje na rabatach, nie jest już tylko tłem dla innych kwitnących roślin, jest pierwszoplanowa.
Ilość kształtów i barw roślin zimozielonych jest zaskakująca i z
pewnością każdy wybierze z tej grupy coś dla siebie. Znajdują one
zastosowanie na żywopłoty, jako rośliny okrywowe na skarpy czy
trawniki, wrzosowiska oraz do pojemników.
Najpopularniejsze rośliny zimozielone to oczywiście drzewa i krzewy iglaste. Możemy wybierać spośród dużej grupy żywotników,
jałowców, cisów, świerków czy jodeł.
Zaletą roślin iglastych jest fakt, że można je sadzić niemal we
wszystkich warunkach siedliskowych. Wyróżnić można iglaki na
gleby suche, piaszczyste oraz podmokłe, świetnie rosnące w cieniu
czy pełnym słońcu oraz w środowisku kwaśnym lub zasadowym.
Obok wyżej wspomnianych iglaków wśród roślinności
zimozielonej nie brakuje także krzewów liściastych
niegubiących liści na zimę.
Do najpopularniejszych roślin zimozielonych liściastych należy
niewątpliwie bukszpan wieczniezielony (Buxus sempervirens)
idealnie nadający się do cięcia z drobnymi błyszczącymi liśćmi. Na
uwagę zasługuje także bluszcz pospolity (Hedera helix) - popularne pnącze, którego pędy osiągają nawet 30 m. długości.
Często niedoceniana, a doskonale spełniająca swoje zadanie jest
runianka japońska (Pachysandra terminalis). Jest to niewielka
krzewinka dorastająca do wysokości 20 cm. Tworzy zwarte kobierce, dobrze radzi sobie pod drzewami i w miejscach silne zacienionych.
Dużym uznaniem cieszą się różnokolorowe
ostrokrzewy (Ilex).

Na rabatach swoje miejsce powinny znaleźć szczególnie efektowne
byliny zadarniające oraz zimozielone wrzosy i wrzośce.
Oryginalne dywany uzyskamy z barwinka, trzmieliny Fortune'a,
macierzanki czy kopytnika.
Niezwykle modne stają się w ostatnim czasie trawy. Z gatunków
zimozielonych do aranżacji ogrodowych możemy wykorzystać:
owies wieczniezielony (Helictotrichon sempervirens), kostrzewę
Gautiera (Festuga gautieri) czy kostrzewę siną (Festuga cinerea).
Jeśli chcemy by rabaty w naszych ogrodach były atrakcyjne
również jesienią i zimą postarajmy się już na etapie projektowania
wybrać grupę roślin zimozielonych i wkomponować je z krzewami
zrzucającymi liście. Wprowadzimy nie tylko barwę do ogrodu ale
sprawimy, że chętniej będziemy wychodzić do ogrodu również w
miesiącach zimowych.
REKLAMA
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w kompostowniku?
Zimowy spadek temperatury studzi na ogół gorący
temperament kompostownika.
Nie oznacza to jednak, że bytujące na co dzień
w kompoście bakterie odpowiedzialne
za „przerabianie” składowanego
materiału nie pracują, gdy za oknem biało i zimno.

Kompostownik jest bardzo specyficznym miejscem, w którym natura
potrafi działać pomimo niesprzyjającej aury.
Aby jednak proces rozkładu niosący ze sobą „życiodajne ciepło”
mógł przebiegać poprawnie powinniśmy pamiętać o kilku zasadach.
Proces kompostowania dzieli się na 3 podstawowe etapy:
– faza termofilna – charakteryzuje się bardzo szybkim rozkładem
substancji organicznej, któremu towarzyszy wzrost temperatury do
60-75°C.
– faza mezofilna – początkowo zachodzące procesy są bardzo intensywne jednak wraz z upływem czasu spowalniają i temperatura
sukcesywnie spada do poziomu 40-30°C.
– faza psychrofilna – następuje spowolnienie rozkładu substancji
organicznej i sukcesywny spadek temperatury masy kompostowanej
do temperatury otoczenia (dojrzewanie kompostu).
Wiedząc, że pierwszy etap najskuteczniej podnosi temperaturę
powinniśmy dbać, aby w kompostowniku w miarę regularnie przybywało nowej materii, którą mogłyby się zająć nasze zmarznięte bakterie.

Nie jest tajemnicą, że zimą w ogrodzie odpadów jest niewiele, dlatego akurat w tym okresie stawiamy na materiał kompostowy
pochodzenia kuchennego. Obierki z warzyw i owoców, ogryzki
czy fusy z herbaty są bezcennym zimowym paliwem dla bakterii.
Samo wytworzenie ciepła nie jest wystarczające do podtrzymania
życia w kompostowniku. Warto w odpowiedni sposób zabezpieczyć kompostownik przed nadmiernym oddawaniem ciepła na
zewnątrz. Niewątpliwie w lepszej sytuacji są właściciele niewielkich kompostowników wykonanych z tworzywa, które bardzo
łatwo można zabezpieczyć folią bąbelkową lub styropianem.
Więcej pracy i pomysłowości wymagało będzie zabezpieczenie
kompostowników otwartych, wykonanych z desek.
W tym przypadku boki możemy zabezpieczyć plandeką, a na
wierzch rozłożyć warstwę słomy, kory lub grubą warstwę gałęzi.
W ten sposób nie tylko ograniczymy straty ciepła ale i „dołożymy
do pieca”, gdyż naturalna ściółka również zostanie poddana kompostowaniu.
Jeżeli planujemy dorzucać nowy materiał na kompost to
pamiętajmy, aby dość łatwo można było odkryć kompostownik. Kompostownika w miarę możliwości nie odśnieżamy, gdyż warstwa białego puchu jest doskonałym izolatorem.
Jeszcze przed nadejściem znacznego ochłodzenia warto
zastosować preparat przyspieszający kompostowanie oraz
zadbać, by kompostowany materiał miał odpowiednią
wilgotność i strukturę. W celu kontroli warto jeszcze późną
jesienią przerzucić kompost napowietrzając pryzmę.
Dużym sprzymierzeńcem w podtrzymaniu zimowego życia
w kompostowniku jest odpowiedni dobór miejsca, w którym
składowane są odpadki. O ile w lecie intensywne nasłonecznienie nie jest korzystne, ze względu na znaczne straty
wody, o tyle w zimie znacznie ułatwia mikroorganizmom egzystencję.

REKLAMA

Najprostszym wyjściem jest usytuowanie kompostownika
pod drzewem. W lecie liście chronią pryzmę przed słońcem,
a zimą bezlistne drzewo nie
utrudnia nagrzewania się pryzmy. Tym sposobem i wilk
będzie syty i owca cała.
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Ogród
w

zgodzie

z krajobrazem

Litwa, której przepiękne
krajobrazy sławił nasz
wieszcz, Adam Mickiewicz,
w dalszym ciągu dysponuje jeszcze nieskazitelną przyrodą, tak jakby tam
czas się zatrzymał. Bardzo ważne jest to,
aby nasze współczesne działania nie zepsuły tych skarbów stworzonych przez naturę.
Andrzej
Antoszczuk
Sosenka, Łapy

Kościół o poranku, rośliny w znacznej części posadzone

Jedno z takich miejsc w Paparčiai (Paprociach) na
Litwie, które wybrały sobie na siedzibę swojego
zgromadzenia siostry ze wspólnoty monastycznej od
Betlejem odkryła dr Beata Gawryszewska z Katedry
Sztuki Krajobrazu warszawskiej SGGW. Miejsce to na
pewno musiało też urzec siostrę Marie Reine, która
szukała lokalizacji dla klasztoru na Litwie.
Siostry zakonne dokonały najważniejszej rzeczy,
wspaniale wkomponowały klasztor w otaczający
krajobraz, a trzeba zaznaczyć, że całe przedsięwzięcie
odbyło się w czasach współczesnych, już po odzyskaniu
przez Litwę niepodległości.
Kościół i eremy dla sióstr urzekają swą prostotą i
doskonale korespondują z surową regułą życia zakonnego. Wszystko tu się wspaniale uzupełnia, również
wyjątkowa atmosfera tego miejsca, obrzędów podczas
modlitw i nabożeństw.

Ogród wewnętrzny zwany wirydażem

Jak stworzyć ogród w raju? Czy malowniczy krajobraz pól i
lasów wznoszących się falami ponad doliną Wilii nie wystarczy?
Kościół domagał się kwiatów, a klasztorna klauzura- żywopłotów,
zasłaniających przed wścibskim wzrokiem turystów. Ważne było, aby
nie tworzyć typowego „angielskiego” ogrodu bylinowego, a tylko
wzbogacić istniejące już w krajobrazie barwy i formy. Dlatego lista
roślin została starannie dobrana. Girlandy powojników i kwiatostany
hortensji bukietowych poza delikatną zmianą barw w trakcie sezonu
będą ozdobą również po zaschnięciu, ubrane w szron.
Ogród wewnętrzny, do którego nie mają wstępu goście ma
przywoływać ideę kartuskiej pustyni.
Klasztor świetnie wpisuje się z otaczający krajobraz
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Część roślinnych skarbów, które wkrótce ozdobią ogród

Dlatego jest ubogi w roślinność, a pojedyncze gatunki, które tam się znalazły
mają przypominać drzewa i krzewy charakterystyczne dla obszarów ubogich
w wilgoć i zieleń. Oliwniki wąskolistne symbolizują drzewa oliwne, niski
rokitnik Hikul prażące się w słońcu krzewy o szarych listkach. Znalazła się
tam mrozoodporna winorośl, trochę na
przekór, trochę po to, żeby przywołać
symbolikę biblijną.

Dla dzielnych ogrodniczek nie ma złej pogody,
nie ma czasu na pozowanie

I tak jak z winoroślą, w pomoc przy tworzeniu ogrodu zostały włączone na
przekór nie mające ze sobą wiele
wspólnego osoby, instytucje i firmy. Bo
jak tu połączyć wspaniałe młode pokolenie z Wilna, Alinę Obolewicz - przewodnika i Małgosię Kaszewską - architekta krajobrazu, z polskim Centrum
Integracji Społecznej w Łapach?
Na początku była Beata Gawryszewska,
która podczas prowadzonych zajęć z
projektowania ogrodów potrafiła w paru
słowach oddać klimat tego miejsca.
Wspomniała też o dużych potrzebach w
związku z zakładaniem ogrodu. To był dla
mnie bodziec, aby włączyć się w pomoc
osobiście i wciągnąć też inne osoby.
Gdy więc zwróciłem się o wsparcie w
postaci roślin i cebul kwiatowych do
szkółkarzy ze Związku Szkółkarzy Polskich i ogrodników niezrzeszonych, ich
reakcja przeszła moje najśmielsze oczekiwania.

Clematisy będą sadzone w różnych częściach ogrodu, dr Beata Gawryszewska
odpowiednio je segreguje

REKLAMA

Na Litwę zawieźliśmy pełnego busa wspaniałych roślin i kartony
wypełnione cebulkami. A ponieważ dodatkowo jestem też
instruktorem w Centrum Integracji Społecznej, więc umówiliśmy
się z kadrą na czele z prezesem fundacji ks. Krzysztofem Jurczakiem, że czynnie wesprzemy też siostry pracą przy nasadzeniach.

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

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

Ponieważ numer, który trafia do rąk czytelników jest też
numerem świątecznym, stąd też artykuł po części jest
też o „ogrodzie” ludzkich serc.
I aby jedne i drugie ogrody towarzyszyły nam
w naszym życiu.
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Najbrudniejszy
czas
w roku
Tekst
Witold
Czuksanow

W ogrodzie trzeba czasami się trochę
pobrudzić. Nie wszystko co się w nim robi, jest
czyste, estetyczne i przyjemne, ale taka jest
przecież natura. Sama wymyśliła przemiany, w
których to, co wiosną zielone wychyla się z pąków,
już po kilku miesiącach spada z drzew i krzewów,
a następnie zamienia się w czarną maź.
Wiem! To oślizłe i zimne, ale przecież tego Wasz ogród potrzebuje, więc nie wybrzydzajcie.
To próchnica, może jeszcze nie do końca rozłożona, ale przecież po
pewnym czasie sama zniknie Wam z oczu.
Drobnoustroje i dżdżownice już pracują w pocie czoła, by ten dar z
nieba, /wydaje mi się, że tak go postrzegają/, szybko zagospodarować. Nasycić się, przerobić i zostawić próchnicę.
Jesienią nie warto im przeszkadzać i robić w ogrodzie wielkie porządki. Z rabat należy oczywiście sprzątnąć to i owo, uprzątnąć na
pryzmę kompostową resztki po warzywach i przekopać zielone
nawozy położone na ziemi jesiennymi chłodami.
To wszystko dla Waszego ogrodu, który po całej tej jesiennej słocie
i degrengoladzie, wiosną obudzi się piękny i zielony.
A co robić z zalegającym trawniki bogactwem opadłych liści?
Część liści rozgoniona pierwszymi jesiennymi wichurami w naturalny sposób sama znalazła się pod ogrodowymi drzewami i krzewami. Przyznać trzeba, że nic i nikt lepiej niż wiatr nie okryje
kolorowym listowiem najwrażliwszych mieszkańców ogrodu.
Warstwa liści zawsze dobrze chroni przed mrozem, a najbardziej
doceniają tę osłonę ogrodowe magnolie. Ich zimowy problem
polega na tym, że mają bardzo delikatne, mięsiste korzenie.
Temu, co nad ziemią i drewnieje, mrozy nie straszne.
Tymczasem pod powierzchnią, zwłaszcza u młodych sadzonek
zimą źle się dziać może.
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Bo korzenie są naprawdę delikatne. Jeśli podmarzną i gnić zaczną, to
takich roślin nic nie uratuje. Ale mamy przecież właśnie te liście, które
z uporem wygrabiamy z trawników i to co zbieramy można systematycznie wysypywać pod magnoliami. Zabezpieczyć tylko czymś od
góry, by wiatr nie porwał i gotowe.
Można spokojnie czekać do mrozów. Nawet siarczystych. Korzeniom
nic nie zagrozi pod trzydziesto, czterdziestocentymetrową warstwą
tego, co spadło z klonów, brzóz i lip.
REKLAMA

Zapomniałbym przypomnieć o jesiennym czyszczeniu rynien i
wyrzuceniu tego co tam znajdziemy na pryzmę kompostową, a
także o tym, że do kompostowania nadają się wszystkie liście.
Dębowe i te z kasztanowców z zimującym szrotówkiem też nadają
się do przekompostowania.
Tak naprawdę to wyjątkowo bezpieczna droga utylizacji.
Trzeba tylko do pryzmy dodać obornika, by w masie wytworzyła się
wysoka temperatura, która zabija szkodniki.
A te liście, które zostają w ogrodzie jako okrywy, mają jeszcze inne
ważne zadanie do spełnienia: są rezerwuarem wilgoci. Jest ona
roślinom potrzebna o każdej porze roku. Zimą od niedoboru szczególnie cierpieć mogą rośliny zimozielone.
Pomyślcie więc tak o jesiennych porządkach: robicie to po to, by
ogród nakarmić i by dobrze się zimą wyspał, a wiosną rozpoczął
nowe życie. Zacznijcie zatem robienie nowego kompostu a tym
dojrzałym i dojrzewającym zasilcie rabaty. Załóżcie do tej roboty
najgorsze ubrania. Sam w najbrudniejszym okresie roku
wykorzystuję zazwyczaj te, których już raczej nigdy nie założę.
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Czas
na zmiany
Zanim na dobre zapomnimy co gdzie rosło
na naszych warzywnych grządkach, proponuję
wziąć do ręki długopis i skrupulatnie odtworzyć
plan naszego warzywnika. Już niebawem będzie
nam on bardzo pomocny przy planowaniu płodozmianu.
Płodozmian (zmianowanie) to przemyślane, z góry zaplanowane na
kilka lat zagospodarowanie powierzchni pola uprawnego (na
mniejszą skalę warzywnika) uwzględniające wymagania pokarmowe uprawianych gatunków.
Dlaczego należy zmianować?
Uprawa tego samego gatunku na jednym stanowisku przez kilka lat z
rzędu nie tylko jednostronnie wyjaławia glebę (roślina pobiera
określoną pulę pierwiastków, koniec końców braknie tego, którego
„zjada” najwięcej), ale także sprawia, że w glebie kumulują się charakterystyczne dla uprawianej rośliny patogeny, a na grządki częściej
zaczynają zaglądać zaprzyjaźnione z gatunkiem szkodniki.
Dodatkowo spada aktywność mikrobiologiczna gleby, a w przypadku wieloletniej uprawy roślin płytko korzeniących się (m.in.
rzodkiewka, szpinak, cebula, ogórek) dochodzi do niekorzystnego
zagęszczenia niższych warstw gleby.
Poprawnie dobrany płodozmian umożliwia utrzymanie wysokiej
aktywności biologicznej gleby, stwarza warunki wzrostu lub
przynajmniej zachowanie na stałym poziomie żyzności gleby,
ogranicza nasilenie uciążliwych gatunków chwastów oraz gwarantuje uzyskanie zadowalającego plonu o wysokiej jakości.
Zazwyczaj stosuje się płodozmian trzy- lub czteroletni, a w gospodarstwach ekologicznych nawet sześcio- lub ośmioletni.
Dla małych ogródków działkowych wystarczający jest cykl trzyletni.

Jak się do tego zabrać?
Początki zawsze są trudne, dlatego nawet jeżeli przygotowanego
planu nie uda nam się w całości wdrożyć w życie, nie powinniśmy
się poddawać.
Planowanie rozpoczynamy od podzielenia naszego warzywnika na
4 części (kwatery). Jedną kwaterę przeznaczamy na uprawę roślin
wieloletnich – rabarbaru, szczypiorku, cebuli siedmiolatki. Przed
wysadzeniem tych roślin przygotujmy stanowisko zgodnie z ich
wymaganiami.
Jedna kwatera z głowy, do obsadzenia zostały nam jeszcze
trzy. I do tego właśnie przyda się plan
zeszłosezonowych nasadzeń.
Zakładając, że wcześniej stosowaliśmy choćby minimalne nawożenie, na tym etapie z powodzeniem możemy znaleźć miejsce dla
warzyw o średnich i małych wymaganiach pokarmowych.
W miejscu, w którym w ubiegłym sezonie rosły warzywa kapustne
lub dyniowate planujemy kwaterę dla warzyw średnio wymagających, a tam, gdzie gościły cebulowe, psiankowate lub późne
odmiany korzeniowych wysiewać będziemy warzywa niewymagające.
Ale... jeżeli warzywnik nie był nawożony od lat, lub, gdy ubiegłoroczne plony były bardzo mizerne, konieczne będzie nawiezienie
również kwatery dla roślin o średnich wymaganiach.
W tym przypadku stosujemy jednak połowę zalecanej dawki.
REKLAMA
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Warzywa o dużych wymaganiach pokarmowych
(uprawiane w pierwszym roku po oborniku)
ź warzywa kapustne:

- kapusta biała,
- kapusta czerwona,
- kapusta włoska,
- kalafior, brokuł
ź warzywa dyniowate:

ź warzywa
ź psiankowate:

1

- karłowe
odmiany pomidora,
- wczesne ziemniaki
ź inne:

- ogórek,
- cukinia,dynia
- kabaczek, patison

- seler

Warzywa o średnich wymaganiach pokarmowych
(uprawiane w drugim roku po oborniku)
ź warzywa cebulowe:

- cebula,
- czosnek,
- por
ź warzywa korzeniowe:

- marchew późna,
- pietruszka,
- burak czerwony

ź warzywa
ź psiankowate:

2

- pomidor,
- ziemniaki,
- papryka,
- oberżyna (bakłażan)
ź inne:
- brukselka,
- rzodkiew

Warzywa o małych wymaganiach pokarmowych
(uprawiane w trzecim roku po oborniku)
ź warzywa strączkowe:

ź warzywa

- groch,
- fasola,
- bób

3

ź inne:

- koper,
- rzodkiewka,
- kalarepa,
- zioła jednoroczne,
- kalarepa

- sałata,
- endywia,
- szpinak,

Warzywa wieloletnie
- rabarbar,
- zioła wieloletnie,
- truskawki,

- chrzan,
- szczaw

W bardzo małych warzywnikach można zastosować cykl dwuletni.
Polega on na tym, że uprawiamy na przemian gatunki o wysokich
wymaganiach z mało wymagającymi. Przy tak intensywnej eksploatacji gleby konieczne jest systematyczne nawożenie organiczne,
pozwalające na utrzymanie żyzności i zminimalizowanie zmęczenia
gleby.
Główne założenia płodozmianu:

korzeniowe:
- marchew wczesna,

ź warzywa liściowe:

Ostatnią kwaterę nawozimy obornikiem lub kompostem wczesną
wiosną. W niej wysiewane będą najbardziej „żarłoczne” warzywa.

W

Przykładowe rozmieszczenie kwater z warzywami uwzględniające wymagania pokarmowe poszczególnych gatunków
i stopień zasobności gleby po zastosowaniu nawożenia:

- zmianowanie co najmniej 3-letnie,
- następstwo roślin na danej grządce powinno uwzględniać ich zapotrzebowanie na składniki pokarmowe (kolejne lata po nawożeniu
organicznym),
- unikanie następstwa warzyw z tej samej rodziny botanicznej;
- następstwo roślin o różnym zasięgu systemu korzeniowego (na przemian płytko się korzeniące i o głębszym systemie korzeniowym);
- obecność w zmianowaniu roślin motylkowych pod postacią nawozów zielonych;
- uwzględnianie roślin mających znaczenie fitosanitarne;
- po roślinach silnie porażonych przez choroby i szkodniki powinny
być uprawiane rośliny odporne oraz rośliny nieżywicielskie;
- po roślinach zachwaszczających glebę powinny rosnąć takie, które
nie dopuszczają do jej zachwaszczenia.
Stosowanie płodozmianu nie tylko ułatwi nam organizację
przestrzeni, ale także pozwoli w racjonalny sposób
wykorzystać zastosowane nawożenie.
Powodzenia w planowaniu!

1

2

2

3

3

1

W

3

W

1

W
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Pierwszy rok uprawy

Drugi rok uprawy

Trzeci rok uprawy
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Pszczela
adopcja
Po zakończonej ogromnym sukcesem ubiegłorocznej
akcji „Adoptuj Pszczołę”, przyszła pora na drugą
odsłonę organizowanego przez Greenpeace
ekologicznego przedsięwzięcia.
Celem pierwszej adopcji było zebranie środków na wybudowanie w
dużych polskich miastach hoteli dla dzikich zapylaczy.
Zainteresowanie akcją przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów, nowe pszczele bloki stanęły w: Bydgoszczy (5), Katowicach
(7), Kielcach (4), Krakowie (3), Lublinie (4), Łodzi (8), Olsztynie (9),
Opolu (6), Poznaniu (10), Rzeszowie (6), Szczecinie (7), Toruniu (4),
Trójmieście (10), Warszawie (8), Wrocławiu (3) i Zielonej Górze (6).
Od 7 października 2014 gromadzone są kolejne fundusze, które pomogą stworzyć w polskich miastach dwanaście „pszczelich stołówek” czyli ekologicznych ogrodów miejskich, w których posadzone
zostaną cenne pod względem miododajnym kwiaty, warzywa, owoce
oraz zioła.
Jak podkreślają organizatorzy akcji, przedsięwzięcie to przyniesie korzyści zarówno pszczołom jak i lokalnej społeczności, gdyż ogródki
zakładane będą na ogólnodostępnych terenach zielonych – w parkach,
przyszkolnych ogrodach, wokół bloków mieszkalnych itd. a wszyscy
pielęgnujący ogródek miejski, bedą mogli korzystać z uzyskanych
plonów.
REKLAMA

Taki prosty pszczeli hotel może stanąć w każdym ogrodzie

Wszystkich Czytelników Viridis zachęcamy do odwiedzenia
strony internetowej: www.adoptujpszczole.pl, na której można
znaleźć informacje dotyczące adopcji oraz włączyć się do projektu
adoptując wirtualną pszczołę (jedna "adoptowana" pszczoła „kosztuje” 2 zł). Aby stworzyć jeden ogród, swój dom musi znaleźć 5200
wirtualnych pszczół.
Przypominamy jednocześnie, że każdy z nas, z własnej inicjatywy
może stworzyć w swoim otoczeniu zakątki przyjazne pszczołom.
Wystarczy posadzić wartościowe rośliny oraz wystrzegać się nawożenia mineralnego, a także chemicznych środków ochrony
roślin.
Do rozpoczęcia sezonu ogrodniczego pozostało jeszcze kilka
miesięcy, warto więc zastanowić się nad modyfikacją ogrodu w
taki sposób, by był on przyjazny dla naszych bzyczących przyjaciół.
Nie ma więc co zwlekać, pszczoły oraz inne owady
zapylające czekają na naszą pomoc.
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Na leśnych
szlakach

Jest w naszym kraju takie miejsce, które nieustannie
zachwyca dziką przyrodą. Położone w samym sercu
Beskidu Niskiego – najdłuższego pasma w polskich
Karpatach – pomiędzy Bieszczadami, a Beskidem
Sądeckim. To w nim o każdej porze roku można
zanurzyć się w naturę.

Zima fot. Agnieszka i Damian Nowak

Magurski Park Narodowy – bo o nim mowa – jest parkiem stosunkowo
młodym. Swoją działalność rozpoczął w roku 1995. Przed jego
utworzeniem między Parkami Narodowymi Karpat Zachodnich, a
Bieszczadzkim Parkiem Narodowym w Karpatach Wschodnich na
przestrzeni 190 km nie było żadnego obszaru chronionego tej rangi.
Utworzenie MPN spowodowało wypełnienie owej luki. Leży on także
na obszarach włączonych w Europejską sieć Ekologiczną Natura 2000,
zarówno ptasim jak i siedliskowym.
Na prawie 20 tys. ha Park chroni typowy krajobraz najniższej części
polskich Karpat. W jego granicach znalazł się reprezentatywny
fragment Beskidu Niskiego z najlepiej zachowaną szatą roślinną i
fauną. Położony w strefie przejściowej między Karpatami Zachodnimi i
Wschodnimi obszar MPN jest skrzyżowaniem korytarzy ekologicznych. Gatunki górskie wschodnio- i zachodniokarpackie migrujące
w przeciwnych kierunkach wzdłuż grzbietu Karpat napotykają na
terenie Parku gatunki niżowe wchodzące w obniżenie Beskidu Niskiego.
Takie nakładanie się różnych elementów geograficznych flory i
fauny nadaje szacie roślinnej i faunie MPN swoisty i odmienny
charakter.

Jesienny szlak - fot. Jolanta Maria Sułowska

Magurski Park Narodowy ma typowo leśny charakter, ze
stosunkowo dobrze zachowaną roślinnością.
Lasy zajmują ponad 95% powierzchni całego parku, co stanowi
największy udział lasów wśród wszystkich parków narodowych
w Polsce. Są to głównie lasy jodłowo-bukowe, ale można spotkać
także rzadkie w całych polskich Karpatach jaworzyny. Terenów
bezleśnych jest niewiele, ale są one niezwykle zróżnicowane.
W lecie trudno oderwać wzrok od kolorowo ukwieconych łąk. Na
wielu z nich można spotkać liczne gatunki chronionych
storczyków, a jesienią pojawiają się zimowity jesienne, przez
wielu mylone z szafranem spiskim, czyli krokusem. Pomimo
znikomej powierzchni łąk, na obszarze Magurskiego Parku
Narodowego zlokalizowane jest ok. 2/3 wszystkich zbiorowisk
roślinnych Parku. Są one znaczącym elementem kształtującym
dużą bioróżnorodność Magurskiego Parku Narodowego.
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Łania - fot. Zenon Wojtas

Park obejmuje jedną z najbogatszych w Karpatach ostoi fauny
puszczańskiej. Największa wartość przyrodnicza Magurskiego
Parku Narodowego wynika z obecności dużych drapieżników.
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Gatunkami najbardziej zagrożonymi i wymagającymi specjalnej
troski są ryś i żbik. Ten ostatni należy w kraju do zwierząt
ginących, jego jedyne znane stanowiska położone są w Karpatach. Obszar MPN to także miejsce występowania niedźwiedzia
brunatnego i wilka, dla których jest to zarówno korytarz
migracyjny jak i naturalna ostoja.
Symbolem Parku jest orlik krzykliwy, którego zagęszczenie
jest jednym z najwyższych w Polsce.
Na obszarze Parku gnieździ się też jedna para orła przedniego gatunku, którego cała krajowa populacja aktualnie szacowana
jest na około 35 par. Również tutaj występuje prawdopodobnie
około 20-30% krajowej populacji puszczyka uralskiego, który
jest najliczniejszą sową na obszarze Parku.

Orlik krzykliwy - fot. Sławomir Basista

Unikatowy charakter ma krajobraz
kulturowy Parku i jego otuliny.
Malownicze doliny nieistniejących już wsi dokumentują na
bieżąco proces ponownego wkraczania przyrody na miejsca
opuszczone przez człowieka. Przydrożne krzyże i kapliczki, ale
również skupiska chabra miękkowłosego i barwinka pomagają
odnaleźć dawne siedziby ludzkie. Wraz z dziczejącymi drzewami
owocowymi są ostatnimi świadkami istnienia gwarnych niegdyś
łemkowskich wsi rozsianych przed II Wojną Światową u podnóża
beskidzkich szczytów.
Siedziba Parku znajduje się w Krempnej. Od 2004 roku tuż obok
budynku Dyrekcji działa Ośrodek Edukacyjny wraz z Muzeum
MPN. Znajduje się w nim ekspozycja przyrodnicza prezentująca
przyrodę Parku w kolejnych porach roku, co razem z naturalnymi
dźwiękami tworzy niezwykły spektakl przyrodniczy. Wystawę
można zwiedzać przez cały rok w godzinach pracy Ośrodka.

Las - fot. Agnieszka Nowak

Magura - fot. Andrzej Czaderna

Zimowit jesienny - fot. Iwona Sochacka

Przez teren Parku przebiega prawie 100 km szlaków turystycznych, które umożliwiają turystom zapoznanie się z jego
walorami przyrodniczymi i specyficznym krajobrazem. Na
obszarze Magurskiego Parku Narodowego istnieją także 3
ścieżki przyrodnicze, dzięki którym bardziej dociekliwi mogą
zwrócić szczególną uwagę na niektóre zjawiska występujące w
otoczeniu. Serdecznie zapraszamy do odkrywania tego
niezwykłego zakątka Polski!
Magdalena Kuś
Magurski Park Narodowy
W kolejnym numerze
zapraszamy Państwa
do Świętokrzyskiego
Parku Narodowego.

Ośrodek Edukacyjny wraz z Muzeum MPN - fot. archiwum MPN
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w ogrodzie
U
Bratysława

sąsiadów

Nie tylko Czesi mogą pochwalić się pięknymi
parkami i zapierającymi dech w piersiach
ogrodami. Podobne bogactwo możemy spotkać
u Słowaków.
W przypadku słowackiej stolicy Matka Natura była wyjątkowo
szczodra, gdyż oprócz parków, skwerów i ogrodów niemal do samego
serca miasta podchodzą zalesione masywy górskie Małych Karpat.
Zielone tereny rekreacyjne chętnie wykorzystywane są zarówno
przez mieszkańców jak i przez odwiedzających Bratysławę turystów.
Małe Karpaty
Małe Karpaty są jednymi z najdziwniejszych gór w Europie Środkowej - są stosunkowo niskie i „płaskie” – większość ich obszaru stanowi
las i leśne dolinki. Są to góry „miejskie”, wbijające się klinem między
bratysławskie dzielnice i na próżno szukać tu wyraźnych szczytów.
Punktem widokowym jest górująca nad Bratysławą wieża telewizyjna
znajdująca się na szczycie zalesionego wzgórza Kamzik. Usytuowana
na górnym piętrze wieży, ogólnodostępna restauracja z obrotową podłogą jest niewątpliwą atrakcją turystyczną, z której przy dobrej pogodzie możemy podziwiać Alpy, węgierskie równiny i dalekie karpackie
szczyty.

Park górski został odpowiednio zaadaptowany na potrzeby wypoczynku i rekreacji. Obecnie znajduje się w geograficznym
środku miasta, które rozrosło się na wszystkie strony.
Wokół parku znajdują się prestiżowe dzielnice willowe, stanowiące atrakcyjne miejsce spacerów ze względu na piękne
widoki na miasto i niepowtarzalny urok krętych uliczek.
Powierzchnia parku wynosi 22 hektary. Park leży na wysokości
185 – 260 m. n.p.m. i rozciąga się na terenie dwóch łączących
się ze sobą dolin, górskim grzbiecie, oraz na tarasowych płytach. Naturalnym centrum parku jest pomnik starosty Justego z
tarasem wypoczynkowym.
Integralną częścią Parku Górskiego jest zabytkowa leśniczówka (horáreň), która stała się wyszukanym miejscem odpoczynku i spotkań oraz jednym z kulturalnych centrów Bratysławy.

Park Górski
Fragment karpackiego lasu w samym centrum
europejskiej metropolii – a zarazem najdalej na
południowy-zachód wysunięta część Karpat.
Park Górski w centrum Bratysławy jest przyrodniczym fenomenem na europejską skalę,
a zarazem jedną z atrakcji turystycznych słowackiej stolicy.
Park górski powstał na zachodnich obrzeżach
miasta w 1868 roku dzięki staraniom ówczesnego miejskiego starosty Henricha Justego.
W tych czasach znajdowały się tu nietknięte lasy
dębowe i bukowe z bardzo wartościowymi,
ponad stuletnimi dębami, bukami, jodłami,
kasztanowcami i sosnami.
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Widok rozpościerający się z wieży telewizyjnej na wzgórzu Kamzik

GDZIE NA WEEKEND?

Ścieżki, wzdłuż których zostały posadzone drzewa, układają
się w ośmioramienną gwiazdę, a alejki noszą nazwę otaczających je drzew (Aleja Wierzbowa, Wiązowa, Klonowa,
Jesionowa, Topolowa).
Obecny wygląd parku jest zasługą rekonstrukcji z 1839 roku,
a także kolejnej, wykonanej w latach 70-tych XX wieku.
Oprócz wiekowego drzewostanu do najważniejszych parkowych zabytków należy drobna architektura, w tym kamienna
altanka z XVIII wieku, która pierwotnie była zwieńczeniem
wieży kościoła Franciszkanów. W sercu parku znajduje się
pomnik Kráľa, słowackiego poety romantycznego i działacza
narodowego. Dużą atrakcją, zwłaszcza w upalne dni, jest
okazała fontanna.
W pobliżu parku znajduje się popularny bulwar spacerowy, z
którego można obserwować pływające po Dunaju statki oraz
panoramę Starego Miasta i zamku. Przez Sad Janka Kráľa
przebiega międzynarodowa Dunajska Ścieżka Rowerowa,
którą można dojechać m. in. do Wiednia i Budapesztu.
Jest to najbardziej uczęszczana ścieżka rowerowa w Europie.
Zielona Bratysława to doskonałe miejsce na
weekendowy wypoczynek. W imieniu naszych sąsiadów
zapraszamy na niezapomniany spacer po tym
czarującym mieście.

Pomnik Janka Kráľa

Sad Janka Kráľa
Ogrodową ciekawostką Bratysławy jest pierwszy na kontynencie europejskim (z wyjątkiem Wysp Brytyjskich)
park publiczny. Jest nim Sad Janka Kráľa usytuowany w
bratysławskiej dzielnicy Petržalka, pomiędzy Starym, a
Nowym Mostem, na lewym brzegu Dunaju.
Założony w latach 1774-76 na polecenie Marii Teresy
powstał na bazie istniejącego tu wcześniej lasu łęgowego.
Park stworzono w stylu angielskim.
Kamienna altanka była zwieńczeniem wieży kościoła Franciszkanów

Okazała fontanna chłodzi spacerowiczów w czasie letnich upałów
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Ptasie

menu

Zima dla ptaków jest trudnym do
przetrwania okresem. Pod śniegiem
ciężko znaleźć pokarm, a i mróz nie zachęca
do dalekich podróży w poszukiwaniu
zapełniających pusty brzuszek ziaren.
Dlatego tak ważne jest, by zaraz po wystąpieniu pierwszych opadów śniegu lub większych spadków temperatur przygotować
dla ptaków ogrodową stołówkę.

Przed przystąpieniem do dokarmiania należy mieć
świadomość, że karmnik, to nie śmietnik! Nie ma w nim
miejsca na warzywa z obiadu (ugotowane w słonej wodzie,
albo „z rosołu”) ani też spleśniały chleb, ryż czy kasze
(pęczniejąc w ptasim brzuszku mogą spowodować śmierć!).
Ptasia dieta po większej części powinna składać się z wysokoenergetycznych nasion słonecznika, kukurydzianej „łamanki”
oraz orzechów ziemnych. Mile widziane są również płatki owsiane, pszenica, proso, sorgo oraz bakalie.
Niektóre gatunki (m.in. sikory) chętnie skorzystają z tłustych
przekąsek pod postacią słoniny (koniecznie surowej!).
Przygotowaniem ptasiego pokarmu możemy zająć się sami
mieszając różne rodzaje nasion lub zaufać gotowym mieszankom, które zaspokoją potrzeby pokarmowe poszczególnych
ptaków.
Bazując na wieloletnim doświadczeniu przyrodniczym,
firma Brapta przygotowała dla naszych skrzydlatych
przyjaciół różnorodne przysmaki, które rozwiązują
problem z dokarmianiem ptaków.
W ptasim menu przygotowanym przez „kucharzy” Brapty znajdują się zarówno mieszanki ziarnowe dla większych i mniejszych ptaków, jak i ,będące hitem ostatnich lat, ptasie pyzy czyli
wzbogacone wapnem spożywczym kule tłuszczowe zawierające
liczne nasiona.
Gdy nie dysponujemy karmnikiem lub gdy chcemy urozmaicić
ptasią dietę możemy sięgnąć po ptasie
przysmaki lub „karmy mix”,
czyli zamknięte w wytrzymałych
ażurowych siatkach kombinacje
ziaren orzecha, słonecznika
i ptasich pyz.
Dla bardziej łakomych ptaków
polecamy zatopione w tłuszczu
zwierzęcym orzechy ziemne noszące
nazwę lasek orzechowych.
Różnorodne smakołyki BRAPTA
stworzone specjalnie z myślą
o ptakach odwiedzających
nasz ogród
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W zimowym pomaganiu ptakom najważniejsza jest
systematyczność i konsekwencja.
Już kilkukrotne dostarczenie pożywienia wystarczy, by ptaki zaczęły
łączyć konkretne miejsce ze źródłem jedzenia. Pozostawienie ich w
potrzebie tylko dlatego, że „już nam się znudziło”, naraża je na
niepotrzebne niebezpieczeństwo, gdyż przeświadczone o tym, że w
konkretnym miejscu mogą znaleźć pokarm nie będą szukać innej
stołówki, a pozostawione w takiej sytuacji same sobie, mogą zginąć.
Jeżeli w trakcie zimy jest długotrwała odwilż i zauważymy, że ptaki
zrezygnowały z naszego karmnika na rzecz naturalnie występujących
nasion czy owoców, ograniczmy ilość wysypywanego pożywienia,
jednak nie wstrzymujmy dokarmiania całkowicie. Zawsze znajdzie
się jakiś słabszy ptak, który chętnie skorzysta z pokarmu.
Dokarmianie należy przerywać wiosną poprzez stopniowe zmniejszanie porcji nasion. Pamiętajmy, że dokarmianie ptaków, gdy mają
łatwy dostęp do naturalnego pokarmu działa na ich niekorzyść!
Zrównoważone
dokarmianie
ptaków pomoże
nam zyskać wielu
pożytecznych
przyjaciół, którzy
w lecie odwdzięczą
się nam za pomoc
zjadając
niewyobrażalne
ilości muszek,
komarów
i różnorodnych
owadów.

Keramzyt

VIRIDIS POLECA

mistrz

Kontynuując temat
materiałów wykorzystywanych do poprawy
warunków rozwoju
systemu korzeniowego roślin
dochodzimy do keramzytu.

drenażu

Keramzyt ogrodniczy to wypalana w 1000°C glina ilasta w formie
okrągłych kuleczek różnej wielkości (najczęściej 5mm - 20mm).
Z racji sposobu pozyskiwania jest to bardzo twardy, zupełnie
obojętny chemicznie materiał, który jedynie w niewielkim stopniu
nasiąka wodą i przez bardzo długi czas nie zmienia swoich właściwości fizykochemicznych, co umożliwia kilkukrotne wykorzystanie.
Dużym plusem jest również to, że keramzytu „nie imają” się żadne
szkodniki, pleśnie czy grzyby oraz to, że materiał bardzo łatwo
poddać dezynfekcji poprzez możliwe odkażanie chemiczne lub
termiczne. W wymienianiu zalet tego kruszywa nie wolno pominąć
także jego znakomitych zdolności termoizolacyjnych.
Keramzyt ma zdolność akumulowania ciepła – zapewnia stabilną
temperaturę podłoża i systemu korzeniowego, chroniąc go przed
przemarzaniem lub przegrzaniem.
Co ważne, keramzyt jest również stosunkowo tani.
Rzecz by można materiał doskonały.
Te wszystkie właściwości keramzytu sprawiają, że posiada on
szerokie zastosowanie w ogrodnictwie, głównie jako materiał
drenarski, spulchniający i ściółkujący.

Kilkucentymetrowy drenaż wykonany na dnie doniczki z różnych Granulki keramzytu można stosować jako nawilżacz powietrza w okrefrakcji keramzytu ułatwia swobodny odpływ wody zgromadzonej sie zimowym, gdy działające kaloryfery nadmiernie wysuszają powietw nadmiarze w podłożu i chroni korzenie roślin przed gniciem.
rze w pomieszczeniu. Cienką warstwę granulek rozsypujemy na tacce i
zalewamy niewielką ilością wody.
Tacki z wilgotnym keramzytem rozstawiamy pomiędzy doniczkami z
roślinami lub też doniczki ustawiamy na tych tackach. Woda odparowująca z tacek doskonale nawilża powietrze wokół roślin.
Metoda ta jest szczególnie polecana przy uprawie roślin wymagających
wyższej wilgotności powietrza.
Podobnie jak perlit i wermikulit, keramzyt może stanowić komponent podłóż do uprawy
roślin jako element rozluźniający i napowietrzający ziemię.
Do spulchniania wykorzystujemy keramzyt o jak najdrobniejszych granulkach.
Porowata struktura keramzytu sprawia, że jest to materiał bardzo chętnie wykorzystywany w uprawach hydroponicznych (bezglebowych) oraz w podłożach do uprawy storczyków. Za wykorzystaniem keramzytu jako podłoża przemawia również jego wysoka
bierność chemiczna – nie wchodzi w reakcje z nawozami, pożywkami, kwasami humusowymi, a także nie absorbuje składników pokarmowych, dzięki czemu nie ma ryzyka zasolenia podłoża.
Z racji na stosunkowo niewielką cenę coraz częściej keramzyt pełni w naszych ogrodach
funkcję ściółki. Ogranicza utratę wody z podłoża oraz zapobiega zachwaszczeniu.
Co ważne, ze względu na stosunkowo niewielką wagę (unosi się na powierzchni wody)
może być wymywany przez deszcz, dlatego należy rozsypywać go w odpowiednio głębokich korytach lub stosować jedynie do ściółkowania roślin uprawianych w pojemnikach.
Na szerszą skalę keramzyt można wykorzystać do drenowania powierzchni ścieżek czy
podestów.
Uniwersalność keramzytu zjednuje mu wielu sympatyków.
Jest to bardzo przydatny materiał, który warto mieć zawsze pod ręką.
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Jesienne porządki
z
TM

QuikFit

Fińskie narzędzia od lat cieszą się niesłabnącą sympatią użytkowników, a wdrażanie kolejnych rozwiązań technologicznych i materiałowych pozwala zyskiwać nowych zwolenników.
Ogromną zaletą wszystkich narzędzi Fiskars jest ich niezawodność.
Producent niezmiennie od lat ufa swojej jakości, dlatego prawidłowo
konserwowane i przechowywane narzędzia objęte są bezterminową
gwarancją, obejmującą wady materiałowe i technologiczne.
TM

Wprowadzenie na polski rynek produktów z linii Fiskars QuikFit
otworzyło przed ogrodnikami „nową erę” narzędzi. Znana już od kilku
lat i na bieżąco wzbogacana o nowe pozycje seria praktycznych i zajmujących niewiele miejsca głowic mocowanych na aluminiowym
trzonku, daje nam niekończącą się radość z pielęgnacji ogrodu.
W okresie jesiennym szczególnie przydatnym narzędziem
w gospodarstwie domowym jest dobra szczotka.
TM

Linia szczotek Fiskars QuikFit obejmuje trzy szczotki w różnych
rozmiarach o włosiu różnej długości oraz dwie szczotki „specjalnego
przeznaczenia” - szczotkę do rynien oraz szczotkę do czyszczenia
chodnika.

Jesienne porządki nie muszą
przyprawiać nas
o ból głowy i kręgosłupa.
We wszystkich
pracach pomogą nam
szczotki Fiskars.
Przypadek?
Nie sądzę!

TM

Uniwersalną szczotkę QuikFit (model 135532) wyróżnia innowacyjna konstrukcja Fiskars PowerClean™. Jest to połączenie
miękkich i twardych włókien umożliwiające bardziej efektywną
pracę w każdych warunkach. Szczotka idealnie sprawdzi się
zarówno podczas sprzątania liści, jak i śniegu z tarasu czy patio.
TM

Z kolei miękkie włosie szerokiej szczotki Fiskars QuikFit doskonale sprawdzi się podczas porządkowania gładkich powierzchni,
takich jak taras czy posadzka na werandzie, a długie włókna szczotki
o wąskiej głowicy ułatwią zamiatanie liści czy gruzu.
Kształt głowicy sprawdzi się także do zamiatania schodów.
„Zadania specjalne” takie jak usuwanie chwastów i mchu z
płyt chodnikowych czy wymiatanie liści zgromadzonych w
rynnach warto powierzyć specjalistom.
Stojąc przed koniecznością wyboru narzędzia, które
upora się z brudem i mchem na chodniku nie dajmy
się zwieść niepozornemu wyglądowi głowicy
TM
Fiskars QuikFit przeznaczonej do czyszczenia
płyt chodnikowych. Zaopatrzona w stalowe
włosie i ostrze umożliwiające
usunięcie nawet głęboko
zakorzenionych chwastów
z pewnością sprosta
powierzonemu jej zadaniu.
Głowica szczotki wykonana jest
z lekkiego i wytrzymałego
TM
tworzywa FiberComp .
W „szczotkowych rozważaniach” na szczególną uwagę zasługuje,
będąca debiutem ubiegłego roku, szczotka do rynien. Sprytne
połączenie szczotki i skrobaka umożliwia usuwanie zanieczyszczeń utrudniających swobodny odpływ wody opadowej.
Dodatkowym atutem szczotki jest możliwość regulacji kąta
nachylenia elementów czyszczących.
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W trosce o komfort i ergonomię pracy do szczotki do rynien zalecane są trzonki teleskopowe (dwa modele o regulowanej długości
140 cm. - 240 cm. lub 228 cm. - 400 cm.), a do szczotek do zamiatania trzonki zwykłe (dwa modele o długości 156 cm. lub 84.5
cm.).
Viridis poleca!

VIRIDIS POLECA

TOP PRODUKT
ZESTAW DO RYB
Funkcjonalny zestaw narzędzi kuchennych
do filetowania ryb, w skład których
wchodzą: skrobak do łusek, pęseta do ości
oraz nóż do filetowania 21 cm. Całość
zapakowana w eleganckie
pudełko prezentowe.

FISKARS

AGROWŁÓKNINA
ZIMOWA
Gruba i solidna agrowłóknina
przeznaczona do zabezpieczania
drzewek przed mroźnym, zimowym
wiatrem i śniegiem. Łatwa w użyciu i
bardzo wytrzymała na niesprzyjające
warunki atmosferyczne.

FORTE

WAPNO DO BIELENIA
i odkwaszania gleb
Wapno ogrodnicze w formie tlenkowej
przeznaczone do bielenia pni drzew
w okresie zimowym oraz odkwaszania
podłoży o niskim odczynie. Chroni
konary drzew przed oparzeniami
zimowymi i poprawia właściwości gleby.

AGRECOL

ODKAMIENIACZ

Miedzian Extra 350 S.C.

Zaawansowany preparat
mikrobiologiczny ułatwiający
usuwanie kamienia osadzającego się
na powierzchni urządzeń sanitarnych,
degradację złogów wapiennych,
osadów mineralnych oraz plam z
moczu.

Długo Działa
Koncentrat w postaci stężonej zawiesiny do
rozcieńczenia z wodą o działaniu
kontaktowym do stosowania
zapobiegawczego w ochronie roślin
sadowniczych i warzywnych przed
chorobami grzybowymi i bakteryjnymi.

SPOREN
LEP DO DRZEW

SUBSTRAL

Taśma z klejem do monitorowania obecności
szkodników występujących na drzewach ozdobnych
i owocowych. Dwustronna taśma pokryta klejem
umocowana wokół pnia drzewa stanowi
barierę mechaniczną dla szkodników, takich jak
piędzik przedzimek, zimówek ogołotniak, ukośnica
szczawiówka itp..

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

FENIKS

51

ROZRYWKA

On ma tę

moc...
Chcesz mieć dobry humor, niekończące się pokłady
energii i zapomnieć o łamaniu w kościach?
Noś w kieszeni 1–2 kasztany – swoiste amulety
gwarantujące wyśmienite samopoczucie.
Kasztanowce pojawiły się w Polsce dopiero w XVI wieku za sprawą
Stefana Batorego, który po objęciu polskiego tronu zlecił włoskiemu architektowi zieleni obsadzenie tymi drzewami swojej
siedziby w podkrakowskim Łobzowie. Uwagę króla przykuł
monumentalny pokrój drzewa i wewnętrzna moc bijąca z jego okazałych koron.
W bardzo krótkim czasie „stroyne kaśtańce” zaczęły pojawiać się
również wokół magnackich dworów. Bujne korony ocieniały też
kościoły fundowane przez bogatych grzeszników.
W XVI-wiecznej Polsce wierzono, że owoce kasztanowca mogą
wyciągać choroby poprzez przyjmowanie na siebie negatywnej
energii. Kiedy chciano ulżyć komuś w cierpieniach, wkładano
nieparzystą liczbę kasztanów do ceramicznego naczynia i stawiano
je przy łóżku chorego, a nawleczone na nitkę orzechy wieszano nad
wejściem do domu, by broniły dostępu mocom nieczystym.
Obecnie naukowcy potrafią wytłumaczyć „nadprzyrodzone”
właściwości kasztanów. Z racji tego, że do rozwoju kasztanowce
potrzebują pierwiastków promieniotwórczych z gleby rośliny działają jak filtry. Mają także silne działanie energetyczne objawiające
się nadzwyczajnymi umiejętnościami pochłaniania złej energii z
otoczenia.
Kasztany są naturalnymi odpromiennikami. Trzymane przy
urządzeniach elektronicznych z łatwością pochłaniają
szkodliwe dla człowieka promieniowanie elektromagnetyczne.

Owoce kasztanowca swoją zdolność neutralizacji zachowują do miesiąca. Po tym czasie należy zastąpić je
nowymi.
Bioenergoterapeuci twierdzą, że kasztany mają różne
pozytywne właściwości: motywują do działania, łagodzą strach, uspokajają oraz koją serce po miłosnych
przeżyciach.
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Warto jednak mieć na uwadze, że o ile pojedyncze kasztany położone obok telewizora lub noszone w kieszeni
płaszcza pomogą, to cały worek kasztanów porozkładany w różnych zakamarkach może wywoływać bóle
głowy, bezsenność, a nawet nudności.

Caravan

ROZRYWKA

Pszczeli

If I Could Do It
All Over Again,
I'd Do It
All Over You
Caravan to legendarna grupa, będąca obok The Soft Machine (co ciekawe oba zespoły powstały na bazie muzyków związanych wcześniej
z formacja Wild Flowers) symbolem i kwintesencją brzmienia tzw.
sceny Canterbury.
Caravan powstał w styczniu 1968 roku (inne źródła podają, że w
czerwcu 1967) i założyli go niektórzy byli członkowie Wilde Flowers:
Pye Hastings (właściwie Julian Hastings, gitara i śpiew), David Sinclair (instrumenty klawiszowe, organy Hammonda), Richard Sinclair
(bas, śpiew) i Richard Coughlan (perkusja).
Na początku wszystko wydawało się łatwe i proste, muzycy optymistycznie patrzyli w przyszłość i mimo przykrych doświadczeń z
okresu działalności w Wilde Flowers (grupie tej nie udało się zainteresować swoją muzyką żadnej firmy fonograficznej) liczyli na sukces
artystyczny i finansowy. Okazało się jednak, że tuż po wydaniu
debiutanckiego albumu zatytułowanego „Caravan” wytwórnia Verve
zamknęła swój europejski oddział i zespół pozostał bez kontraktu
płytowego. Na szczęście zespołem zainteresował się producent
David Hitchcock. To dzięki niemu Caravan podpisał umowę z firmą
Decca. Drugi album grupy a pierwszy pod skrzydłami nowej oficyny
okazał się arcydziełem zespołu. Należy dodać że nie ostatnim w ich
karierze.
"If I Could Do It All Over Again, I'd Do It All Over You" zawiera
osiem różnych pod względem czasu trwania kompozycji, obok trwającego niespełna dwie minuty "Limits" trwający ponad czternaście
"For Richard". Muzyka błyszczy urzekającymi melodiami, perfekcyjnymi aranżacjami, niebanalnymi harmoniami, zmieniającym się
rytmem, tempem, dynamiką oraz nastrojem. Na przemian pojawiają
się charakterystyczne dla Caravanu partie organów Hammonda (o
których można śmiało powiedzieć, że są pełne najwyższych lotów
wirtuozerii) fletu, saksofonu i gitary (nie gorsze od tych hammondowych), a nad tym wszystkim unosi się piękny, melancholijny śpiew
Richarda Sinclaira. Ta muzyka ma jakiś do końca nie określony a
jednak baśniowy nastrój. Grupie udało się połączyć znakomite,
chwytliwe, chwilami wręcz popowe melodie z elementami nowoczesnego jazzu i progresywnym rockiem. Proporcje są tak wyważone, iż
otrzymujemy materiał z jednej strony wielkiej wagi artystycznej z
drugiej wyjątkowo komunikatywny nawet dla mniej wyrobionego
słuchacza. Trudno jednoznacznie wyróżnić któryś z utworów ze
względu na niebotycznie wysoki poziom wszystkich umieszczonych
na płycie. Jeśli już mam się o to pokusić, to proponuję rozimprowizowany, lawirujący gdzieś między jazzem i rockiem "For Richard",
piosenkowo-rockerskie tytułowe "If I Could ..." folkowo-wodewilowo-celtyckie "Hello Hello" i niezwykle pomysłowe "With An Ear To
The Ground You Can Make It". Za produkcję nagrań odpowiadali
sami muzycy i ich menadżer Terry King. Gościnnie na flecie i
saksofonie zagrał Jimmy Hastings. Wydanie kompaktowe wzbogacono o nie publikowane wcześniej "A Day In The Life Of Maurice
Haylett" i wersje demo "Why? ( And I Wish I Were Stoned )",
"Clipping The 8th( Hello Hello )" oraz "As I Feel I Die".
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,
typowało najlepiej brzmiące zespoły,
które brały udział w konkursie.
O pozycji swoich faworytów
mogli decydować również internauci.
Piotr Metz wskazał Los Agentos .
Nowa płyta „Tom Waits project”
już jest dostępna. Polecamy.

azyl
z pomysłem

Każdy właściciel ogrodu, któremu bliskie jest dobro owadów
powinien zbudować u siebie hotel dla dzikich owadów
zapylających. Jest to łatwy i niezawodny sposób, aby pomóc
dzikim pszczołom, osom samotnicom, skorkom i złotookom
znaleźć swoje miejsce na ziemi.
Zbudowanie hotelu dla owadów to właściwie nic trudnego, ale czy
zostanie on zamieszkany? Z tej książki dowiesz się, czego tak
naprawdę potrzebują dzikie pszczoły i inne owady, które mogą
bezpiecznie zamieszkać w pobliżu człowieka.
W pięknie wydanym poradniku „Hotele dla owadów” zawarto 30
projektów do samodzielnego wykonania. Ich różnorodność jest tak
duża, że każdy znajdzie propozycje dobrze przystosowaną do
warunków swojego ogrodu, a nawet balkonu czy tarasu.
Profesjonalnie wykonane hotele, ustawione w odpowiednich miejscach lęgowych na pewno zostaną zasiedlone przez owady, dając
satysfakcję z działań podjętych dla ochrony przyrody.
Pozwolą też obserwować skryte życie dzikich owadów zapylających.
Czytelny opis sposobu wykonania krok po kroku, spis materiałów,
dokładne wymiary potrzebnych elementów i poglądowy rysunek
gwarantują sukces budowniczego.
Autorka dr Melanie von Orlow, ur. 1970, studiowała biochemię i
biologię na Uniwersytecie w Berlinie. Pracuje jako niezależny biolog,
przygotowując ekspertyzy, łowiąc roje pszczół, doradzając w wypadku problemów z osiedlaniem się pszczół i os. Zajmuje się także
promocją akcji osiedlania pszczół i os, prowadzi szkolenia, wykłady i
warsztaty, przekazując praktyczną wiedzę na ten temat doradcom i
osobom osiedlającym owady.
Zachęcamy do lektury i działania!
źródło: materiały prasowe wydawcy
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SUDOKU
9

1 7 6 2
321 659
7 6 3
48
89 6 5 7
4
9
8
6
7
3 2 4 5 68 2 48 795
74 28 1 3 31
5
4
6
6 1 9 52 5 876 3 1
86 74 9 6 7 9 38 5
27 5 138
5 48 9 71
2
85 1
163728
Z
23 58 17
„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

W rozwiązaniu prosimy przesłać sumę cyfr ukrytych pod
kolorowymi polami. Osobno należy podać sumę z niebieskich
pól, a osobno z zielonych. Miłej zabawy!

Ostrzałka do
siekier i noży
Xsharp™

LISTA NAGRODZONYCH:
1. GRAŻYNA ŁABĘDZKA
- C.O. PEST-ARIO Legnica

Z uśmiechem
świętuje się lepiej!

2. HENRYK WOJDYŁA
- C.O. SKALNIAK Spytkowice

3. BARTOSZ ROZEMBAJGER
- C.O. PEST-ARIO Legnica

ZWYCIĘZCOM
GRATULUJEMY !
PO ODBIÓR ZAPRASZAMY
DO SKLEPÓW

***

Jasio krzyczy na cały głos:
- Święty Mikołaju, przynieś mi zdalnie
sterowanego robota!
Mama: - Dlaczego tak wrzeszczysz?
Przecież św. Mikołaj słyszy każdy szept.
- Ale tatuś jest w sąsiednim pokoju
i może nie usłyszeć.

***

SUDOKU
Dane
kontaktowe

Podpis
Nazwa Centrum Ogrodniczego
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ROZWIĄZANIE PROSZĘ
PRZEKAZAĆ DO SKLEPU,
W KTÓRYM OTRZYMALIŚCIE
PAŃSTWO MAGAZYN VIRIDIS
DO DNIA 10.12.14

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/

