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Do zrobienia...
Systematyczność podczas prac ogrodowych jest podstawą sukcesu. Zanim jednak
sięgniemy po narzędzia i zaczniemy pracę
ułóżmy plan działania.
Po zejściu śniegu i osuszeniu ziemi przygotowujemy warzywne grządki do pierwszych zasiewów. Pamiętajmy, że podłoża
nie powinno się przekopywać, a jedynie dobrze przegrabić.
Na zagrabionych zagonach wyznaczamy linie,
wzdłuż których będą rosły nasze rośliny.
Aby zagwarantować warzywom odpowiednie warunki wzrostu
warto wzbogacić podłoże kompostem lub dobrze rozłożonym
obornikiem. Przy stosowaniu wiosennego nawożenia wstrzymujemy się z wysiewem nasion na okres 2-3 tygodni.
Czas wysiać pierwsze warzywa: marchew, pietruszkę, rzodkiewkę, sałatę, groch, rzepę, koper, cebulę, bób, szpinak.
Nie zapomnijmy zabezpieczyć wysianych nasion białą włókniną lub folią perforowaną.
Stopniowo zabieramy się za zdejmowanie osłon zimowych
i porządkowanie rabat kwiatowych. Usuwamy zaschnięte pędy
i liście uważając jednocześnie, by nie uszkodzić wychodzących
spod ziemi nowych listków.
Przycinamy krzewy kwitnące późną wiosną i latem.
Takie cięcie zapewni ładny pokrój oraz intensywne kwitnienie
Robimy przegląd karp i bulw, które zimowały w piwnicy. Dalie
i begonie możemy wysadzić do donic i rozpocząć podlewanie.
W ten sposób kwiaty pojawią się wcześniej.
W inspektach wysiewamy nasiona kwiatów jednorocznych,
które po połowie maja powędrują do gruntu lub skrzynek balkonowych.
Rozpoczynamy zabiegi pielęgnacyjne na trawniku.
W pierwszej kolejności należy porządnie go zgrabić, usuwając
liście i pozostałości po zimie oraz zaschniętą trawę.
Na trawnikach o zbitym podłożu, sfilcowanych lub słabo rosnących wykonujemy wertykulację i aerację. Gdy trawnik zostanie oczyszczony i napowietrzony można wykonać pierwsze
nawożenie.
Na przełomie marca i kwietnia możemy zdjąć osłony z róż i
rozgarnąć usypane przed zimą kopczyki.W pogodne i suche dni
wykonujemy także pierwsze cięcie. Zdrowe i silne okazy przycinamy nad trzecim, a nawet drugim pąkiem, a słabsze nad
czwartym lub piątym.
Po zejściu resztek śniegu poprawiamy ściółkę i w razie konieczności uzupełniamy braki.
W drugiej połowie kwietnia na słonecznych stanowiskach możemy wysiewać kwiaty jednoroczne. W skrzynkach i na rabatach powinny znaleźć się już bratki, które doskonale znoszą
niższe temperatury.
Regularnie ogławiamy i nawozimy kwitnące na rabatach
rośliny cebulowe. Pozostałych po kwitnieniu liści nie usuwamy
pozwalając im zżółknąć.
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Walka ze ślimakami, podobnie jak z kretami to
swoista syzyfowa praca, którą każdego roku
wykonują ogrodnicy.
Problem śliskich intruzów z apetytem pałaszujących młode rozsady
przybiera szczególnie na sile, gdy żerowaniu i rozrodowi sprzyja
wilgotna i umiarkowanie ciepła pogoda.
Gdy zawiodą wszystkie ekologiczne metody walki ze ślimakami,
warto sięgnąć po preparaty chemiczne - moluskocydy. Pamiętajmy
jednak, że są to środki, które nie pozostają obojętne dla środowiska,
dlatego należy zachować szczególną ostrożność i postępować zgodnie z zaleceniami znajdującymi się na etykiecie.
Dodatkowo są one zagrożeniem także dla jeży, ropuch oraz zwierząt
domowych takich jak psy czy koty. Zadbajmy, aby dostęp zwierząt,
którym preparat może zaszkodzić był znacznie ograniczony.
Moluskocydy to trutki pokarmowe o działaniu kontaktowym
i żołądkowym, które oprócz substancji aktywnych
(metaldehydu lub metiokarbu) zawierają także atraktankty,
których zadaniem jest zachęcenie ślimaków do konsumpcji.
Najlepsze efekty zwalczania uzyskuje się stosując odpowiednie
preparaty w godzinach popołudniowych lub wieczornych. W celu
zabezpieczenia przed ślimakami upraw pod osłonami preparaty należy rozsypać wokół szklarni lub tuneli.
Toxy Snail, to kolejny na rynku
moluskocyd w postaci łatwego do
użytku granulatu na bazie
metaldehydu. Trwała formuła
chroni granulki przed działaniem
wilgoci dzięki czemu preparat nie
nasiąka i nie rozpuszcza się nawet
podczas deszczu. Kulista forma
preparatu sprzyja rozsiewaniu za
pomocą siewników.
Środek dostępny jest w wygodnych
opakowaniach o pojemności
3 kilogramów, 1 kilograma
oraz 250 gramów.

PO CO DO OGRODNICZEGO ?
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o
C
z targów OGROD o Do
NICZEG
O

Przy okazji
wizyty na Targach Ogrodnictwa
i Architektury Krajobrazu Gardenia wpadło nam
w oczy kilka produktów, po które niewątpliwie
warto udać się do „ogrodniczego”.

Po większej części są to tegoroczne nowości, nie mniej jednak zostały
one bardzo ciepło przyjęte przez branżę, co dobrze rokuje i pozwala
wierzyc w ich dobrą jakość.
Z racji tego, że nadchodzące tygodnie upłyną nam na sianiu i sadzeniu
roślin zachęcamy do zapoznania się z tegoroczną ofertą nasienną firmy
W. Legutko, która zachęca do korzystania z nasion na krążku, taśmie
bądź macie. Mata nasienna jest nowością rynkową, dostępną wyłącznie
w ofercie firmy W. Legutko. Zawiera ona 14 oryginalnych gatunków
roślin ozdobnych, m.in. dzwonki irlandzkie, onętek kosmos oraz ślazówkę letnią, wyłożonych na celulozowej powierzchni o wymiarach
20x300 cm. Nowa linia nasion została nagrodzona w tym roku Złotym
Medalem MTP, co bezsprzecznie świadczy o wysokiej jakości tych produktów.
Innym złotym medalistom, który przykuł nasza uwagę jest podłoże
firmy WOKAS. Urodzajne podłoże do kwiatów z systemem ecoptima®
skierowane jest do osób, dla których ważne jest dbanie o nasze środowisko naturalne oraz korzystanie z podłoży najwyższej jakości.
Co to jest system ecoptima®?Jest to optymalnie dobrana mieszanina
włókien drzewnych stanowiąca bardzo porowate, a tym samym przewiewne środowisko idealne dla prawidłowego rozwoju systemu korzeniowego roślin. Zastosowanie włókien pozwoliło wyeliminować dodatek ekologicznie cennych torfów wysokich.
Ale, ale... nie tylko medaliści zasługują na uznanie. Wśród setek
produktów oferowanych przez producentów można było znaleźć
szereg takich, które nie zdobyły medalu, a naprawdę warto zwrócić
na nie uwagę.
Jednym z nich jest seria organicznych preparatów powstałych na bazie
biohumusu – Sadzvit- Eko. Preparaty Sadzvit- Eko to naturalne środki
skutecznie zasilające rośliny i wzbogacające podłoże w pożyteczne
mikroorganizmy. Przyspieszają rozwój systemu korzeniowego oraz
ilość i jakość kiełkowania. Inną, równie ciekawą propozycją firmy BIOHUMUSECO jest linia mgiełek do roślin na bazie biohumusu.
Bardzo interesującą nowość zaprezentowała firma TinTours. Ich ekologiczne doniczki wykonane z surowców wtórnych (głównie plastiku)
prezentowały się naprawdę doskonale. Uniwersalne wzornictwo, lekka
waga i przyjazne, trwałe kolory sprawiają, że doniczki TinTours są nie
tylko ekologiczne, ale także bardzo ładne i funkcjonalne.
Kolorowe rękawice firmy Bradas, przystosowane są do ochrony podczas wykonywania róznych prac, nie tylko w ogrodzie.

Spacerując po alejkach targów zatrzymaliśmy się na chwilę także
przy stoisku firmy SUMIN, która w tym roku postanowiła ułatwić
ogrodnikom stosowanie środków ochrony roślin i zaprezentowała
nowe, bardziej przejrzyste opakowania popularnych preparatów.
Mając na uwadze jak dużą popularnością cieszą się u nas storczyki,
zainteresowała nas także ekspozycja firmy Zielony Dom, która zawierała wiele produktów przeznaczonych do pielęgnacji orchideii.
Naszą szczególną uwagę przykuło podłoże piniowe z grzybnią
mikoryzową.
Równie ciekawą storczykową propozycję zaprezentowała na targach holenderska firma Pokon. Odżywka Powerspray to innowacyjny produkt składający się ze spryskiwacza wielokrotnego
użytku oraz wymiennego wkładu nawożącego. Opatentowany
system spryskiwania delikatną mgiełką działa pod każdym kątem,
co ułatwia precyzyjną aplikację. Odżywka dostępna w dwóch wersjach - do storczyków oraz do roślin zielonych.
Bardzo kolorową nowinką, która z pewnością przywołuje uśmiech
na nasze twarze są radosne węże Hozelock. Nam one bardzo przypadły do gustu, oceńcie sami.
Produktów, które warto wziąć pod uwagę podczas
wiosennych wyborów, a które poznaliśmy na Gardenii jest
jeszcze dużo, dużo więcej. Zapewniamy, że postaramy się
napisać o wszystkich, a póki co idziemy szukać wiosny!
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wiosną!

Nie zawsze należy się
dąsać na niesprzyjającą
wiosenną aurę lub niespodziewany
powrót zimy w kwietniu. Często to właśnie
„kwiecień- plecień” pomaga ograniczyć
stosowanie chemii w walce ze szkodnikami.

Doświadczeni ogrodnicy zdążyli już zauważyć, że np. mszyca kapuściana lubi ciepłą i pogodną wiosnę, podczas której może
osiągnąć bardzo dużą liczebność, a chłodne i suche dni marca sprzyjają inwazji kwieciaka jabłkowca, który z racji wolniejszego rozwoju pąków ma więcej czasu, by wniknąć do ich środka i rozpocząć Larwy połyśnicy marchwianki uszkadzają siewki wkrótce
żerowanie.
po ich wzejściu, przez co w rzędach robią się „dziury”
Dobrych stron należy szukać także w długotrwałych opadach. Co
prawda deszcz utrudnia nam pracę w ogrodzie, jednak także
znacząco utrudnia lot motyli z rodziny zwójkowatych.
Kilka dni pluchy i niższej temperatury uchroni nasz ogród również
przed inwazją m.in. wciornastków.
Chcąc „wycisnąć” z naszych roślin jak najwięcej, wiele owadów zaczyna swoje żerowanie bardzo wcześnie. Często już w marcu powinniśmy przyjrzeć się jabłoniom, po których w ciepłe i słoneczne
dni przechadza się kwieciak. Równolegle do kwieciaka żer rozpoczynają mszyce. Początkowo trudno je dostrzec i nie jest ich zbyt
wiele, dlatego profilaktycznie można wykonać oprysk mydłem
ogrodniczym.
Większy ruch w naszym ogrodzie rozpoczyna się wraz z rozwojem
pierwszych liści. Wówczas z zimowego snu zaczynają budzić się
owady zimujące w zagłębieniach kory (kupkówka rudnica, pierścienica nadrzewka).
Ale, ale... nie tylko na drzewach owocowych robi się tłoczno.
Zagrożony jest także nasz warzywnik. Analogicznie do szkodników
drzew, także i w tym przypadku zauważalne są pewne zależności.
Chłodna i wilgotna pogoda sprzyja śmietce kapuściance i połyśnicy
marchwiance, a sucha i upalna wiosna służy pchełkom warzywnym.
REKLAMA

Młoda rozsada kapusty podgryzana przez larwy śmietki
kapuścianej z czasem więdnie i całkowicie zasycha

Trzeba mieć nadzieję, że pogoda będzie w tym roku naszym sprzymierzeńcem i ekologiczne metody walki z owadami wystarczą, by
ochronić nasz ogród. Nie lekceważmy jednak pierwszych objawów
żerowania szkodników. Pozbywając się już pierwszych intruzów ograniczymy ich liczebność i ochronimy rośliny, które szczególnie wiosną są
wrażliwe na żerowanie nieproszonych gości.

Młode pąki i liście jabłoni są łatwym celem dla szkodników
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Startujemy!
Natalia Charzewska
Centrum Ogrodnicze
GAJ, Wrocław

Wczesna wiosna to czas, na
który czeka każdy miłośnik
ogrodu – czas budzenia się
roślin do życia, kiełkowania,
zapachu wilgotnej gleby,
ciepłych promieni słońca
i wydłużających się dni.

Najwyższa pora na rozpoczęcie prac w ogrodzie i oficjalne przywitanie nowego sezonu. To odpowiedni czas na wysiew nasion
tych gatunków roślin, których widokiem (lub smakiem) chcemy
cieszyć się w tym roku. Dlaczego warto zdecydować się na
samodzielny wysiew ? Między innymi dlatego, że jest to stosunkowo tani sposób na pozyskanie dużej ilości zdrowych sadzonek ulubionych warzyw, kwiatów czy ziół, a samodzielny wysiew i
hodowla roślin daje mnóstwo satysfakcji, zwłaszcza jeśli możemy
się podzielić swoimi uprawami z innymi – sadzonka oryginalnej
odmiany warzywa czy zioła może być wyjątkowym upominkiem
na każdą okazję.
Aby cieszyć się zdrowymi uprawami należy zwrócić uwagę na
jakość kupowanych nasion. Najlepiej zaopatrzyć się w nie w centrach ogrodniczych, gdyż to w takich miejscach oferowane nasiona
pochodzą od najlepszych producentów, nie są przeterminowane
czy przechowywane w niewłaściwych warunkach.
W ofercie dobrych sklepów ogrodniczych jest cała gama
nasion, w tym na przykład nasiona otoczkowane,
inkrustowane czy na taśmie.
Nasiona otoczkowane zostały poddane zabiegowi otoczenia ich
specjalnymi substancjami (często zawierającymi nawóz mineralny) w celu zwiększenia ich masy, co ułatwia precyzyjny wysiew. Inkrustowanie nasion polega natomiast na otoczeniu ich
specjalną powłoką zwierającą substancję chroniącą przed chorobami grzybowymi.

Ogrodnicze wybory czas zacząć!
REKLAMA

Decydując się na taki rodzaj nasion należy zawsze pamiętać o
sprawdzaniu wilgotności gleby – obecność wody jest niezbędna do
rozpuszczenia warstwy zewnętrznej i umożliwienia tym samym
wykiełkowanie nasionka.
Wygodne w użyciu są nasiona na taśmie, która po pewnym czasie
rozpuszcza się, a rośliny wzrastają w odpowiednich odległościach
od siebie (zbyt duże zagęszczenie spowoduje trudności przy rozdzielaniu roślin, które będą miały wątłe i cienkie łodygi i będą podatniejsze na choroby) i nie zacieniają się.
Rozsady można przygotowywać zarówno w szklarniach i inspektach jak również na parapecie w specjalnych mini szklarniach
czy pojemnikach. Na uwagę zasługują m.in.. doniczki Jiffy firmy
Vilmorin (o różnych kształtach i rozmiarach) wykonane ze sprasowanego torfu (całkowicie biodegradowalne), które po wyrośnięciu rozsady „sadzi” się wraz z nią do gruntu oraz gotowe, bardzo wygodne w użyciu i estetyczne mini szklarnie Vilmorin
(w zestawie z krążkami torfowymi oraz przykrywką).
Decydując się na wysiew nasion do ziemi należy pamiętać, że musi
być ona pozbawiona zanieczyszczeń, grzybów oraz wszelkich
patogenów, gdyż kiełkujące rośliny mają bardzo niską odporność.
Warto rozważyć zakup gotowego podłoża (np. specjalnego podłoża do wysiewu i pikowania firmy KiK Krajewscy), co da gwarancję jego czystości oraz nawozu do produkcji rozsad (np. marki
Substral – jest bezpieczny i nie stwarza zagrożenia wypalenia siewek).
Ponadto, gotowe podłoża zawierają odpowiednią ilość dodatkowych składników (np. perlitu pomagającego m.in. utrzymać
odpowiednią wilgotność gleby, sproszkowanego węgla drzewnego poprawiającego jej strukturę czy fosforu). Należy również
pamiętać, iż ziemia do wysiewu powinna być lekka i rozdrobniona,
dzięki czemu kiełki będą mogły swobodnie się przebijać i wzrastać.

Aby zapewnić roślinom dobry start należy ustawić pojemniki w
odpowiednim miejscu. Zaraz po wysianiu powinny się one znajdować w temperaturze nieco wyższej niż pokojowa, a kiedy nasiona wykiełkują należy zadbać przede wszystkim o odpowiednią ilość światła (wystarczające nasłonecznienie znajduje
się w oknie od strony południowej).

PORADNIK SEZONOWY

Pielęgnacja sadzonek nie jest trudna, sprowadza się do podstawowych czynności takich jak pilnowanie odpowiedniej wilgotności gleby (dla większości siewek idealne podłoże to takie
o 50 – 70 % wilgotności), optymalnej temperatury i nasłonecznienia (lub światła sztucznego). Warto też pamiętać o obracaniu
każdego dnia rosnących roślin , aby uniknąć ich wygięcia w jedną
stronę w kierunku światła. Jeśli okaże się, że sadzonki rosną zbyt
blisko siebie konieczne jest ich rozsadzenie lub usunięcie jednej z
nich.

A może rozsada z domowej szklarenki?

Kiedy sadzonki są już odpowiedniej wielkości można zacząć przygotowywać je do zmiany warunków. Należy je zahartować, stopniowo wystawiając na dwór najpierw na kilka godzin w osłonięte
od wiatru miejsce. Z dnia na dzień należy wydłużać czas, jaki rośliny spędzają na zewnątrz, a po pewnym czasie można pozostawić je
również na noc (pod warunkiem, że nie będzie ona mroźna).

Hartujemy!
REKLAMA

Czy warto poświęcać czas i energię na samodzielną hodowlę sadzonek? Odpowiedź na to pytanie wydaje się być prosta i oczywista –
tak, bo oprócz ogromnej satysfakcji zyskamy w ten sposób zdrowe
rośliny, które będą cieszyć nasze oko i podniebienie, a my będziemy mieć pewność, że wyhodowane przez nas warzywa są całkowicie zdrowe, a przy tym smaczne i aromatyczne.
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Storczyki
to takie
proste

Joanna Wołejszo
Pro-Centrum
Biskupiec

O storczykach można przeczytać
w różnych publikacjach.
Także w Viridis ten temat
pojawia się dość często.
Niesłabnące od lat zainteresowanie
tymi egzotycznymi kwiatami
sprawia, że ludzie często szukają
wskazówek jak je pielęgnować.

Nie da się ukryć, że orchidee należą do grupy najczęściej spotykanych
w kwiaciarniach roślin. W dużej mierze ich popularność determinowana jest przez fakt, że tak dekoracyjny kwiat jest najprostszym i
pewnym prezentem na różne okazje. Aby jednak storczyki cieszyły
nas bujnymi kwiatami przez jak najdłuższy czas, a po przekwitnięciu
chciały ponownie zawiązać pąki, warto zapoznać się z zasadami ich
pielęgnacji.
Najczęściej wybieranymi storczykami są przedstawiciele rodzaju
Phalaenopsis, hybrydy storczyków pochodzących z Azji, lepiej przystosowane do warunków domowych.
Podłoże:
Do uprawy tych roślin wykorzystujmy specjalne podłoże przeznaczone do orchidei. Składa się ono głównie z kilku rodzajów torfu
wysokiego oraz kory. Taki skład ułatwia swobodny dostęp powietrza
do korzeni oraz chroni mięsiste kłącza przed gniciem.
Stanowisko:
Storczyki najlepiej stawiać w jasnych i ciepłych pomieszczeniach,
ponieważ potrzebują dużej ilości światła. Unikajmy jednak bezpośredniego nasłonecznienia, gdyż nadmiar promieni słonecznych
może powodować powstawanie plam, przebarwień lub innych niekorzystnych zmian na liściach. Najlepsze będą dla nich stanowiska z
dużą ilością światła rozproszonego, na wschodnim lub zachodnim
oknie. Przy niedoborze światła dochodzi do wydłużania liści oraz
może wystąpić brak kwitnienia.
Woda:
Podlewanie, to jedna z kluczowych spraw przy uprawie storczyków.
Wiele mówi się o tym, że storczyki nie lubią mocno nawilżonego
podłoża. Niewątpliwie jest to prawda, dlatego nie powinniśmy przesadzać z ich podlewaniem. Roślinę nawadniamy wówczas, gdy cała
ziemia w donicy będzie sucha, co 1-2 tygodnie.
Najlepiej storczyki podlewać rano.

Dając wodzie możliwość odparowania w ciągu dnia ograniczamy
prawdopodobieństwo rozwoju niekorzystnej flory bakteryjnej
dzięki czemu nasze rośliny będą zdrowsze. Pomocne przy podlewaniu jest obserwowanie korzeni. Przy odpowiednim nawodnieniu kolor korzeni będzie srebrzysto-biały, gdy roślina jest za
często podlewana korzenie będą zielone. Pamiętajmy, że w przypadku zbyt obfitego podlewania korzenie naszych roślin będą gnić,
a liście stracą turgor - będą wiotkie. Do podlewania najlepiej nadaje
się woda destylowana, deszczowa lub przefiltrowana. Zalecane
jest zanurzanie pojemnika w wodzie na ok. 15 minut. Po upływie
wymaganego czasu, doniczkę odstawiamy tak, by możliwy był
swobodny odpływ nadmiaru wody.
Nawożenie:
Na rynku dostępnych jest wiele nawozów do storczyków.
Przy nawożeniu istotne jest to, by zawsze stosować się do zalecanych przez producentów dawek, a po zabiegu obficie podlać
roślinę i dokładniej spłukać resztki nawozu z korzeni, gdyż storczyki niezbyt dobrze znoszą nagromadzenie
soli mineralnych na swych korzeniach.
Pielęgnacja liści:
Aby liście naszych storczyków były
pięknie zielone i błyszczące warto
stosować odpowiednie preparaty do
ich pielęgnacji. Prawidłowo dobrane
środki zapobiegają powstawaniu nie
tylko plam, ale również eliminują
i ograniczają powstawanie uciążliwego i szpecącego osadu z kurzu.
Niektóre preparaty dodatkowo
nawilżają lub nawożą liście.
Jak widać odrobina starań
wystarczy, by nasze storczyki
cieszyły nas pięknymi liśćmi
i zachwycającymi kwiatami.
REKLAMA
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Budzimy
ze snu

Paciorecznik (Canna)
jest egzotyczną byliną pochodzącą z cieplejszych rejonów Ameryki Południowej i Afryki. By cieszyć się „motylimi” kwiatami
latem, musimy odpowiednio wcześnie wystartować z ich
wysadzeniem do doniczek.
Ogrodnicy, którzy chcieliby rozpocząć swoją przygodę z uprawą pacioreczników powinni wiedzieć, że z racji dużych wymagań termicznych roślina ta nie zimuje w gruncie. Ponadto do prawidłowego rozwoju i obfitego kwitnienia potrzebują co najmniej półrocznego (najlepiej
ośmiomiesięcznego) okresu wegetacji, dlatego tak ważne jest wybudzenie kłączy ze snu jeszcze przed posadzeniem w gruncie.
Jeżeli dysponujemy kłączami odpowiednio wcześnie, to za sadzenie
możemy zabrać się już w lutym. Na pacioreczniki „sklepowe” trzeba
poczekać najczęściej do marca, kiedy to najliczniej pojawiają się w
ofercie centrów ogrodniczych.
Zdrowe, jędrne kłącza wysadza się do doniczek wypełnionych ziemią
kompostową połączoną z odkwaszonym torfem i piaskiem w stosunku
3:1:1 Odpowiednio dużą donicę z drenażem wypełniamy gotową
mieszanką podłoża do 2/3 jej wysokości.
1% DLA JĘDRKA

Następnie wkładamy do niej kłacza ustawiając je pączkami do góry
i zasypujemy ziemią (nie dociskamy!).
Początkowo doniczki należy ustawić w pomieszczeniu o temp. od
15 do 18°C. Nie musi to być pomieszczenie jasne, gdyż na tym
etapie światło nie odgrywa w uprawie żadnej roli. Sadzonki
regularnie, ale bardzo umiarkowanie podlewamy pamiętając, że
nadmiar wilgoci bar-dzo szybko prowadzi do gnicia.Po upływie ok.
3 tygodni zaczną pojawiać się pierwsze liście.
Po ich zauważeniu przeprowadzamy młode sadzonki do
jasnego i trochę cieplejszego pomieszczenia (ok. 20 °C)
Wraz z nastaniem cieplejszych majowych dni rozpoczynamy hartowanie roślin wystawiając je codziennie na świeże powietrze.
Pod żadnym pozorem nie zostawiajmy roślin na zewnątrz na noc.
Na to przyjdzie pora dopiero po 15 maja.
Gdy minie ryzyko wiosennych przymrozków możemy wysadzić
nasze pacioreczniki do gruntu lub przesadzić do stabilnych donic
i ustawić na słonecznym tarasie. Przez cały okres wegetacji roślina
wymaga regularnego nawadniania oraz „treściwego” dokarmiania
w postaci wieloskładnikowych nawozów mineralnych do roślin o
dużych wymaganiach pokarmowych, np. pelargonii.
Jeżeli wybudzanie ze snu rozpoczęliśmy już w lutym lub na początku marca, to pierwsze kwiaty powinny się pokazać już w lipcu.
Uprawę pacioreczników kończymy po pierwszych przymrozkach,
które „ścinają” liście. Oczyszczone kłącza przechowujemy w kartonowych pudełkach z torfem.

1%
Ponownie i w tym roku zwracamy się do wszystkich z bardzo gorącą
prośbą o wsparcie nas 1% należnego podatku za rok 2014.
Nasz syn Jędrek urodził się w wrodzoną amputacją wszystkich
kończyn. Już od 10 miesiąca życia został zaopatrzony w pierwsze
proste protezy nóg. W związku z ciągłym wzrostem organizmu
zachodziła konieczność co rocznej wymiany protez, a ich koszt
ciągle wzrastał. Dziś Jędrek ma już 18 lat i jest szczególnie
uzdolnionym młodym człowiekiem. Tak jak i jego rówieśnicy
uczęszcza do szkoły i ma wiele zainteresowań- jeździ konno,
pływa a największą jego pasją jest śpiew. Ma jeszcze wiele marzeń,
ale bez Waszej pomocy są one nieosiągalne.
Protezy nowej generacji pozwoliłyby mu poruszać się dużo sprawniej
a może i nawet biegać. Koszt takich protez jest ogromny około
60 000 PLN i wielokrotnie przekracza nasze możliwości finansowe,
dlatego zwracamy się do Wszystkich którzy mogliby Jędrkowi
podarować 1% – KRS 0000031330
koniecznie z dopiskiem dla Jędrka Rosy.

KRS 0000031330 ”dla Jędrka Rosy”
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Ciesz się

kolorami
od wiosny
do późnej
jesieni

Piękna, stale kwitnąca rabata w ogrodzie
to marzenie wielu z nas. Często jednak
rezygnujemy z niej twierdząc,
że zaaranżowanie ciekawej kompozycji
jest zbyt trudne.

Agnieszka
Dybaś-Kopczacka
C.O. Ogrody,
Gorlice

Jak zawsze jest w tym ziarnko prawdy, jednak zamiast się zniechęcać,
usiądźmy i starannie przemyślmy jak ma ona wyglądać i jakie rośliny
chcemy wykorzystać do jej stworzenia. Chwila refleksji uchroni nas
przed dodatkową pracą związaną z przesadzaniem źle posadzonych
roślin, a także rozczarowaniem, gdy efekt końcowy jednak nas nie zadowoli.

Koniecznie weźmy pod uwagę warunki glebowe oraz nasłonecznienie
miejsca w którym znajdować się będzie rabata. Warto jednak mieć na
uwadze, że o ile podłoże można zawsze lekko zmodyfikować (stosując
odpowiednie nawozy (kompost, obornik, nawozy syntetyczne długodziałające), o tyle ważne dla kondycji kwiatów słońce, rzadko kiedy
chce z nami współpracować.

Zobacz, o czym należy pamiętać, planując rabatę i wybierając rośliny.
Najłatwiej jest zaplanować rabatę sezonową, czyli wiosenną, letnią
oraz jesienną. Trudniej jest stworzyć rabatę całosezonową - kwitnącą
przez cały rok.

Kształt i rozmiar

Miejsce

Wielkość rabaty w głównej mierze zależy od ilości czasu, który będziemy mogli poświęcić na jej późniejszą pielęgnację, a także od
rozmiarów naszego ogrodu. Dobrze,gdy jej powierzchnia jest proporcjonalna do pozostałych części składowych naszego ogrodu (trawnika, tarasu, warzywnika etc.)

Rabata ma być ozdobą. Najczęściej zakładamy ją przy ogrodzeniu,
obok domu, wzdłuż chodnika lub ścieżki, na tle krzewów bądź ściany
domu. Rabaty stworzone z roślin kobiercowych mogą stanowić
uzupełnienie ciekawych krzewów np. szczepionych na pniu, a przemyślane kompozycje stopniowane wyeksponowane w centralnej
części ogrodu mogą być jego dominującym akcentem.

Kształt rabaty jest dowolny i w głównej mierze zależy od naszych upodobań. Warto jednak mieć na uwadze, że najlepiej sprawdzają się formy
pozbawione kantów – nieregularne fale, rabaty w kształcie nerki, koła
lub półksiężyca.

Usytuowanie rabaty powinno uwzględniać potrzeby siedliskowe roślin, które będą je tworzyć.

Planowanie rozpocznij od analizy wymagań danych roślin. Ważne
są warunki glebowe, wodne, ilość potrzebnego światła, a dopiero
w drugiej kolejności barwa kwiatów, termin kwitnienia i pokrój.

REKLAMA

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
wszystkim Klientom oraz Przyjaciołom Centrum
Ogrodniczego „OGRODY” składamy najserdeczniejsze
wiosenne życzenia.

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

Niech w czas Święta Paschy w Waszych
sercach, rodzinach i domach zagości
radość, spokój i wielka nadzieja
odradzającego się życia,
a Wielkanoc umocni wiarę,
podniesie na duchu i napełni
Wasze serca miłością.
Właściciele i Pracownicy
Centrum Ogrodniczego
„OGRODY”

PORADNIK SEZONOWY

Aby ustrzec się często występującego przy źle skomponowanych
aranżacjach poczucia chaosu, posadźmy na rabacie nie więcej niż 7-8
gatunków roślin w grupach po 3-6 sztuk. O ile roślina nie jest
soliterem (czyli nie posiada wyraźnych cech dekoracyjnych przyciągających wzrok) posadzona pojedynczo na wielogatunkowej rabacie zginie w gąszczu sąsiadujących roślin.
Przykładowe zestawienia ułatwiające dobór roślin w zależności od
koloru, terminu kwitnienia czy trwałości znajdują się poniżej.
Skorzystaj z niego i małymi kroczkami skomponuj swoją własną rabatę kwiatową.

WYSOKOŚĆ
kobiercowe

średnie

rogownica, lobelia
przylądkowa; goździk
pierzasty, portulaka
wielkokwiatowa,
smagliczka nadmorska

trzykrotka, firletka
omszona, kuklik,
kosaćce, dzwonek
brzoskwiniolistny,
liliowce, tawułki,
pysznogłówka

wysokie
naparstnica
purpurowa, łubin
trwały, lwia paszcza,
malwa ogrodowa,
słonecznik ogrodowy,
dziewanna

UŻYTECZNOŚĆ
na obwódki

na skalniak

na kwiat cięty

aksamitka rozpierz- szarotka alpejska, sma- czarnuszka wschodnia,
tytoń oskrzydlony,
chła, bratek ogrodowy gliczka nadmorska,
złociszek, wdówka,
len
trwały,
pierwiowielkokwiatowy,
snek wyniosły, ubiorek aminek egipski
nemezja powabna,
wieczniezielony,
złocień maruna
żagwin ogrodowy

KOLORY
różowy
barwinek pospolity
karłowy, szałwia
powabna, godecja
karłowa, ostróżka
wielkokwiatowa,
aster chryzantemowy
REKLAMA

żółty
sanvitalia, aksamitka
rozpierzchła, uczep,
dziwaczek, aksamitka
wąskolistna,

czerwony
słonecznik ogrodowy,
szałwia błyszcząca,
mak tulipanowy,
miłek letni, eszolcja,
cynia

STANOWISKO
słoneczne
gipsówka wytworna,
ostróżka ogrodowa,
dzwonek karpacki,
porcelanka

półcieniste

cieniste

ostróżka ogrodowa,
orlik, serduszka,
niecierpek balsamina, dąbrówka rozłogowa,
ślazówka letnia,
konwalia majowa,
smagliczka nadmorska, żurawka, bodziszek,
niezapominajka
parzydło leśne

SEZONOWOŚĆ
wiosenna
pierwiosnek, sasanka
wiosenna, stokrotka
trwała, gęsiówka
alpejska, bratek
ogrodowy

letnia
gailardia, limnantes,
klarkia/dzierotka,
floks/płomyk,
krwawnik

jesienna
aster krzaczasty,
zawciąg nadmorski
goździk kropkowany,
aster nowobelgijski,
dalia ogrodowa,
dzielżan ogrodowy
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Za
kurtyną
z

liści

Przyglądając się roślinom sadzonym
najczęściej przy ogrodzeniach, można odnieść
wrażenie, że do nasadzeń tego typu nadają się
jedynie żywotniki (Thuja) lub ligustry
(Ligustrum). Niechętnie sięgamy po inne
gatunki, mimo że ich wybór jest ogromny i
daje nam niekończące się możliwości
aranżacyjne.

Żywopłot spełnia w ogrodzie wiele funkcji: odgradza nas od niemiłych sąsiadów, chroni przed ciekawskimi spojrzeniami przechodniów, łagodzi podmuchy wiatru, pozwala podzielić ogród na wiele
funkcjonalnych stref, jest stonowanym tłem dla wielobarwnych rabat
kwiatowych, a także sam w sobie może być atrakcyjną ozdobą.
Mając na uwadze różnorodność zadań jakie „spadają na barki” zielonych parawanów, warto zaufać także mniej popularnym gatunkom
krzewów liściastych. Rośliny, których zadaniem jest tworzenie żywych ścian powinny charakteryzować się zwartym pokrojem, dobrą
reakcją na cięcie oraz umiarkowanym tempem wzrostu.
Berberys chroni
Różnorodne odmiany berberysów umożliwiają nam stworzenie ciernistego żywopłotu, który będzie nie lada przeszkodą dla nieproszonych gości. Ostre igiełki są w stanie skutecznie zniechęcić intruza (np.
kotów sąsiada) do przechodzenia przez płot.
Znany i doceniany przez ogrodników berberys Thunberga (Berberis thunbergii) pozwala na uzyskanie bardzo zwartego i barwnego
parawanu (odm. o czerwonych liściach) o wysokości dochodzącej do
2 metrów. Dodatkowym atutem roślin są kwitnące wiosną miododajne żółte kwiaty oraz pojawiające się pod koniec lata drobne, mocno wybarwione owoce, które utrzymują się na gałązkach przez całą
zimę i są bardzo chętnie zjadane przez ptaki.
Do stworzenia niskich, zimozielonych obwódek można wykorzystać
berberys bukszpanowy (Berberis buxifolia). Wyższy, także zimotrwały parawan uzyskamy sadząc berberys wielkolistny Juliany
(Berberis julianae). Wszystkie berberysy są bardzo łatwe w uprawie,
dobrze znoszą suszę i rzadko wymarzają (problem z zimowaniem
gatunków zimozielonych występuje jedynie w bardzo chłodnych regionach kraju).
Laurowiśnia zachwyca przez cały rok
Szukając alternatywy dla zimozielonych iglastych żywopłotów nie
sposób nie docenić surowego piękna zimotrwałej laurowiśni
wschodniej (Prunus laurocerasus). Ten rozłożysty krzew może
pochwalić się dużymi, skórzastymi liśćmi, które są szczególnie dekoracyjne jesienią i zimą, gdy inne krzewy gubią swoje ulistnienie.
Bezsprzeczną zaletą laurowiśni są również delikatne białe kwiaty
zebrane w okazałe, wzniesione grona o charakterystycznym dla gatunku zapachu. Po kwitnieniu roślina wytwarza czarne kuliste owoce,
trzeba na nie uważać, ponieważ, podobnie jak pozostałe części laurowiśni, są trujące. Krzewy przycina się po kwitnieniu w maju lub
czerwcu uważając, by nie uszkodzić liści, gdyż mogą brązowieć i zasychać. Roślina nie ma wygórowanych wymagań, preferuje glebę
żyzną, raczej gliniastą.
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Kłujący berberys tworzy zwarty żywopłot obronny
REKLAMA
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Laurowiśnia wiosną zachwyca kwiatami, a zimą liśćmi

Doskonale sprawdza się na półcienistych i cienistych stanowiskach.
Problemem w uprawie laurowiśni jest jednak zimowanie. Krzewy
bardzo często przemarzają, dlatego tworzony z nich żywopłot powinien być chroniony przez inne rośliny, które zatrzymają wysuszający
mroźny wiatr.
Buk dzieli przestrzeń

Buk doskonale dzieli przestrzeń w ogrodzie

Stosunkowo szybki wzrost buka (przyrosty około 30-60 cm rocznie)
oraz niewiarygodna podatność na cięcie sprawiają, że to popularne
leśne drzewo jest doskonałą rośliną żywopłotową. Zarówno ciemnozielone błyszczące liście buka zwyczajnego (Fagus sylvatica) jak i
oryginalnie wybarwiony buk czerwonolistny (Fagus sylvatica f.
Purpurea) rewelacyjnie spisują się jako tło dla innych roślin oraz
mocne akcenty skupiające wzrok. Mimo że przed zimą roślina zrzuca
liście, część z nich pozostaje na gałęziach i jest ozdobą aż do wiosny.

Grab czaruje skromnością
Gęsty żywopłot z grabu (Carpinus betulus), to doskonały przykład na
to, że nie trzeba obsadzać całej posesji iglakami, by uzyskać jednolity i
zwarty parawan. Łatwo się go formuje, gdyż drzewo bardzo dobrze reaguje na cięcie w krótkim czasie zagęszczając koronę nowymi odrostami.

Dobrze sobie radzi na glebach ciężkich i wilgotnych, a najbardziej lubi
gleby żyzne, dość wilgotne, najlepiej piaszczysto-gliniaste. Bez wątpieBuk dobrze znosi zacienienie, ale posiada duże wymagania glebowe. nia preferuje stanowiska cieniste i półcieniste, jednak w słońcu także
Najlepiej rośnie na żyznej glebie wapiennej, umiarkowanie wilgot- ładnie rośnie. Podobnie jak i u buka, nawet zimą liście grabu pozostają
nej. Raczej nie przemarza, jedynie drzewa sadzone przy ruchliwych na drzewie. Gałęzie ogołacają się dopiero wiosną, zaraz przed pojawieciągach komunikacyjnych mogą cierpieć z powodu zasolenia gleby. niem się młodych liści.
Purpurowe odmiany buków uprawiane z nasion charakteryzują się
Odkryjmy na nowo urok liściastych żywopłotów, które
dużą zmiennością koloru liści. Jeżeli zależy nam na uzyskaniu jedno- wprowadzają do ogrodu kolor oraz zapraszają pożyteczne ptaki.
barwnego parawanu, warto kupować drzewka szczepione i to najle- Znajdźmy gatunek, który spełni nasze oczekiwania i cieszmy się
piej z jednego, pewnego źródła.
pięknym parawanem przez cały rok.
REKLAMA

CENTRUM OGRODNICZE

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

Zapraszamy
pn - pt 8-19
sob 8-16

www.cardemo.pl

Grab bardzo szybko się zagęszcza i łatwo go formować
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W
zgodzie
z
Wu Xing
Zgodnie z zapowiedzią,
która ukazała się w premierowym odcinku
cyklu o ogrodach feng shui, w kolejnym
artykule tej serii powiemy co nieco o idei
Wu Xing (zasadzie pięciu żywiołów).

Jak już wspominaliśmy wcześniej, teoria Wu Xing jest uzupełnieniem koncepcji yin i yang i opiera się na wzajemnym oddziaływaniu pięciu głównych żywiołów: wody, drzewa, ognia,
ziemi i metalu.
Tych pięć chińskich żywiołów podlega cyklowi niszczenia i odradzania. W cyklu niszczenia woda gasi ogień, ogień topi metal,
metal niszczy drewno, drewno wrasta w ziemię, ziemia zasypuje
wodę. W cyklu odradzania z wody rodzi się drewno, z drewna
ogień, z ognia (poprzez popiół) ziemia, z ziemi wydobywa się metal, metal zamienia się w ciecz.
Oba cykle regulują przyrodę i są źródłem jej zmienności.
Aby ogród tworzył harmonijną całość poszczególne żywioły powinny pozostawać w stosunku do siebie w równowadze, a także
być od siebie odpowiednio oddalone.

- cykl budujący

- cykl niszczący

Jeśli chcemy zadbać o harmonię w naszym ogrodzie, pamiętamy, że sąsiadujące ze sobą żywioły powinny łączyć się ze sobą cyklem twórczym: ogień+drewno (czerwone kwiaty przy drewnianym płocie),
drewno+woda (np. drzewa wokół sadzawki) czy ziemia+metal (np. ławeczka obok skalniaka).

Czym są poszczególne żywioły w praktyce?
- ziemia: gleba (rabaty), skały i głazy, gliniane doniczki
- drewno: altanka, drewniane skrzynki na kwiaty, ławki,
mebleogrodowe, drewniane tarasy
- woda: fontanna, szemrzące strumyki, poidełka dla ptaków
- ogień: oświetlenie, latarnie,grill
- metal: dzwonki wietrzne, altanka i pergole o metalowej konstrukcji.

Jeszcze do niedawna nasze ogrody poprzedzielane były długimi, „kanciastymi” ścieżkami. Tendencja ta na szczęście się zmienia i w nowych
założeniach dostrzegamy łagodnie płynące linie ścieżek i podjazdów
często niknące w tajemniczych zakamarkach ogrodu lub chowające się
za ścianami kwiatów wijących się na pergolach.
Trudno jednoznacznie określić, czy ta zmiana nastąpiła pod wpływem
sztuki feng shui, czy też jest to samoistne dążenie do harmonii jaka
drzemie w każdym z nas. W czym rzecz...

Jak organizować przestrzeń według Wu Xing?
Każdy ogrodowy element znajdzie swój symboliczny odpowiednik. Na przykład staw będzie symbolem Wody, zaś skalniak –
Ziemi. Jeśli ustawimy w ogrodzie grilla (żywioł Ognia), musimy
zwrócić uwagę na jego umiejscowienie. Na pewno nie należy go
umieszczać przy stawie – woda jest niszczycielska dla ognia, ale
jeśli między nimi wstawimy np. drewniany płotek (żywioł drewna) zniweluje on to niekorzystne oddziaływanie.
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Każda długa ścieżka, stromy podjazd, ostra krawędź domu lub kamieni
powodują przemianę dobrej energii chi w złą energię sha, tzw. zatrutą
strzałę. Każda zatruta strzała wytrąca nas z równowagi i wprowadza
nas w stan niepokoju. Łagodzenie ścieżek, dzielenie przestrzeni,
zakrywanie ostrych krawędzi pnącymi lub kobiercowymi roślinami
wycisza złą energię i pozwala odzyskać harmonię.
REKLAMA
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Uzupełnieniem całości jest odpowiedni dobór roślin. Zdrowe i
piękne rośliny poprawiają jakość życia ludzi, którym towarzyszą,
bo wokół nich gromadzi się pozytywna energia. Komponując ogród
zgodnie z zasadami feng shui, trzeba też zwracać uwagę na
charakter wykorzystywanych roślin, bo to pozwoli uzyskać oczekiwaną równowagę pomiędzy jin i jang.
Możemy przyjąć, że rośliny o opadających pędach i długich zwisających liściach są jin. Jeśli posadzimy w ogrodzie większość
roślin jin, powstanie kompozycja wyciszająca i senna. Dla zrównoważenia układu należy wprowadzić rośliny odpowiadające za
energię jang, np. te o wzniesionych pędach i konarach oraz rośliny
pnące, które zdynamizują kompozycję.
Połączenie wszystkich zasad feng shui wymaga wiele wiedzy i wyczucia, dlatego warto z takim „zleceniem” udać się do naprawdę
doświadczonego architekta lub znawcy nauk feng shui.
Stuka harmonijnego kształtowania otoczenia może być wykorzystana przy zakładaniu ogrodu w każdym stylu, nie tylko japońskim. Wiele rozwiązań dobrze sprawdzi się w modnych ogrodach
minimalistycznych, gdzie wiele miejsca zarezerwowane jest dla
drewna i kamienia oraz w których zazwyczaj pojawia się woda
(często w postaci fontann).
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Sadzonki
napoziomie
odpowiednim

Co prawda
jesienna oferta materiału szkółkarskiego
jest znacznie bogatsza od wiosennej,
ale i teraz można pomyśleć o założeniu
przydomowego sadu. Warto skusić się chociażby
na jedno nowe drzewko.

Najdogodniejszym terminem sadzenia materiału szkółkarskiego
jest bez wątpienia jesień. Wiosenne sadzenie dotyczy głównie
gatunków i odmian wrażliwych na mróz np. moreli i brzoskwiń.
Najczęściej spotykanym materiałem do nasadzeń są drzewka i
krzewy z odkrytym systemem korzeniowym. Sadzonki najlepiej
kupować bezpośrednio u producenta lub w sprawdzonych punktach prowadzących sprzedaż materiału kwalifikowanego.
Oferta szkółek najczęściej obejmuje jednoroczne okulanty i dwuletnie drzewa z jednoroczną koroną.
Coraz częściej spotkać można także drzewka produkowane
w pojemnikach (doniczkach, plastikowych cylindrach,
jutowych workach). Taki sposób uprawy ogranicza ujemny
wpływ przesadzania na wzrost drzewek i krzewów.
Podczas zakupu roślin należy zwrócić uwagę czy drzewa nie mają
widocznych uszkodzeń na przewodniku lub pędach bocznych.
Korzenie nie mogą być wyłamane, ważne by były elastyczne, jasne
na przekroju, bez ciemnych nekroz (objaw przemarznięcia,
choroby), a ich ilość i powierzchnia była proporcjonalna do powierzchni korony.
Od 1 maja 2004 r. w obrocie towarowym mogą znajdować
się drzewka kwalifikowane oraz drzewka CAC (Conformitas
Agraria Communitatis – spełniające minimalne wymagania).
W przypadku materiału kwalifikowanego do produkcji zawsze
używa się komponentów (podkładek i zrazów) urzędowo sprawdzonych pod względem zdrowotnym –
w statusie „ww” tj. wolnych od wirusów („vf” – z ang. virus free).
Elitarny i kwalifikowany materiał szkółkarski powinien:
- być pełnej czystości gatunkowej i odmianowej
- mieć właściwy wygląd dla gatunku i odmiany
- być wolny od organizmów kwarantannowych
- być praktycznie wolny od uszkodzeń fizycznych, mechanicznych
albo chemicznych
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- być praktycznie wolny od jakichkolwiek wad wynikających z
rozmnażania, które mogłyby obniżyć jego przydatność i jakość
- być przygotowany w postaci jednorodnych partii (w przypadku
łączenia partii zachowuje się dane o składzie partii i pochodzeniu
poszczególnych składników)
- być praktycznie wolny od patogenów, chorób i organizmów,
które mogą obniżyć jakość materiału szkółkarskiego.
Minimalne normy jakościowe nakazują, by kwalifikowany materiał
szkółkarski miał nie mniej niż 80 cm wysokości, mierząc od szyjki
korzeniowej oraz średnicę nie mniejszą niż 8 mm (mierzoną na
wysokości 10 cm od miejsca szczepienia). Sadzonka powinna
posiadać wyraźnie wykształcony korzeń główny i nie mniej niż 3
korzenie boczne albo wiązkę korzeni drobnych.
Normy dotyczące produkcji drzewek w kategorii CAC są mniej wyśrubowane. W ich przypadku dopuszcza się stosowanie komponentów
(podkładek i zrazów) niesprawdzonych urzędowo pod względem
zdrowotnym (istnieje duże ryzyko przenoszenia groźnych patogenów,
w tym wirusów). Dla tego materiału nie określa się statutu zdrowotności, stopnia kwalifikacji oraz parametrów jakości zewnętrznej
(grubości, wysokości, liczby pędów bocznych).
Według przepisów materiał ten powinien zachować jedynie odpowiednią czystość gatunkową i odmianową, właściwy wygląd gatunku i
odmiany, być praktycznie wolny od uszkodzeń fizycznych, mechanicznych, chemicznych oraz jakichkolwiek wad wynikających z rozmnażania, które mogłyby obniżyć jego przydatność i jakość.
Materiał CAC jest mniej wartościowy przy zakładaniu sadów towarowych, jednak niejednokrotnie wystarczający do sadów przydomowych. Jak zawsze wybór należy do kupującego.
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Czy to już
wiosna?

Wiosna lubi zaskakiwać.
Wyjątkowo ciepły marzec często skłania nas do ściągania
zimowych osłon. Problem pojawia się wtedy,
gdy w kwietniu, ni z tego, ni z owego zima sobie
o nas przypomina... i co wtedy robić ?

Nie spieszmy się ze ściąganiem zimowych zabezpieczeń.
Nawet, gdy za oknem słupki rtęci szaleją, z decyzją o „rozebraniu ogrodu”
poczekajmy do kwietnia.
Warto jednak w międzyczasie przyglądać się naszym roślinom i obserwować ich reakcję na wiosenne ocieplenie. Gdy rośliny wystartowały już
z wegetacją, osłony należy bezwzględnie zdjąć.
Jeżeli materiał okrywający będzie zalegał na roślinach, gdy te już wystartowały w nowy sezon, może dojść do wyciągania się pędów (w poszukiwaniu światła) lub też gnicia.
W pierwszej kolejności należy odkryć krzewy i byliny kwitnące wczesną
wiosną. W ich przypadku spadki temperatur nie powinny wyrządzić większych szkód. W późniejszym terminie pomyślmy o „rozebraniu” roślin
preferujących wyższe temperatury, w tym także róż. Jeżeli rośliny na okres
zimy były kopczykowane, z rozgarnianiem tych zabezpieczeń możemy się
wstrzymać do kwietnia.
Wiosenne nagłe ocieplenie może zagrozić także roślinom zimozielonym
(deficyt wody + ostre słońce), dlatego włókninę zimową można na kilka
dni zamienić na włókninę cieniującą.
Do pracy najlepiej zabrać się podczas pochmurnego, suchego dnia.
W ten sposób nie narazimy roślin na nadmierne nagrzanie ostrym wiosennym słońcem. Równolegle ze ściąganiem osłon przeprowadzamy porządki
na grządkach i rabatach. Usuwamy uszkodzone, przemarznięte lub podgryzione fragmenty roślin, by nie stały się siedliskiem rozwoju chorób.
Do całkowitego zdejmowania osłon zimowych z roślin przystępujemy gdy
temperatura na stałe podnosi się powyżej 0°C,
a długoterminowe prognozy pogody nie przewidują już mrozów.
Jeżeli jednak pospieszyliśmy się ze ściągnięciem zimowych zabezpieczeń,
a prognozowane są znaczne spadki temperatur, rośliny powinny zostać
okryte na nowo.
Należy robić to bardzo ostrożnie, by nie uszkodzić pąków i młodych liści,
które na tym etapie wzrostu są bardzo delikatne.

Rośliny cebulowe dobrze znoszą powrót zimy...

... podobnie jak bratki
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MATERIAŁY na
Prawidłowo wykonany drenaż doniczki nie tylko
gwarantuje roślinie zdrowy wzrost, ale także ułatwia
ogrodnikom pielęgnację. Mimo, że w każdej publikacji
dotyczącej przesadzania roślin wspomina się o istocie
drenażu i sposobach jego wykonania, niedoświadczeni
ogrodnicy często z niego rezygnują.
Przez cały sezon wegetacyjny w doniczce toczy się nieprzerwany
bój między wodą i powietrzem. Co ciekawe, w tej grze najważniejsza nie jest wygrana, a remis. Odpowiednie nawodnienie i napowietrzenie gleby jest kluczowym czynnikiem wpływającym na kondycję
rośliny. Nawet jeżeli zapomnimy o nawożeniu, roślina nam to wybaczy, jeżeli jednak zapomnimy lub przesadzimy z podlewaniem na
wybaczenie może być już za późno.
Zachwiana gospodarka wodna przyczynia się nie tylko do gnicia lub
przesuszenia korzeni, ale także wpływa niekorzystnie na właściwości
podłoża. Najboleśniej odczuwają to rośliny sadzone w mieszankach z
dużą zawartością torfu. Przesuszone podłoże torfowe nieodwracalnie
traci zdolność ponownego wchłaniania wody, pogarszają się jego
właściwości chemiczne i jest łatwo wywiewane przez wiatr.
Na zalewaniu z kolei tracą pożyteczne mikroorganizmy,
które w sytuacji długotrwałej wilgoci umierają.
Wykonanie odpowiedniego drenażu rozwiązuje wszystkie te problemy, dlatego nie wolno nam z niego rezygnować. Zapewnienie
rośliną domowym i balkonowym odpowiedniego podłoża, które jest
w stanie zatrzymać wilgoć, a jednocześnie odprowadzać nadmiar
wody, to pierwszy krok do sukcesu.

Materiały na drenaż:
– ROZBITE DONICZKI GLINIANE – wykorzystanie kawałków doniczek glinianych jest dobrym sposobem na ogrodowy recykling. Drobno potłuczone gliniane skorupy wrzucamy luźno na
dno doniczki i przysypujemy warstwą piasku.
Na to wysypujemy podłoże właściwe.
– PIASEK – oprócz właściwości drenujących, piasek jest dobrym
sposobem rozluźnienia podłoża. Można go wysypać cienką
warstwą na dnie pojemnika jak również wymieszać z podłożem w
celu polepszenia struktury ziemi. Do drenażu najlepiej wykorzystać jasnożółty lub czerwony piasek o średnim uziarnieniu.
W uprawie roślin doniczkowych nie powinno się używać piasku
budowlanego o jasnoszarym kolorze, gdyż może on zawierać
zanieczyszczenia chemiczne, które niekorzystnie wpłyną na kondycję roślin.
–KERAMZYT – otrzymuje się go z odpowiednio dobranego
materiału ceramicznego, wypalanego w wysokiej temperaturze.
W dużych donicach może służyć jako materiał ściółkujący ograniczający parowanie podczas upałów.
– PERLIT – jest minerałem pochodzenia wulkanicznego, o białawym odcieniu. Dodany do podłoża pomaga je rozluźnić, napowietrzyć i spulchnić. Łatwo magazynuje i oddaje wodę, dzięki
czemu ziemia z domieszką perlitu wolniej przesycha, a rośliny
mają lepszy dostęp do wilgoci.
– STYROPIAN – pokruszony styropian jet doskonałym sposobem na rozluźnienie zbitego podłoża, jednak ma niewielkie
właściwości drenujące. W trakcie sadzenia należy wymieszać go z
ziemią ogrodniczą.
– WĘGIEL DRZEWNY – z powodzeniem można go wykorzystywać w donicach, które nie posiadają odpływu. Rozsypany na
dnie doniczki oraz wymieszany z podłożem skutecznie rozluźni
podłoże jak również odfiltruje nadmiar soli mineralnych i rozkładające się resztki roślinne.
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– ŻWIR, DROBNE KAMYKI – najpowszechniej stosowany
materiał drenażowy. W małych doniczkach warstwa drenażu powinna wynosić od 1-3 cm,w dużych od 10-15 cm.

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

Dodatkowym zabezpieczeniem chroniącym korzenie przed nadmiarem wilgoci jest stosowanie hydrożeli. Hydrożel, to absorbent
o bardzo dużej zdolnością pochłaniania wody – 1g. wchłania do
300g. wody, którą stopniowo oddaje roślinom chroniąc korzenie
zarówno przed suszą jak i przed nadmiarem wilgoci.
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Balkonowe wybory
Już niebawem nasze balkony utoną w kaskadach
kolorowych kwiatów. Bez względu na to, czy jesteśmy
wielbicielami pelargonii, surfinii czy lobelii, warto
rozejrzeć się za odpowiednimi pojemnikami do
uprawy roślin. Czym charakteryzują się poszczególne
skrzynki lub doniczki i jak wybrać te najodpowiedniejsze?
Zanim skupimy się na konkretnych materiałach kilka skrzynkowych
podstaw. Aby bryła korzeniowa roślin posadzonych w pojemnikach
mogła swobodnie się rozrastać, a ziemia nie przesychała za szybko,
średnica okrągłej doniczki powinna mieć minimum 20 cm. Szerokość skrzynki powinna wynosić co najmniej 15 cm.
Istotny jest także rozstaw roślin w skrzynce. Gęste sadzenie roślin
utrudnia ich późniejszą pielęgnację i może być przyczyną wystąpienia chorób grzybowych. Do skrzynki balkonowej długości 0,5 m
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sadzimy zwykle 2 surfinie lub 2-3
pelargonie. Jeżeli decydujemy się na
kwiaty o wzniesionym pokroju np.
niecierpki, w „półmetrówce” zmieści ich się 3, a nawet 4.
W każdym pojemniku, w którym uprawiane są rośliny, powinny znajdować się otwory umożliwiające
swobodny odpływ nadmiaru wody.
W skrzynkach z tworzywa najczęściej musimy zrobić je sami.
Jeżeli skrzynki posiadają „stożki”
nie ścinajmy ich, a jedynie przedziurawmy. Otwory w dnie doniczki nie
spełnią swojego zadania jeżeli nie
wykonamy odpowiedniego drenażu.
O funkcjach drenażu i materiałach
drenujących mogą Państwo przeczytać w artykule „Materiały na drenaż”. Dużym ułatwieniem w odpowiednim gospodarowaniu wodą są
doniczki z podwójnym dnem lub pojemniki z systemami nawadniającymi. Znaleźć je można w większych sklepach i centrach ogrodniczych.
Wybór materiału z którego wykonane są skrzynki, to przede
wszystkim kwestia gustu, warto
uwzględnić cechy charakteryzujące poszczególne materiały.
Zacznijmy może od skrzynek wykonanych z tworzywa. Ich niewątpliwą
zaletą jest bogata gama wzorów i
kolorów, dzięki czemu bardzo łatwo
utworzyć z nich różnorodne kompozycje pasujące do naszego tarasu czy
balkonu. Skrzynki wykonane z lepszego tworzywa mogą służyć nam
przez kilka sezonów, gdyż łatwo je
myć i przechowywać. Często rośliny
posadzone w skrzynkach plastikowych umieszczane są w ozdobnych
osłonkach np. plecionych z wikliny.
Mniej trwałe i trudniejsze w konserwacji są skrzynki drewniane lub
wiklinowe, nie da się jednak ukryć,
że jako materiały naturalne są dla
roślin najlepszym środowiskiem
wzrostu – wolniej się nagrzewają i

i umożliwiają swobodny odpływ powietrza.
Równie dobrym, naturalnym wyborem są ażurowe osłonki (najczęściej metalowe) wyściełane bambusowymi matami. Jak można się
domyśleć, takie rozwiązanie gwarantuje roślinie dobre napowietrzenie strefy korzeniowej oraz ułatwia prawidłową termoregulację.
Z dużą rezerwą powinniśmy podchodzić do skrzynek wykonanych z
metalu. Szybkie tempo nagrzewania oraz brak cyrkulacji powietrza
może prowadzić do nadmiernej utraty wody. Jeżeli akurat takie
skrzynki chcemy wykorzystać w naszej aranżacji, lepiej będzie, gdy
ustawimy je w cieniu.
Odpowiedni dobór skrzynki w której będziemy uprawiać rośliny
na tarasie lub balkonie może znacząco wpłynąć na ich kondycję.
Pamiętajmy o tym zanim dokonamy zakupu.
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Wiosna
na

balkonie

Anna
Marcinkowska
Plantpol, Zaborze

Wśród wiosennej oferty roślin
znajdziemy wiele ciekawych
propozycji, które
z powodzeniem upiększą
w sezonie nasze balkony i tarasy.

Taras tonący w kwiatach jest doskonałym miejscem relaksu dla
całej rodziny. Stojąc przed trudnym zadaniem wyboru gatunków, którymi obsadzimy skrzynki i stojące donice często z
przyzwyczajenia sięgamy po sprawdzone pelargonie.

Nastrojowe nasadzenia z wykorzystaniem Superbells Cherry Star
uzupełnione są trawami

Oczywiście nikt nie twierdzi, że jest to wybór nietrafiony, jednak wśród bogatej oferty nowych, ciekawych gatunków i odmian roślin balkonowych bez trudu znajdziemy takie, które z
godnością zastąpią tradycyjne „krakowiaki” nie ustępując im
ani na krok w dekoracyjności czy łatwości uprawy.
Niezaprzeczalnym złotym debiutantem od kilku sezonów są
kolejne odmiany bardzo dekoracyjnych Calibrachoa Superbells® . Są to obficie kwitnące rośliny kaskadowe o pięknych
niezliczonych kwiatach w niezwykle bogatej palecie barw.
Rośliny pochodzą z oferty Proven Winners, są zatem wyselekcjonowane spośród wielu odmian i przetestowane w różnych
warunkach klimatycznych. Cała seria składa się z odmian o ciekawych, mocnych barwach, kwitnących niezwykle obficie
przez całe lato. Rośliny mają wzniosło-zwisający pokrój, wyEnergetyzujące kolory superbells doskonale się ze sobą komponują
soką odporność na choroby systemu korzeniowego.
Najnowsze odmiany, np Cherry Star mają niezwykle wybarwione kwiaty. To wyjątkowe rośliny, które z pewnością
uatrakcyjnią każdą kompozycję. Polecane są do skrzynek balkonowych i wysokich donic na balkony i tarasy lub do postawienia w ogrodzie.

By rośliny zachwycały ogromem kwiatów i żywymi barwami musimy
pamiętać o ich odpowiednim podlewaniu i nawożeniu. Nawadnianie powinno być regularne i dostosowane do nasłonecznienia stanowiska, w którym
rosną nasze rośliny. Dobrze, gdy podłoże, w doniczkach jest cały czas
umiarkowanie wilgotne.

Superbells® UNIQUE to całkowicie nowa seria intensywnych
kolorów w grupie Superbells – nowość 2015. Cechuje się
wyjątkowym wyrównaniem pod względem pokroju i
krzewienia się dzięki czemu jest bardzo przydatna do tworzenia
kompozycji wielokolorystycznych. Rośliny mają zwarty pokrój, cechują się bardzo dobrym krzewieniem, rozpoczynają
kwitnienie wcześnie.

Superbells®, podobnie jak większość roślin uprawianych w pojemnikach
źle znoszą zalewanie korzeni, które przy długotrwałej wilgoci mogą gnić.
Duża ilość kwiatów i ich żywe kolory wymagają obfitego nawożenia.
Polecanym przez nas nawozem jest PLANTON® S stosowany z każdym
podlewaniem, nawet codziennie. Ważne, by stosować nawóz nawet w dni
deszczowe. Tak pielęgnowane rośliny będą pięknie kwitły przez cały sezon.

Calibrachoa Superbells - kolory, które ożywią każdą kompozycję
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Wszystkich sympatyków prostych nasadzeń przedstawiamy
doskonale rokującą trawę ozdobną - Pennisetum purpureum Vertigo.
Charakteryzuje się ona bardzo szybkim wzrostem, a jako jej
największy atut wymienia się niezwykle dekoracyjne, ciemnopurpurowe, niemal czarne liście. Posadzona w dużej donicy stanowi efektowną ozdobę tarasów i ogrodów. Preferuje
miejsca słoneczne lub półcieniste. Bardzo dobrze się rozrasta
w szybkim tempie tworząc okazały pióropusz liści. Na jedną
dużą donicę wystarcza jedna sadzonka! Pennisetum może
mieć problemy z zimowaniem, dlatego poleca się je traktować jako roślinę sezonową - jednoroczną.
Wymaga regularnego podlewania i obfitego nawożenia –
producent rośliny poleca nawóz PLANTON® Z.
Bidens Tweety doskonale sprawdzi się w roli rośliny wypełniającej

Bidens RockStar należy do tzw. roślin towarzyszących czyli
podkreślających urok innych kwiatów, z którymi tworzy kompozycje. To bardzo wdzięczna i wytrzymała roślina o dużych, intensywnie wybarwionych, żółtych kwiatach i delikatnym ulistnieniu.

Więcej informacji o roślinach i nawozach Planton:
www.poradnikogrodnika.pl

Polecana na rabaty i do donic, a także do skrzynek balkonowych.
Wygląda atrakcyjnie posadzona pojedynczo, ale też w kompozycjach z innymi roślinami, często o kontrastowych barwach.
Kwitnie obficie i nieprzerwanie przez całe lato.
Polecamy nawożenie nawozami typu PLANTON®, można używać tylko PLANTONU® K, lub naprzemiennie podlewać PLANTONEM® S. Nawozić można z każdym podlewaniem stężeniem
nawozu 0,1-0,2%. Rośliny należą do grupy bardzo żarłocznych.
Można również przy sadzeniu wymieszać z ziemią nawóz wolnodziałający, np. PLANTON® Cote, co zapewni roślinom stały
Pennisetum jest bardzo dekoracyjną trawą o szybkim wzroście
dostęp do składników pokarmowych.
REKLAMA
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Mała
czarna
z

zielnika

„Królestwo za kubek kawy...”
Jestem przekonana, że wielu
czytelników Viridis właśnie tymi słowami
wita rodzinę lub współpracowników wchodząc
o poranku do kuchni, czy to w domu, czy w firmie.

Zanim jednak wlejemy w siebie kolejny kubek aromatycznego
napoju, który ma pobudzić nasze ciało i umysł, zastanówmy się jak to
możliwe, że „ta kawa budzi mnie”.
Powód jest dość prosty. Zawarte w ziarnach kawy związki (nie tylko
kofeina, ale także polifenole) bardzo agresywnie stymulują nasz układ nerwowy wysyłając do organizmu mylący sygnał „już odpocząłeś, weź się do roboty”. W efekcie nasze serce szybciej pracuje,
wzrasta ciśnienie pompowanej przez nie krwi, a my niby się budzimy.
Piszę „niby”, bo to tak jak ze zjedzeniem tabliczki czekolady zamiast
śniadania – niby żołądek pełny, a mimo to człowiek jakiś taki rozdrażniony.
Jak twierdzą przeciwnicy „arabici”, gorzka, czarna, kawa nie tylko
oszukuje nasz organizm, ale także okrada go z żelaza, cynku, wapnia,
magnezu i witamin grupy B. Zwiększone spożycie „małej czarnej”
obciąża nasz żołądek, zakwasza organizm i rozstraja pracę serca,
ale...
No właśnie ale...
Informacji o tym jakoby kawa miała nas zabijać, jest porównywalnie
tyle samo, co tych sławiących jej nieoceniony wpływ na nasze
zdrowie. Sprzeczności jest wiele. Nie trudno odnaleźć badania
„amerykańskich naukowców”, u podstaw których stoi chęć udowodnienia różnych tez. Trudno określić, którzy są bliżsi prawdy,
zapewne znajduje się ona gdzieś po środku.
Jak to kiedyś przeczytałam w jednym artykule
poświęconym kawie: „Pijesz kawę? Będziesz miał raka.
Nie pijesz kawy? Grozi ci rak”. I bądź tu człowieku mądry...

- imbir – bogaty skład tego imbiru przekłada się na jego wszechstronne zastosowanie. Skupiając się jednak tylko na jego właściwościach pobudzających warto wiedzieć, że świeży korzeń imbiru
rozszerza naczynia krwionośne i polepsza ukrwienie wszystkich
narządów, w tym mózgu. Dobrze sprawdza się w sytuacjach
stresowych, gdy nasz organizm pracuje na wyższych obrotach i
łatwo o rozkojarzenie. Szybki przepis na imbirową herbatę:
W garnku gotujemy wodę i wsypujemy utarty bądź pokrojony w
kosteczkę świeży korzeń imbiru (na 1,5 litra wody- 10 dkg), gotujemy na małym ogniu ok. 20 minut.
Pijemy wolno, małymi łyczkami.
- goździki - kolejną korzenną przyprawą, której przypisuje się
działanie pobudzające są goździki. To właśnie zawarty w nich
eugenol daje nam „kopa” odświeżając i pobudzając umysł i odsuwając na bok zmęczenie. „Aplikacja” eugenolu jest bardzo prosta,
w chwili osłabienia należy sięgnąć po 2-3 goździki i sumiennie,
przez dłuższą chwilę je przeżuwać.
Właściwościami pobudzającymi
może pochwalić się także tymianek,
gałka muszkatołowa, kozłek lekarski,
skrzyp polny, pączki sosny, szafran,
macierzanka, czy zielona herbata.
Warto więc zamiast kolejnej kawy
sięgnąć, po jej zdrowsze odpowiedniki.
Efekt gwarantowany! <km>
REKLAMA

Co więc robić, gdy w ciągu dnia zamykają nam się oczy, a już kilka
kawek za nami?
Sięgnijmy po zioła! Tak, tak, po te same zioła, którymi leczymy
niestrawność, które nadają smak naszemu jedzeniu, i którym od lat
zawierzają zwolennicy naturalnych sposobów leczenia.
Które zioła nas obudzą?
- rozmaryn - dzięki dużej zawartości olejków eterycznych, rozmaryn działa pobudzająco oraz przeciwzapalnie. Liście tego zioła
przyspieszają pracę serca i poprawiają krążenie krwi. Jak twierdzą
naukowcy (nie znalazłam informacji, czy mowa o tych amerykańskich od kawy, czy jakichś innych) rozmaryn zawiera eukaliptol – szybko działający związek gwarantujący natychmiastową
poprawę koncentracji oraz samopoczucia. Najszybsza droga przedostania się eukaliptolu do krwiobiegu jest inhalowanie się naparem
sporządzonym z kilku liści świeżego rozmarynu.
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Przykładowa aranżacja

VIRIDIS ZDROWIE

Zwolnij!
Małgorzata
Molęda
VIRIDIS

Podążanie za trendami mało kiedy niesie ze
sobą cokolwiek dobrego. Jednak świecący od
kilku lat triumfy trend Slow (z ang. powoli)
jak najbardziej zasługuje na uwagę. Co może
śmieszyć, moda na zwolnienie tempa, to nic
innego jak powrót do korzeni, czyli do tego,
od czego tak spieszno było nam uciekać.
W ciągłym pośpiechu, wiecznie spóźnieni, zajęci kilkoma sprawami naraz, zawsze z telefonem przy uchu... tak właśnie wygląda nasze życie, nad którym coraz częściej zaczynamy tracić
kontrolę. Ono biegnie, a my staramy się je dogonić, niejednokrotnie dostając zadyszki.
Pora więc, by ściągnąć nogę z gazu i zwolnić... zwolnić w pracy... w domu... na spacerze... przy stole... Zwolnić i zacząć dostrzegać to, co na co dzień ucieka nam niezauważone.
Wszystko zaczęło się od jedzenia...
Ktoś kiedyś wpadł na pomysł, by na nowo odkryć urok smacznego, nieprzetworzonego jedzenia i celebrować posiłki w rodzinnym gronie. Z racji tego, że ludzie na ogół lubią jeść, moda
na slow food przyjęła się dość szybko.
Miało być lokalnie (czyli z ogródka lub od miejscowych producentów), miało być sezonowo (potrawy dobrane adekwatnie
do pory roku i przyrządzane z dostępnych w danym czasie
warzyw i owoców), miało być oszczędnie (bez marnowania i
wyrzucania jedzenia) i miało być na spokojnie (bez telefonu
przy uchu, telewizora brzęczącego w tle etc.).

Miało być i było...
Tyle tylko, że w Europie musiał pojawić się trend na slow, a w Polsce
domowe jedzenie przyrządzone z tego, co się w ogródku wyhodowało
jest raczej na porządku dziennym.
Zwolnij, szkoda życia!
Duży entuzjazm z jakim przyjęty został slow food przyczynił się do
powstawania kolejnych „powolnych” trendów. Na chwilę obecną
mamy jeszcze „slow fashion” (minimalizm, naturalne tkaniny), pojawiają się „slow sporty” (wzrost zainteresowania jogą czy spacerami z
kijami nordic-walking), chętniej też podróżujemy w stylu slow, czyli
bez precyzyjnego, z góry zaplanowanego programu.
Czy wiedzieli Państwo, że większość z nas wychowywana była
zgodnie z zasadami slow parentingu? Tak, tak! Bieganie po podwórku,
mnóstwo czasu spędzonego na zabawie z rówieśnikami, żadnych
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, to nic innego jak slow parenting.
Czyżby to polskie rodziny wyznaczały nowe trendy?
Można oczywiście te wszystkie „slowwynalazki” traktować z przymrużeniem oka, jednak nie da się ukryć, że dotykają one bardzo ważnego aspektu naszej codzienności.
Czy naprawdę trzeba nam przypominać jak cieszyć się małymi
rzeczami i czy życie „tu i teraz” musi stać się trendy, byśmy
zechcieli zwolnić tempo w wyścigu szczurów?
Niech każdy sam odpowie sobie na to pytanie... Pozdrawiam!

REKLAMA

CENTRUM
OGRODNICZE

Michalowice

ul. Krakowska 170
tel. 12 3885 940

www.ogrodmichalowice.pl
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Domowe
wędzenie
dla każdego
Czy stwierdzenie,
Izabela Jażdżewska
że „każdy kto kiedykolwiek
kierownik ds. marketingu zasmakował wędlin i mięs
BROWIN

przygotowanych w zaciszu
domowym nie będzie chciał już powrócić
do tych ogólnie dostępnych w sklepach”
jest prawdziwe?

Dla mnie jak najbardziej! A to dlatego, że cały czas nasze zdrowie jest
najważniejsze, a smak tego typu wyrobów pozostaje bezkonkurencyjny. Dodatkowym atutem jest fakt, że wszystko, co potrzebne do tradycyjnego peklowania mięs, parzenia i wędzenia wędlin czy ryb, jest teraz
powszechnie i łatwo dostępne w sklepach.
W poszukiwaniu prawdziwego smaku, nie skażonego dążeniem do najniższej ceny i największej wydajności proponuję powrót do wiekowej
tradycji pełnej przepisów i receptur obfitujących w naturalne składniki i
przekazywane z pokolenia na pokolenie sposoby przygotowania mięs.
Jednak zanim przejdę do konkretnych przepisów chciałabym przedstawić zarys procesu przygotowania mięsa do wędzenia czy innego
przerobu. W tym wypadku możemy wymienić kilka procesów:
Peklowanie
Peklowanie to sposób utrwalania mięsa, dzięki któremu ma ono różowy
kolor, jest kruche oraz przedłużona zostaje jego trwałość.
Podstawowe metody peklowania mięsa to:
Peklowanie na sucho:
Metoda polega na dokładnym nacieraniu mięsa solą, saletrą, cukrem
oraz mieszanką przypraw aromatycznych (np.: mieszanką ziół Babci
Leokadii). Można ją stosować do każdego rodzaju mięsa: wołowiny,
wieprzowiny, baraniny, a także drobiu (kaczki, gęsi).
Peklowanie mieszane:
Nadaje się doskonale do wszystkich porcji mięsa o ciężarze nieprzekraczającym 4 kg, stosowane szczególnie wtedy, gdy mięso samo z siebie nie jest w stanie wydzielić odpowiedniej ilości soków. W pierwszym
etapie porcje mięsne pekluje się na sucho przez ok. 1 tydzień.

maryn, jałowiec, czosnek i gorczyca) lub
stosujemy ich gotowe mieszanki. Należy
pamiętać aby mięso było całkowicie
przykryte zalewą, ale nie powinno ono
w niej pływać. Mięso do peklowania
musi być bezwzględnie pozbawione kości
- mięso w ich obecności psuje się bardzo
szybko. Tak przygotowaną zalewę
peklującą wraz z mięsem wstawiamy
najlepiej do lodówki
(temp.2-8°C) na około 2 tygodnie.
Kolejnym etapem po peklowaniu jest
obróbka cieplna mięsa, która ma na celu
przedłużenie trwałości produktu i nadanie
mu odpowiedniego smaku oraz konsystencji.
W zależności od oczekiwanego efektu
końcowego możemy mięso poddać:
- samemu procesowi parzenia – kiełbasa biała parzona,
- procesowi wędzenia, a następnie suszenia – kiełbasa krakowska
podsuszana,- wędzeniu, a następnie sparzeniu – kiełbasa biała
wędzona, wiejska. Nie zalecamy natomiast przeprowadzenia parzenia przed wędzeniem, gdyż wędzeniu należy poddawać produkty o jak najmniejszej zawartości wody.
Parzenie:
Jest procesem podobnym do gotowania, z tą tylko różnicą, że zamiast temperatury 1000C, podczas parzenia produkty poddajemy
działaniu temperatury ok. 70 – 900C. Dłuższe parzenie powoduje
znacznie mniejsze straty niż krótkie gotowanie, polepszając jednocześnie wartość smakową mięsa i jego przetworów.
Proces ten prowadzi się najczęściej w naczyniach otwartych.
REKLAMA

Następnie mamy do wyboru dwie możliwości dalszej obróbki:
1. Zbiera się naturalną solankę powstałą podczas peklowania na sucho i
wykorzystuje ją do przyrządzenia zalewy stosowanej w peklowaniu na
mokro.
2. Nie stosuje się solanki naturalnej, lecz przyrządza się nową. W tym
przypadku zawartość soli kuchennej w zalewie (w zależności od wielkości mięsa ) może wynosić od 12 do 20 %.
Peklowanie na mokro (w zalewie):
Jest to najczęściej stosowana metoda peklowania polegająca na poddawaniu mięsa działaniu mocnego roztworu soli z dodatkiem saletry i
przypraw aromatycznych.
Zasada przygotowania roztworu jest prosta:
Na 1 litr wody bierzemy 70g soli, 2g saletry,10g cukru oraz przyprawy
wg uznania tj.: (ziele angielskie, liść laurowy, kolendra, goździki, roz-
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To niezwykle praktyczne urządzenie jakim jest szynkowar, służy do
przygotowywania soczystych mięs obiadowych oraz różnego typu
zdrowych (pozbawionych dodatków chemicznych) wędlin. Mogą to
być klasyczne szynki (peklowane i niepeklowane), rolady, mielonki,
wyroby mięsne z warzywami, suszonymi owocami, grzybami itp..
Umyte, oddzielone od kości mięso, przyprawione ziołami i wybranymi dodatkami smakowymi umieszcza się w SZYNKOWARZE,
naczynie zamyka i umieszcza się w drugim garnku z wodą. Całość
ogrzewa się w delikatnie wrzącej łaźni wodnej w ciągu 1-2,5 godz.
Tak ogrzewane mięso nie ma kontaktu z wodą, zachowuje wszelkie
walory smakowe i odżywcze, jest kruche i soczyste. Nawet wołowina
przygotowana w szynkowarze staje się krucha i bardziej delikatna.

Zazwyczaj średni czas parzenia wynosi dla:
- kiełbas - ok. pół godziny na 1 kg,
- szynek itp.- ok. 1 godziny na 1 kg mięsa pozostającego w jednym
kawałku,
Wędzenie:
Jest to tradycyjna metoda o działaniu konserwującym i nadającym
smak przy jednoczesnym nadaniu barwy wyrobom. Poza tym powoduje odciąganie wody. Dym można wytwarzać zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz komory wędzarniczej. Aby uzyskać smaczny
i zdrowy produkt, dym musi spełniać określone kryteria.
O powstaniu specyficznego jego składu decydują ostatecznie użyte
gatunki drewna i temperatura spalania. Dlatego najlepiej kupować
sprawdzone i odpowiednio oczyszczone zrębki wędzarnicze. Przy
stosowaniu niewłaściwego gatunku drewna w uwędzonych produktach może pojawić się nawet smak smoły. Obecnie najpopularniejsze
są zrębki pochodzące z naturalnego drewna: buka, olchy, czereśni czy
jabłoni. W skutek połączenia dymu, mięsa i przypraw powstaje odpowiedni aromat wędzenia.
W zależności od temperatury wyróżniamy następujące metody wędzenia:
Wędzenie zimne
Odbywa się ono w temperaturze od 8 do 250C i powoduje najsilniejsze schnięcie wędzonek, wymaga również długiego czasu.
Powinno być ono przeprowadzane z przerwami, w kilku fazach.
Jedna faza wędzenia trwa zwykle 5-12 godzin. Między fazami
następuje wietrzenie (ok. 5 godzin), mające na celu doprowadzenie
świeżego powietrza. Powoduje to dodatkowe obsuszanie wędzonek,
a także tworzenie się odpowiedniego aromatu. W zależności od produktu cały proces wędzenia na zimno składa się z 3 – 5 faz.
Metodę tą stosuje się do wędzenia kiełbas surowych i wyrobów surowych po peklowaniu (głównie na sucho). Wyroby przygotowywane
w ten sposób są trwałe, smaczne i można przechowywać je bardzo
długo. Należy pamiętać aby odbywało się to w chłodnym, zaciemnionym i przewiewnym miejscu. Produkty nie powinny stykać się ze
sobą, należy je również chronić przed kurzem i światłem.
Wędzenie ciepłe
Tym sposobem wędzi się przede wszystkim wyroby parzone i gotowane. Jest to wędzenie w temperaturze od 24 do 600C. Przeprowadza
się je bez przerw przez ok 24 godziny, dlatego w pomieszczeniu wędzarniczym temperatura musi być podtrzymywana przez dodatkowe
źródło ogrzewania (np.: elektryczne). Sam proces spalania materiału
drzewnego nie wystarcza do zachowania odpowiednich warunków
termicznych.
Wędzenie gorące
W metodzie tej stosuje się temperaturę od 40 do 90 C. Wędzenie w
zależności od produktu trwa od kilku godzin do 2 dni. Ten sposób wędzenia stosuje się przede wszystkim do kiełbas, wędzonek, przeznaczonych do szybkiego spożycia, które po obróbce cieplnej można
poddać suszeniu, sparzeniu lub pieczeniu.
Najprościej swoją przygodę z wędliniarstwem można
rozpocząć od zakupu szynkowara, w którym przyrządzimy
praktycznie każdy rodzaj mięsa.

Potrawka z szynkowara
4-5 udek z kurczaka, 400 g mięsa mielonego, pieprz, sól, majeranek,
przyprawa gyros, czerwona papryka i inne wg uznania (mięso przyprawiamy podwójną porcją przypraw, którą wykorzystalibyśmy np.
do smażenia).
Uda trybujemy ( mięso oddzielamy od kości ), dokładnie myjemy.
Na dwóch płatach mięsa pozostawiamy skórę. Każdy kawałek równomiernie doprawiamy przyprawami i pozostawiamy na ok. pół godziny. W tym czasie również doprawiamy mięso mielone. Następnie
w szynkowarze układamy na przemian mięso z uda – mielone – mięso
z uda - mielone. Pierwszy płat uda kładziemy skórą do dołu, ostatni
natomiast skórą do góry. Szynkowar zamykamy, umieszczamy w nim
termometr i wkładamy do garnka z wodą.
Parzenie kończymy w momencie kiedy temperatura mięsa w środku
szynkowara osiągnie 70-75 0C (ok.1,5h).
Następnie szynkowar studzimy i umieszczamy w temp. 2-8 0C na
kilka godzin. Zdjęcie z poprzedniej strony przedstawia gotową potrawkę z szynkowara.
Jeśli chodzi o wędzenie nie potrzeba do tego ogrodu ani specjalnych
miejsc, co ograniczało nas do tej pory. Obecnie na rynku są wędzarnie
zamykane, dostosowane dla każdego kto ma chociażby balkon.
Bardzo prosto można przyrządzić chociażby wędzoną rybę.
Pstrągi w zalewie koperkowej
4 oprawione pstrągi, 3 l. zimnej wody, 150 g. soli, 90 g. cukru, 20 g.
kopru suszonego, 5 g. pieprzu, opcjonalnie mieszanka przypraw do
ryb pikantnych „Kunszt wujka Kazimierza – Browin” do zaostrzenia
smaku ryb przed wędzeniem.
Z podanych składników sporządzamy zalewę peklującą. Ryby dokładnie myjemy i umieszczamy w niej na ok. 10 godzin w chłodnym
miejscu (np.: w lodówce). Po tym czasie ryby wyjmujemy i obsuszamy (aby się dobrze uwędziły, a nie
ugotowały). Ryby wędzimy
na ciepło około 40-50 minut.
Do wędzenia proponujemy
wykorzystać
zrębki czereśniowe
lub bukowe.
Pstrągi przyrządzone
wg przepisu
znajdują się na
zdjęciu
powyżej.
Smacznego!

27

JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA

znaczy

TARApomoc
To nie mit, że świat zmieniają
szaleńcy! Ba! Nawet w ostateczności,
kiedy konsumpcja na przeogromną skalę cofa
cywilizację, jedynie pozytywni wariaci, niczym Syzyf,
zdobywają szczyty. Co ciekawe, spadając na wskutek
trudów rzeczywistości na początek swojej niełatwej
drogi, nie raz narażają się na śmiech masy konsumen
tów, którzy mają jedynie pobożne życzenie żyć w świecie bliskim biblijnego Raju!

Gdybyśmy chociaż przez chwilę zastanowili się nad tym, jaki mamy
wpływ na obraz tego świata - nie tylko kim jesteśmy, ale także co jako
jednostka możemy dokonać, jaki wpływ jedna istota ma na ogrom tego
świata - szybko zakasalibyśmy rękawy i wyruszylibyśmy na wojnę.
Wojnę z bólem, krzywdą i niesprawiedliwością. Często jednak wolimy
pozostać przy sloganach i kolokwialnych hasłach, że świata nie zmienimy lub, że co ma być to będzie!
A szkoda, gdyż wszyscy jesteśmy częścią tego co dzieje się i obok nas i
setki mil od nas. Mamy wpływ na to jak rozwija się świat i jakie wnioski
wyciąga z błędów, które od wieków popełnia ludzkość. Być może są to
górnolotne i zbyt pretensjonalne stwierdzenia, szczególnie dla tej części
człowieczeństwa, która pospiesznie przechodzi przez swoje życie, w pogoni za posiadaniem, materialnym spełnieniem czy po prostu, tak zwyczajnie w konsumenckim pędzie, warto jednak powiedzieć
w końcu STOP!
Scarlett, to od niej wszystko się zaczęło
Celem powyższego wstępu nie jest gloryfikowanie nierealnego stylu życia, zarezerwowanego jedynie dla wybranych odludków, urodzonych
społeczników, wybitnych wrażliwców! O nie! Tacy nie potrzebują zatrzymywać się i wsłuchiwać w siebie i w świat dookoła, gdyż zakasują
rękawy i walczą od dawna na wojnie!
Ten artykuł ma swój określony cel. Dobrze by było, gdyby
przekonał nas do jasnych myśli, przejrzystych wniosków, które
pomogą, nie ważne w jakim stopniu, ale pomogą
w budowaniu lepszego świata obok nas.

W dobie internetu, portali społecznościowych, wszyscy zasypujemy się religijnymi mottami, prześlicznymi obrazkami o
miłości do ludzi i zwierząt, wszyscy pragniemy pokoju i tylko
dobrego dla siebie, w święta, urodziny, rocznice. A ile fizycznie,
ile realnie dokonujemy w tym kierunku by budować ten niesamowity i bajeczny świat idealnego współżycia między nami
ludźmi, miedzy nami, a zwierzętami? Przeważnie dobrzy
jesteśmy my, a źli to ci obok, z którymi nie chcemy mieć nic
wspólnego, bo to oni krzywdzą ludzi, zwierzęta, i nie robią nic na
polu dialogu i w kwestii zmniejszenia cierpienia, bólu.

Niech będą pierwszym, potem drugim i trzecim krokiem, u każdego w
innym wymiarze, krokiem na miarę możliwości, na miarę zapału, na
miarę potrzeby serca.

Więc pojawiła się na świecie Scarlett i pod wpływem doświadczeń serca - postanowiła stworzyć Tarę. Scarlett, która nie bez
znaczenia dostała takie, a nie inne imię od swojej matki, otrzymując niejako w wianie tak wielką siłę walki!

Jakaż to przejrzysta chęć - pospolitego, wrażliwego człowieka- żyć w
dobrym świecie. Dobrym znaczy smacznym? Dobrym jako slogan? Nie!
Dobrym jako przyjaznym, dla Ciebie, dla mnie, dla mojego sąsiada, ale i
dla twojego psa, mojego kota czy też konia. Czy znamy osoby, które
oficjalnie wypowiadają się, że takiego świata nie chcą?

Pewnego, też nieprzypadkowego dnia, w sercu i w głowie młodej
dziewczyny powstał pomysł tak piękny jak prosty. Tara, jako
dom dla kumulowania właśnie tych ludzkich najważniejszych
cech: wrażliwości, współczucia i miłości.
Dom dla zwierząt, przede wszystkim koni, nie odrzucając
żadnych innych stworzeń. Dom, schronisko, ostatnią
przystań, nie można się nawet bać stwierdzenia - Raj. Tak!
Scarlett stworzyła Raj, na miarę swoich możliwości, na
miarę tego ile otrzymała, ile wiedziała, że może otrzymać,
na miarę świata, w którym przyszło jej żyć. Historia Tary
jest do odczytania na wielu stronach gazet oraz internetu.
Przez 20 lat każdy dzień spisywał się w przestrzeni
istnienia jako walka o konie porzucone, wykupione lub
przekazane do opieki. Od tylu lat Tara walczy o zapewnienie godnej emerytury koniom, które wcześniej były
przyjacielem człowieka, służyły mu, były blisko ludzkich
spraw, gospodarstw, domów.
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Miłości wystarczy dla wszystkich

Tara spowodowała, że nie stały się już tylko
kawałkiem mięsa, podarowała im bezpieczeństwo
i wolność, otoczyła miłością i opieką.

JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA

Ta pozytywnie oszalała na punkcie zwierząt dziewczyna, stworzyła
pierwsze tego typu w Polsce schronisko. Dopiero później, podpatrując ją, wiele innych dobrych ludzi poszło w jej ślady, widząc
sens tej ciężkiej pracy. Nie można jednak zapomnieć, że jest to
jedyne takie miejsce w tym kraju, gdzie uratowany koń, który zamieszka w swoim raju, już nic nie musi, a nawet mu już nic nie
wolno! No, chyba że jedynie być szczęśliwym i niedręczonym!
To bardzo istotne, że konie w Tarze już nie muszę udowadniać
człowiekowi swojej przydatności, już nie zaspakajają ludzkich
potrzeb i ich pełny żołądek nie jest uzależniony od ciężkiej pracy.
Ba! Nawet nie są ujeżdżane, a „matka” Tary - Scarlett, wraz z pokrewnym jej duszy mężem Piotrem, rodziną, bliskimi, pracownikami i wolontariuszami skrupulatnie i walecznie tego pilnują!
Wszystkich zwierząt żyjących w Tarze jest blisko 200 - krowy, kozy,
owce, psy, koty, świnie, kury, kaczki, gołębie i króliki. Każde z tych
uratowanych zwierząt dostaje jedzenie, ciepły i suchy kąt oraz opiekę weterynaryjną.
Trzeba jednak zaznaczyć, że Tara nadal jest na wojnie!
Walczy o zakaz uboju rytualnego, zakaz hodowania koni na
mięso i zakaz transportu polskich koni
do zagranicznych rzeźni.
Konie Tary nie są oddawane w adopcje zewnętrzną. Można jednak
zostać opiekunem, rodzicem wirtualnym! Sponsorem swojego
konia, ocieplić tym samym ten kąt swojej duszy, który najbardziej
ubolewa nad losem zwierząt. Można także ocieplić wizerunek
swojej firmy i zapewnić sobie tym samym najlepszą z dostępnych na
rynku formę reklamy.

Dla nich Rajem jest Tara...

W 2012 roku, to właśnie Tara zorganizowała wielki protest na Wstępach w Skaryszewie - największym polskim targu koni, który zaczyna
się już w nocy, a w trakcie którego konie sprzedawane są głównie na
rzeź. To właśnie z tego miejsca, co roku wyjeżdżało w wielogodzinnych transportach do włoskich rzeźni wiele setek koni. Tara
głośno wykrzykiwała i nadal krzyczy - Nie! Dość targów, które nie
spełniają norm obrotu żywymi zwierzętami, dość złego traktowania
zwierząt przeznaczonych do rzeźni, dość sprzedawaniu koni na rzeź!
Tara będzie do końca walczyć, by koń uzyskał w naszym
państwie status zwierzęcia towarzyszącego człowiekowi! To
właśnie nasz kraj posiada tak wspaniałe tradycje w tym temacie.

113 koni. Wszystkie są na bieżąco badane, leczone i rehabilitowane.
Każdy z nich ma regularnie werkowane kopyta, szczepienia, odrobaczanie. Aby zaopiekować się jednym z nich, zapraszamy do
naszego Działu Adopcji (na razie umieściliśmy w nim ok. połowę I tu jest ten moment, w którym kiedy sami możemy sobie odpowiehistorii naszych końskich podopiecznych, co jakiś czas jednak dzieć na pytanie - czy ja coś mogę zmienić w tym omawianym temacie,
czy ja mogę pomóc, przyczynić się do zmiany wizerunku tego świata,
dodajemy kolejnego mieszkańca Tary).
popędzić w zmianach na plus? Tara realnie, fizycznie, nie teoretycznie
Wszyscy pracownicy Tary starają się swoim świadectwem edu- przekonuje każdego z nas, że tak!- możemy wspólnie wiele.
kować społeczeństwo, prowadzą zajęcia dla dzieci niepełnospraw- Tara może być i jest naszymi rękami - pomóżmy jej działać!
nych i nadpobudliwych emocjonalnie z zakresu nawiązywania Nie zawsze potrafimy, nie zawsze mamy siłę, czas. Przytłoczeni
kontaktu i opieki nad końmi, prowadzone są też prelekcje w swoimi sprawami odkładamy nasze współczucie, emocje na dalszy
szkołach, bo jak inaczej zaszczepić w człowieku wegetarianizm czy plan, zagłuszamy to, co woła o pomoc, a przecież ma szansę na wyjście
z zakamarków niełaskawości tego świata. Sami w sobie musimy odpoekologiczny styl życia?
wiedzieć sobie na pytanie - czy możemy, czy chcemy, czy potrafimy
Tara promuje piękny styl życia, ale droga którą idzie, nie należy do pomóc?
najzwyklejszych. Scarlett wiedziała o tym stwarzając Tarę, miała
świadomość, że tylko z pomocą drugiego człowieka można dokonać W przypadku Tary, to wcale nie jest skomplikowane. Można z kilku
cudów, nie jesteśmy na tym świecie sami! Ale taka symbioza, to opcji pomocy wybrać tę, która sprawi, że staniemy się częścią tego
oczywisty program działania dla takiej potężnej rodziny i instytucji lepszego świata, że wraz z tymi szaleńcami, którzy nie stoją po stronie
żadnych bezmyślnych idei ,będziemy mieli wpływ na ten nie zawsze
w imię dobrego współistnienia człowieka i zwierzęcia.
wesoły bieg życia.
Skoro potrafimy zachwycać się filozofią św. Franciszka - nie narzekajmy, że nie ma go już wśród nas, że czasy inne... To tylko wymówka.
Czasy zawsze są takie same, zawsze takie, kiedy nasza pomoc,
zaangażowanie, nawet maleńki udział dają nadzieje na lepsze jutro.
Nie oglądajmy się na innych, oceńmy swoje możliwości, jeśli nie
jesteśmy w stanie z siebie jednak nic dać, nic ofiarować, pozwólmy
pozytywnym wariatom zmieniać świat nie krytykując i nie przeszkadzając im w tej bardzo skomplikowanej walce o dobro.
I nie potrzeba do tego żadnych wzniosłych filozofii, wielkich
religii czy małych sekt. Bądźmy wrażliwymi ludźmi, otwórzmy
się najpierw na siebie, a zobaczymy ile okien i drzwi pootwiera
się na innych ludzi, a tym samym na naszych braci - na
zwierzęta, które nie potrafią iść na wojnę . Liczą na nas!
Jak mogę pomóc?
http://fundacjatara.info/sub.pl.mozesz-pomoc-inaczej.html
Tak się pomaga w Tarze

Fundacja Tara - Schronisko dla Koni
Piskorzyna, Dolny Śląsk
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TRAMWAJARZA

Po niegroźnym skorku przyszła pora na
kolejnego owada, którego niesłusznie oskarża
się o działanie na szkodę ogrodu. Dzisiejszym
„skazanym”, którego postaramy się oczyścić
z zarzutów będzie kowal bezskrzydły.
Ten czarno-czerwony pluskwiak jest znany nie tylko wielbicielom i bywalcom ogrodów. W pogodne dni spotkać go można również na chodnikach
i murkach, gdzie wraz ze swoją liczną rodziną wygrzewa się w promieniach
majowego słońca.
To właśnie liczebność grupy w jakiej najczęściej przebywają kowale sprawia, że są one traktowane jak szkodniki. Widok kilkudziesięciu owadów o
tak intensywnym ubarwieniu szybko przykuwa wzrok, a o złe skojarzenia
nietrudno.
Nie ma jednak czym się martwić. Kowale nie są szkodnikami. Co prawda żywią się głównie sokiem z roślin, ale żadnej nie czynią poważniejszej krzywdy. Uzupełnieniem ich menu są drobne owady, zarówno żywe jak i martwe.
Ulubionym pokarmem kowala są orzeszki lipy. Jest to smakołyk dość osobliwy, gdyż ze względu na zawartość substancji zaburzających rozród i rozwój dla innych owadów jest on szkodliwy.
Nie tylko jaskrawa barwa sprawia, że nasz wzrok samoistnie skupia się na
wędrujących chodnikiem owadach. Interesować może również sposób w
jaki poruszają się kowale w okresie godowym – szczepione odwłokami
tworzą „dwuwagonikowe składy tramwajowe” (stąd często spotykana naREKLAMA

Większa samica jest „lokomotywą”,
mniejszy samiec „wagonikiem”

zwa tramwajarze). Co ciekawe, to większa samica „holuje” samca,
który przez cały ten czas musi poruszać się „na wstecznym biegu”.
Czy takie poświęcenie się opłaca?
Oczywiście! Mimo że sam akt miłosny trwa ok. pół godziny, kowal
pozostaje przy partnerce nawet przez okres dwóch tygodni (średnio
jest to jednak dzień lub dwa). Wszystko po to, aby zgodnie z często
występującą u owadów regułą przewagi ostatniego samca zapłodnić
jak najwięcej jaj rozwijających się w ciele samicy. Niby takie małe
robaczki, a wiedzą jak zadbać o swoje interesy.
Nie ma realnych przesłanek przemawiających za tym,
by tępić kowale wygrzewające się na słońcu. Potraktujmy je
jako element ogrodowej bioróżnorodności, która ułatwia
utrzymanie ogrodu w naturalnej równowadze.

Z czym kojarzą się
Wam Święta Wielkanocne?
Arturowi z pewnością z pisankami,
które maluje wraz z przyjaciółmi.
Zobacz jak łatwo można
ozdobić świąteczne jajka.

Kolorowa PISANKA
Jakja możemy pokolorować na dwa sposoby, albo stosując
barwniki dostępne w sklepach, albo sięgając po naturalne
„farbki”, czyli buraki, cebulę, trawę, kurkumę lub czerwoną
kapustę.
Szybszy efekt uzyskamy dzięki gotowym barwnikom, dlatego
jeżeli nie mamy za dużo czasu od razu zdecydujmy się na tę
metodę.
Jeżeli jednak chcemy pomalować pisanki, tak jak kiedyś robiły
to nasze babcie przygotujmy odpowiednie warzywa i duży
garnek. Jak kolorować?
W niewielkim garnku należy przygotować wywar (do wody
wrzucamy rozdrobnione warzywa lub zioła barwiące i
gotujemy), w którym gotujemy na twardo jajka.
Jak uzyskać ciekawe kolory?
ź żółty – kurkuma, zielona herbata, nać marchwi, skórki
ź
ź
ź
ź

pomarańczy lub cytryn, igły modrzewiowe
pomarańczowy – łupiny cebuli,
brązowy – łupiny cebuli, czarna herbata, mocna kawa,
łupiny orzecha włoskiego
czerwony – buraczki czerwone, żurawina
fioletowy – owoce czarnego bzu, czerwona kapusta,
czerwona cebula
ź zielony – nać pietruszki, pokrzywa, trawa, szpinak,

liście laurowe, liście barwinka.
Dla utrwalenia i podkreślenia powstałych kolorów do
wywarów można dodać odrobinę octu (można też
spryskać jajko lakierem do włosów). A dla poprawienia
wyglądu „wyschnięte” kraszanki należy przetrzeć
natłuszczoną (masłem, margaryną lub olejem) szmatką.
Dodatkowy efekt dekoracyjny uzyskamy przykładając do
jajka znalezione w ogrodzie listki pietruszki, koperku lub
traw, które ciasno obwiązujemy cienką rajstopą. W takim
„mundurku” gotujemy jajko na twardo.

S.T.A. R.T.

Wielkanocna
gonitwa
Aby zagrać potrzebujesz:
kostkę do gry, pionki, kartkę papieru i
ołówek do zapisywania punktacji.
Gra przeznaczona dla 2-4 osób, w tym
chociaż jedna musi umieć dodawać i
odejmować. Przed rozpoczęciem gry każdy
gracz rzuca kostką. Ten, który wyrzuci
najwięcej oczek rozpoczyna grę.
Po każdym rzucie kostką zawodnik
przesuwa swojego pionka zgodnie z ilością
wyrzuconych oczek. Jeżeli gracz stanie na
premiowanym polu zdobywa punkty:
- zielone jajko - 10 punktów,
- żółte jajko - 20 punktów,
- kolorowa pisanka - 50 punktów.
Jeżeli pionek stanie na polu oznaczonym
strzałką, gracz zbacza z drogi i ma
możliwość zdobycia dodatkowych punktów.
Zgromadzone punkty można stracić stając
na rozbitym jajku. Za każdy taki ruch,
graczowi odejmuje się 15 punktów. Jeżeli
pionek stanie na czarnym polu, to gracz
traci wszystkie punkty.
Gracz, który pierwszy dotrze do mety
dostaje dodatkowe 30 punktów. Grę
kończymy w momencie, gdy wszyscy
gracze dotrą do mety. Zwycięża gracz,
który zdobędzie najwięcej punktów.
MIŁEJ ZABAWY!

M.E.T
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OWOCOWE sudoku
SUDOKU
owocowe
Sudoku to rodzaj łamigłówki, który pozwala ćwiczyć spostrzegawczość.
Spróbuj uzupełnić diagram tak, aby w każdym prostokącie znajdowało się 6 różnych owoców
(jabłko, gruszka, brzoskwinia, banan, pomarańcza i cytryna). Dodatkowym utrudnieniem jest fakt,
że w jednej linii (pionowej i poziomej) każdy owoc może znajdować się tylko raz.

Rozwiązaniem zadania
jest podanie, które owoce
znajdują się w kratkach
z gwiazdką.

OWOCOWE SUDOKU
......................................
......................................

ZIMOWYM GOŒCIEM W KARMNIKU
BY£A SIKORKA.
NAGRODÊ za POPRAWNE
ROZWI¥ZANIE ZADANIA
OTRZYMUJE

ROZWIĄZANIE PROSZĘ PRZEKAZAĆ DO SKLEPU, W KTÓRYM
OTRZYMALIŚCIE PAŃSTWO MAGAZYN VIRIDIS DO DNIA 10.04.2015
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/

kUBUŒ
JOÑCZYK
Z OcHOJNA
GRATULUJEMY!
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Wiesz, albo nie wiesz
czyli Dobre Rady
Pana
Romana
Roman Berkowski
Ogród, Wrocław

Z racji tego, że w tym roku zima
nie zechciała zaszczycić nas swoją
obecnością, można się spodziewać,
że w sezonie nastąpi nasilenie szkodników.

Jednym z tych, którym sprzyja ciepła zima jest ochojnik.
Żeruje on na roślinach iglastych głównie na świerku, modrzewiu
oraz jodle. Ochojnik świerkowo–modrzewiowy zimuje w formie
larw na korze pędów jednorocznych w pobliżu pąków. Bardzo
wczesną wiosną larwy rozpoczynają żerowanie oraz budowę domków (zwanych galasami) przypominających szyszki. W galasach
składają liczne jaja, z nich lęgną się larwy, które żerują przez miesiąc na młodych igłach powodując ich odbarwianie. Z jaj wykształcają się albo bezskrzydłe samice, które dają początek nowemu
pokoleniu na modrzewiach, albo formy uskrzydlone, które przelatują na świerki.
Te samice, które przeleciały na świerki rodzą na nich larwy, które
po pewnym czasie żerowania zapadają w stan spoczynku i zimują.
Na wiosnę żerują na pąkach pędów wierzchołkowych i u ich podstawy składają jaja. Uszkodzony pąk pod wpływem enzymów
zawartych w ślinie przekształca się w okrągły, mały jasnozielony
galas, do którego wnikają wylęgłe z jaj larwy. W drugiej połowie
czerwca dojrzałe larwy zmieniają się w formy uskrzydlone i przelatują na modrzewie.
Podobny rozwój przechodzi ochojnik świerkowy zielony.
Jednak jego galasy są znacznie większe, przypominające
wyglądem mały ananas lub szyszkę. Rozwój ochojników można
ograniczyć, jeżeli będziemy unikać sadzenia świerków w pobliżu
modrzewiów i usuwać galasy ze świerków zanim uwolnią się z
nich mszyce. Zwalczanie chemiczne ochojników można przeprowadzać w 2 okresach.
Pierwszy z proponowanych terminów przypada jesienią, drugi
wczesną wiosną, gdy temperatura osiągnie około 12 stopni.
Najpóźniej do połowy marca opryskujemy iglaki preparatem
olejowym np. Promanal niszcząc zimujące larwy lub samice zanim zdążą złożyć jaja.
Gdybyśmy z jakiś przyczyn nie opryskali preparatem olejowym to
na przełomie maja i czerwca zostaje nam podlewanie drzew np.
preparatem Polysect lub oprysk preparatem Fastac.

Objaw parcha jabłoni na owocu

Pogodna zima sprzyja także występowaniu różnorodnych chorób
grzybowych. Nasze jabłonie narażone są na infekcję parcha –jest to
choroba wywoływana przez grzyby Venturia inaequalis (Cooke)
Aderh. Ta najgroźniejsza choroba coraz częściej atakuje jabłonie w
naszych ogródkach. Może bowiem przezimować na pędach, a przeniesione wraz z wiatrem zarodniki parcha mogą trafić nawet na znaczne
odległości.
Do najczęstszych objawów parcha zaliczyć możemy charakterystyczne plamy na liściach, występujące zawsze na górnej ich powierzchni,
początkowo pojedyncze, stopniowo rozszerzające się i przybierające
barwę czarno-brunatną. Podczas rozwoju choroby owoce korkowacieją i opadają. Porażone owoce są drobne, zniekształcone i nie
nadają się do spożycia.
Grzybnia rozwija się w ciągu zimy, wiosną ma już gotowe do infekcji
zarodniki. Wiosną, przy dużej wilgotności zarodniki niesione wiatrem
i prądami powietrza docierają do okolicznych drzew.
Temperatura 17-24°C oraz wilgotność powietrza stwarza idealne
warunki dla rozwoju choroby. Najobfitsze wysiewy zarodników patogenu obserwuje się w okresie od zielonego pąka do około 2 tygodni
po kwitnieniu.
Pierwsze opryski należy rozpocząć już w fazie zielonego pąka,
ponieważ już w tym stadium dochodzi do pierwszych infekcji. W tej
fazie możemy używać środków np. Miedzian 50 WP, Sylit 65 WP).
Drugi zabieg wykonujemy od fazy różowego pąka do około 14 dni po
kwitnieniu. Do tego najlepszym preparatem jest Zato 50 WG. Pamiętajmy aby zabiegi wykonywać w temp powyżej 10 C. Należy pamiętać, że w późniejszym okresie wegetacyjnym jabłoni, podczas występowaniu długotrwałych opadach deszczu zabiegi należy powtarzać.

OGRÓD

WROCŁAW
ul.Dubois 11/13
tel 71 328 8780

ZAPRASZAMY
PON-PT 9-17
SOBOTA 9-13

sklep.ogród@neostrada.pl

Zapraszamy na zakupy

Gwarantujemy miłą obsługę oraz fachowe porady ogrodnicze
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Nie każde
„E” jest złe!
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Z każdej strony dobiegają do nas apele,
by dokładnie analizować etykiety znajdujące się
na kupowanych przez nas produktach i eliminować
z diety konserwanty i wszelkiego rodzaju „E”.
Patrząc jednak na skład podstawowych artykułów
spożywczych trudno się oprzeć wrażeniu, że wykluczając
z jadłospisu wszystkie smakołyki z „E” w składzie,
nasze menu ograniczmy do wody.
Nie dajmy się jednak zwariować. Nie wszystkie „E”
są substancjami chemicznymi, spora grupa to związki
pochodzenia naturalnego.
Co się kryje w naszym jedzeniu?
Symbolem „E” oznaczane są wszystkie dodatki spożywcze, których zadaniem jest poprawa cech jakościowych i ilościowych jedzenia.Wykaz dodatków do żywności zawiera ponad 300 pozycji.
Dzieli się je na 24 grupy wg funkcji, które pełnią - najważniejsze z
nich to:barwniki; aromaty, substancje konserwujące, przeciwutleniacze, kwasy i regulatory kwasowości, substancje stabilizujące i
emulgujące, substancje zagęszczające i żelujące, substancje klarujące, rozpuszczalniki ekstrakcyjne, substancje wzmacniające zapach i smak, substancje wzbogacające, substancje do stosowania na
powierzchnię, substancje słodzące, substancje spulchniające.

wych, sosów warzywnych i sałatkowych.
E 162 – betanina – kolor buraczkowy, czerwień buraczana – pozyskiwana jest z buraków, dodaje się ją do deserów, galaretek,
dżemów, słodyczy, napojów i zapraw do napojów.
Inne nieszkodliwe barwniki:
E 160, E 160 a, E 160 b, E 160 c, E 161, E 163, E 170, E 174, E 175.
Konserwanty:
E 200 – kwas sorbowy – dodawany do serów, margaryn, wyrobów
cukierniczych i alkoholowych.
E 201 – sorbinian sodu – używany przy produkcji serów,
margaryn, słodyczy, soku cytrynowego, produktach mlecznych,
sałatkach owocowych
REKLAMA

Każda z tych grup ma swoje zakresy liczbowe. Barwniki są najczęściej określane liczbami z zakresu 100-199, środki konserwujące: 200-299, przeciwutleniacze: 300-399, zagęszczacze: 400499, wzmacniacze smaku: 600-699, antybiotyki: 700-799, glazury, środki słodzące i inne: 900-999.
Których „E” nie należy się bać?
Barwniki:
E 100 – kurkumina – kolor żółty – pozyskiwana z kłączy kurkumy,
najczęściej spotykamy ją w przyprawach, makaronach, wyrobach
cukierniczych,
E 101 – ryboflawina, witamina B2 – kolor żółto-pomarańczowy –
najczęściej spotykamy ją w przyprawach,
E 140 – chlorofil – kolor zielony – pozyskiwany m.in.. z pokrzyw,
spotkać go możemy w gumach do żucia, olejach i tłuszczach.
E 153 – węgiel drzewny – kolor czarny – syntetyczny, jest stosowany do produkcji chrupek kukurydzianych, napojów spirytuso-

Inne nieszkodliwe związki konserwujące:
E 237, E 238, E 260 - E 264, E 270, E 280 - E 283, E 296.
Przeciwutleniacze:
E 300 – witamina C – znaleźć ją możemy w wielu produktach, jej obecność jako antyoksydantu nie oznacza, że dany produkt został wzbogacony w witaminę C i jest jego
źródłem.
E 306 – witamina E, tokoferol - jest to przeciwutleniacz w produktach zawierających
tłuszcz, używana głównie, by zapobiec jełczeniu olejów zwierzęcych.
E 322 – lecytyna sojowa – na szeroką skalę stosowana w wyrobach kakaowych i czekoladowych.
E 325 – mleczan sodu – jego głównym zadaniem jest ochrona przed wysychaniem
różnorodnych produktów spożywczych np. serów, pieczywa, pasztetów, lodów, zup.
E 326 – mleczan potasu – zapobiega wysychaniu serów, wyrobów cukierniczych,
galaretek owocowych, zup, owoców w puszkach.
Inne nieszkodliwe antyutleniacze:
E 301, E 302, E 304, E 307, E 308, E 309, E 327, E 331- E 337
Emulgatory:
E 400 – kwas alginowy - dodaje się do produktów dla niemowląt, dżemów, galaretek,
marmolad, kremów do smarowania, budyniów. Mimo naturalnego pochodzenia na E
400 powinny uważać kobiety w ciąży.
E 401 – alginian sodowy - dodawany jest do śmietany pasteryzowanej, dżemów,
galaretek, marmolady, kremów do smarowania, budyniów i puddingów.
E 402 – alginian potasowy - stosuje się przy produkcji wyrobów cukierniczych, garmażeryjnych oraz sosów jako zagęstnik. Zdarza się, że jest dodawany do śmietany
pasteryzowanej, galaretek owocowych, dżemów, marmolad czy powideł.
E 403 – alginian amonowy – znajdziemy go w lodach, jogurtach, galaretkach, dżemach,
budyniach w proszku. Dodawany jest także do produktów niskokalorycznych, napojów
bezalkoholowych, barwników, lukrów.
E 404 – alginian wapniowy – j.w
E 405 – alginian propylenowo – glikolowy - dodawany jest do mrożonych deserów,
sosów, lodów, owocowych oranżad, chipsów ziemniaczanych, piwa, likierów, gumy do
żucia, produktów dietetycznych.
Wszystkie substancje dodatkowe, które znalazły się na liście dopuszczonych do spożycia, zostały bardzo dokładnie przebadane, więc nie powinny nam szkodzić.
Warto jednak patrzeć na nie w kategoriach „mniej szkodliwe”, a nie „zdrowe, bo naturalne”. Fakt, że są pochodzenia naturalnego nie upoważnia nas do zjadania ich w dużych
ilościach, gdyż nawet natura w nadmiarze może być szkodliwa.
Naturalnie identyczny?
Na sam koniec rozszyfrujemy dla Państwa określenie „identyczny z naturalnym”, najczęściej pojawiające się w stwierdzeniu "aromat identyczny z naturalnym".
Związki odpowiedzialne za "aromat identyczny z naturalnym" to substancje mające taką
samą budowę cząsteczkową i skład jak substancja pochodząca z surowca naturalnego.
Mają one bardzo zbliżone walory aromatyzujące do substancji naturalnych, jednak są
przy tym dużo tańsze. Fakt, że powstają na drodze chemicznej syntezy nie czyni ich gorszymi. Ważnym argumentem przemawiającym jednak za „wyższością” związków
naturalnych jest obecność pozostałych substancji prozdrowotnych.
Naturalna witamina C (dostarczana do organizmu na przykład dzięki owocom) zadziała
tak samo jak syntetyczna witamina C z tą tylko różnicą, że zjadane przez nas jabłko
dodatkowo jest źródłem błonnika,witamin, kwasów organicznych, a także pektyn.
Jak to w życiu bywa w tym przypadku medal ma także i drugą stronę. Wśród „naturalnych E” są i takie, które mogą niekorzystnie wpływać na nasze zdrowie.
Sztandarowym przykładem jest glutaminian i benzoesan sodu . Mimo że w naturze występują one w owocach (np. w jagodach, pomidorach i żurawinie), w codziennej diecie
powinniśmy ich unikać.
Gdy na sklepowych półkach coraz trudniej znaleźć naprawdę zdrową żywność,
wykorzystajmy potencjał drzemiący w naszych ogródkach i zacznijmy
samodzielnie uprawiać warzywa i owoce.
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E 202 – sorbinian potasu – dodawany do margaryn, serów, pieczywa, ciast, wina, czekolady, mięs, jogurtów, napojów owocowych.
E 203 – sorbinian wapnia – dodawany do pieczywa, serów, ciast, napojów bezalkoholowych,przetworów mlecznych, soków owocowych, twarogów.
E 236 – kwas mrówkowy – nieszkodliwy konserwant dodawany do soków owocowych
i wędzonych ryb.
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Kosiarki
bębnowe- sposób

na proste koszenie

Trawnik jest oczkiem w głowie
wielu ogrodników.
Świadomi tego producenci narzędzi ogrodniczych,
co rusz wypuszczają na rynek kolejne typy kosiarek
mających usprawnić i umilić wykonywanie
żmudnej pracy jaką jest regularne koszenie.

W dobie automatycznych kosiarek elektrycznych lub samojezdnych,
wielofunkcyjnych traktorków zdajemy się zapominać jak jeszcze
niedawno na trawnikach królowały kosiarki bębnowe (wrzecionowe).
Wybór akurat takiego typu narzędzia jest rozwiązaniem ekonomicznym i ekologicznym, zwłaszcza w ogrodach o niewielkiej powierzchni, z którymi coraz częściej mamy do czynienia.
Jak to działa?
Jak to w życiu bywa najprostsze rozwiązania są najbardziej funkcjonalne. Zależność ta doskonale obrazuje zasadę działania kosiarek
bębnowych.
Całe urządzenie składa się z :
- cylindrycznie osadzonych, wygiętych noży bębnowych,
- mechanizmu przekładniowego połączonego z kołami jezdnymi,
- kół – przy wyborze powinniśmy kierować się ich solidnością i
dobrą przyczepnością,
- przeciwnoża, który gwarantuje precyzyjne cięcie.
Pchając kosiarkę wprawiamy w ruch koła, które napędzają mechanizm przekładniowy odpowiedzialny za ruch noży bębnowych.
Cięcie odbywa się bezstykowo (nóż bębnowy i przeciwnóż nie dotykają się) dzięki czemu źdźbła nie są poszarpane (cięcie czyste i gładkie, takie jakbyśmy cięli trawę nożyczkami).
Jakie zalety?
Oprócz precyzji cięcia, kosiarki wrzecionowe posiadają wiele innych zalet:
- ekonomia i ekologia – oprócz samego zakupu odpowiedniego
sprzętu, koszenie nie generuje żadnych dodatkowych kosztów.
Nie musimy myśleć o paliwie, czy kablu zasilającym. Wiosenne
przeglądy i konserwacja skupia się jedynie na umyciu i naoliwieniu
poszczególnych elementów, a utrzymanie sprawności kosiarki w
sezonie na regularnej kontroli ostrości ostrza.
- ergonomia – praca kosiarką bębnową na areale o niewielkich
rozmiarach (do 200-250 m2) jest czystą przyjemnością, gdyż wysiłek jest niewielki, a hałas generowany przez urządzenie znikomy.
- zwrotność - z racji tego, że większość kosiarek wrzecionowych, to
urządzenia jednoosiowe, bardzo łatwo nimi manewrować nawet na
umiarkowanie nierównych powierzchniach.
- wielkość – niewielkie rozmiary tych urządzeń ułatwiają ich przechowywanie w sezonie, a także podczas zimy. Dużym atutem jest
nieskomplikowana i prosta w demontażu konstrukcja.
Jakie wady?
Skoro przedstawione zostały zalety kosiarek bębnowych, nie wolno
nam przemilczeć wad. A i takowe „wrzecionówki” posiadają:
- urządzenia sprawdzają się podczas koszenia umiarkowanie wysokiej trawy. Po dłuższym odstępie między koszeniem bęben może
nam się zapychać,
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Kosiarka bębnowa Fiskars StaySharp Plus

- wersja podstawowa większości kosiarek wrzecionowych nie posiada bębna gromadzącego skoszoną trawę, albo więc czeka nas
grabienie, albo koniecznie zaopatrzmy się w model z koszem,
- kosiarki bębnowe nie radzą sobie z mokrą trawą, która zatyka
bęben.
Jak zapewniają doświadczeni ogrodnicy, mimo że kosiarki
bębnowe wynalezione zostały ponad dwa wieki temu, upłynie
jeszcze wiele czasu, by jakiekolwiek inne urządzenia
mogły je zastąpić, zwłaszcza w małych ogrodach.
REKLAMA
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SASANKI
Chyba nie było jeszcze takiej
wiosny, podczas której
nie zrobiłem choć
jednej fotografii sasankom.
Tych
zdjęć zawsze musi być
Tekst i zdjęcia
cała
seria,
bo kwiatki urządzają
Witold
prawdziwy show!
Czuksanow

W marcu spod ziemi wyglądają na świat puszyste pączki.
To ich faza pierwsza, srebrna. Jest piękna zwłaszcza rano,
gdy zapowiada się słoneczny dzień po chłodnej nocy.
I ten pączkowy okres może trwać długo. Tym dłużej, im
wiosna chłodniejsza. Z czasem jednak otwiera się pierwszy taki srebrny pączek. Po nim pojawiają się kolejne
kwiaty i zaczyna się faza druga. W tym momencie ścieżki
różnych sasanek się rozchodzą, bo w pączkach podobne
one do siebie wszystkie jak krople wody.
Ale w czasie kwitnienia trudno znaleźć dwie identyczne.
Powód?
Rośliny wyjątkowo łatwo się między sobą krzyżują.
Są odmiany pojedyncze i półpełne, lila i fioletowe, białe i
niebieskie, czerwone, różowe i purpurowe oraz kremowe.
Mnie szczególnie podobają się sasanki w typie papuzim
czyli 'papageno' o postrzępionych brzegach płatków.
Zobaczyłem taką kiedyś w Czechach, w jednym ze skalnych ogrodów. A później długo poszukiwałem, by akurat
taką jak tamta mieć w ogrodzie. Najłatwiej byłoby taką
papuzią roślinę podzielić na sadzonki, ale one za dzieleniem i sadzonkowaniem nie przepadają. Więc życzenie
spełnić się nie mogło aż do pewnej wiosny. Zdarzył się
cud, bo na targowisku kupiłem sadzonkę, jak mnie zapewniano odmiany najzwyklejszej, niebieskiej, a wyrosła z
niej strzępiasta „papużka”. Kwitła później każdej wiosny.
Pierwszej miała tylko jeden kwiatek, następnej kwiaty
trzy, kolejnej dwa razy więcej. Z czasem jeszcze się rozrosła, a po kilku z sezonach zaczęło się z nią dziać coś
niedobrego. Kwiatów było coraz mniej i pewien znajomy
miłośnik sasanek powiedział mi, że to objaw starzenia.
Bo rośliny nie są długowieczne i nie powinno się do nich
specjalnie mocno przywiązywać. A oprócz podziwiania
skupić się lepiej na tym, by co roku zbierać nasiona.
Prawdziwym miernikiem zamiłowania do tych roślin jest
umiejętność dostrzeżenia i docenienia trzeciej fazy sasan-
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Faza druga, czyli sasankowy zawrót głowy.

Faza pierwsza, czyli co z Ciebie wyrośnie?

Faza trzecia, czyli co z Ciebie wyrośnie w przyszłym roku?

Sasanki 'Papageno' o postrzępionych płatkach

„Sasanka”
rys. Jolanta Czuksanow

REKLAMA

kowej, która jest naturalną konsekwencją kwitnienia.
W tym czasie zamiast kolorowych płatków na szczycie pędów pojawiają się puszyste owocostany. Przez pewien czas trzymają się
one mocno, ale z czasem wiatr je porywa.
Trzeba je zebrać zanim polecą w świat i najlepiej zaraz wysiać.
Pośpiech jest wskazany, bo moim zdaniem nasiona dość szybko
tracą zdolność kiełkowania, a poza tym te wysiane latem, zachowują się jak wszystkie inne byliny.
Szybko kiełkują, rosną i najbliższej wiosny już kwitną. I to jest
prawdziwa zabawa w sasanki, które wiosną pokazują co nam z nasion wyrośnie. Większość zapewne będzie podobna tych roślin,
które w kolekcji już mamy. Ale jak sasanki znam, to na pewno pojawi się kilka takich, których nigdy na oczy nie widzieliśmy.
Wszystkie one lubią normalną glebę ogrodową z dodatkiem próchnicy. Nie zaszkodzi im jeśli będą rosły w lekkim półcieniu, choć
najpiękniej prezentują się w pełnym słońcu i w tych miejscach,
które tylko z im wiadomych względów po prostu podejdą.
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kraina
Litwamalowana

zielenią

Największym
bogactwem
Alina Obolewicz
Litwy jest przyroda.
licencjonowany
I to widać!
przewodnik
Gdy
podróżuje
się
WILNO
po Litwie głównymi
drogami między miastami,
które w porównaniu do miast Polski
nie są tak duże, widzi się prawie
wyłącznie łąki i lasy, wszędzie zieleń.
Turyści, którzy po raz pierwszy zwiedzają Litwę
są zdziwieni, dlaczego nie widać, jak żyją tutejsi
ludzie, prawie nie widać domów ani ogrodów.
Gdzieniegdzie, i zwykle dalej od drogi, stoją
stare drewniane przedwojenne chałupy.
Wilno- panorama miasta z widokiem na Górę Zamkową

A to dlatego, że gęstość zaludnienia na Litwie
jest znacznie mniejsza niż w Polsce, stąd się przyjęło budować
główne drogi dalej od miejscowości zamieszkałych. Dzięki temu
mieszkańcy wsi i miasteczek nie słyszą szumu ciężarówek i nie
wdychają spalin... I mieszkają bliżej przyrody albo wręcz na jej łonie.
Choć Litwa jest krajem równinnym, jej stolica – Wilno, jest położone
na wzgórzach. Wilno, nazywane miastem kościołów, jest bardzo
zielone. W stolicy są tylko dwa sadzone parki, reszta zieleni – to
skrawki lasów. Wilno się rozbudowywało w mądry sposób, nie wycinając doszczętnie lasów, tylko zostawiając ich skrawki jako granice
między dzielnicami. Najlepiej to piękno widać z jednego z kilku
tarasów panoramicznych znajdujących sie na starówce lub blisko
niej. Cały plan rozległego, dzięki naturalnej zieleni, Wilna jest najlepiej widoczny z wileńskiej wieży telewizyjnej – jednej z dziesięciu
najwyższych na świecie.
W pięknym Wilnie jest niezwykle dużo śladów polskości, jak też
miejsc dla Polaków i katolików bardzo ważnych. Ostra Brama –
kapliczka nad bramą miejską z cudownym obrazem Matki Boskiej.
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Uniwersytet Stefana Batorego (Wileński), gdzie studiowali lub pracowali: Mickiewicz, Słowacki, Kraszewski, Ruszczyc, bracia Śniadeccy, Miłosz, Filomaci i Filareci: Zan, Pietraszkiewicz, Czeczot,
Odyniec etc. Piękna barokowa kaplica w Katedrze Wileńskiej, w
której się znajdują relikwie patrona Litwy i młodzieży, św.Kazimierza. Perła baroku wileńskiego – „koronkowy” kościół św. Piotra i
Pawła, w którym się znajduje ponad dwa tysiące białych stiukowych
rzeźb. Sanktuarium Miłosierdzia Bożego z pierwszym na świecie
obrazem „Jezu, ufam Tobie”. Miejsca związane ze św.Faustyną,
bł.ks.-M.Sopoćko. Cmentarz na Rossie – nekropolia wileńska.
Zabytki Wilna – to temat na osobny artykuł, do następnego wydania
Viridis. Żeby dobrze poznać Wilno i miejsca dla Polaków ważne,
należy tu spędzić minimum kilka dni.
Wśród wielu jezior i pięknej zieleni położone jest miasteczko Troki –
dawna stolica Litwy. W Trokach znajduje się jedyny w tej części
Europy zbudowany na wyspie średniowieczny zamek - rezydencja
wielkich książąt litewskich. W okolicach Troków - w Zatroczu jest
odnowiony pałac Tyszkiewiczów z pięknym parkiem krajobrazowym, projektowanym przez Eduarda Andre.

Troki-Dziedziniec zamku w Trokach

Kowno – drugie pod względem wielkości miasto Litwy. W okresie
dwudziestolecia międzywojennego, gdy Wilno i Wileńszczyzna jako
Litwa Środkowa należały do Polski, pełniło ono rolę tymczasowej
stolicy. Bardzo malownicza starówka kowieńska położona jest w
strategicznym miejscu, gdzie łączą się dwie rzeki Wilia (lit.Neris)
i Niemen.
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Architektura starego Kowna kardynalnie się różni od architektury
starówki wileńskiej; człowiek się czuje tak, jakby się znalazł w innym
państwie, choć odległość między miastami wynosi tylko 100 km. W
Kownie cztery lata jako nauczyciel pracował Adam Mickiewicz. W
okolicach Kowna warto zwiedzić Pożajście – barokowy zespół
kościelno-klasztorny położony w udosobnieniu na półwyspie, nad
tzw. Morzem Kowieńskim.

Litwa - krajobraz z dzieł polskich wieszczów ciągle aktualny

Druskienniki – położone na zakolu Niemna, zadbane i znane w świecie miasto uzdrowiskowe. Oprócz zabiegów zdrowotnych i SPA,
spacerów, można też aktywnie spędzić czas w jednym z największych w Europie aquaparków lub zjeżdżać na nartach nawet latem w
tzw.Śnieżnej Arenie. W okolicach Druskiennik warto zwiedzić Muzeum Rzeźby Komunistycznej „Grutas”.
Skansen w Rumszyszkach - jest jeszcze dużo takich miejsc,
gdzie czas się zatrzymał.

Blisko Kowna w Rumszyszkach znajduje się też ogromny skansen –
Muzeum Bytu Litewskiego. Na powierzchni ok. 195 ha są przedstawione wszystkie etnograficzne regiony Litwy. Można tu spędzić
nawet cały dzień i zapoznać się z litewską kulturą, wiejską architekturą, obyczajami oraz tradycjami zagospodarowywania przestrzeni wokół domów. Tradycyjne ogródki litewskie z miejscowymi
kwiatami i ziołami są przepiękne! Można je ujrzeć nie tylko w
skansenie, ale i przy domach mieszkalnych, szczególnie jeśli się
podróżuje po Litwie bocznymi drogami.
Warto zwiedzić ojczyznę Czesława Miłosza – Szetejnie, znajdujące
się niedaleko słynnego miasta Kiejdany, dawnej siedziby Radziwiłłów. To miasteczko jest niezwykle piękne, zadbane.
Na północy kraju, niedaleko miasta Szawle, wśród pięknych równinnych łąk jest położona Góra Krzyży. Tu się znajduje kilka milionów różnej wielkości krzyży i kapliczek z całego świata; ich
liczba z każdym dniem rośnie. Szczególnie latem, gdy jest mnóstwo
pol-nych kwiatów, wygląda mistycznie i bajecznie. W tej części
Litwy podobno jest największa w Europie liczba bocianów.

Góra Krzyży - ciekawy punkt na wycieczkowej mapie

Choć linia brzegowa kraju wynosi niecałe 100 km, jednak jest to całkiem inny świat, inna Litwa. Jedyne litewskie miasto portowe Kłajpeda z piękną starówką. Miasteczko - kurort Połąga z piękną starą architekturą drewnianą willi, z projektowanym przez słynnego
E.Andre parkiem krajobrazowym oraz pałacem Tyszkiewiczów, w
którym znajduje się największe na Litwie Muzeum Bursztynu.
Mierzeja Kurońska jest miejscem unikalnym, wpisanym na listę
UNESCO.
Dziewicza przyroda, ruchome wydmy zwane „Litewską Saharą”,
kolonie kormoranów, dziki wychodzące na drogę, rybackie wioski,
piękne poniemieckie zadbane miasteczka, Nida – miasto, w którym
mieszkał i tworzył Tomasz Mann. Na Mierzei Kurońskiej znajduje
się wspaniałe Muzeum Morskie oraz niedawno odnowione Delfinarium. Pokazy delfinów i fok morskich wywołują zachwyt u
wszystkich turystów!
W stylowych restauracjach na turystów czekają regionalne potrawy.
Koniecznie trzeba skosztować!
W Trokach, gdzie mieszkają Karaimowie - najmniejsza mniejszość
narodowa na Litwie, najbardziej popularnym specjałem są kibiny
karaimskie z mięsem popijane rosołem.
Zapraszam na Litwę!
Email: alina_obolewicz@yahoo.com
Strona: www.hotelwilno.lt

Kibiny karaimskie z rosołem - słynna potrawa karaimska
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Pokon

- bo inspirować
powinni najlepsi

Katarzyna
Marcinkiewicz
VIRIDIS

Bogate tradycje ogrodnicze Holandii sprawiają,
że każdego roku oczy milionów sympatyków roślin
skierowane są na to maleńkie europejskie państwo.
Nie ma więc co się dziwić, że to właśnie istniejąca na rynku od 1929
roku holenderska marka Pokon, bazując na wieloletnim doświadczeniu produkuje dla swoich odbiorców wysokiej jakości podłoża,
nasiona traw, środki ochrony roślin, oraz nawozy do kompleksowej
pielęgnacji roślin domowych i ogrodowych.

Doskonale skomponowane stoisko Gospodarzy witało
gości odwiedzających targi

To właśnie dzięki uprzejmości firmy Pokon, zaprzyjaźnione z marką
centra ogrodnicze mogły wziąć udział w bardzo inspirujących targach
Retail Experience Garden, które po raz czwarty odbyły się w znanej z
tradycji szkółkarskiej miejscowości Boskoop.
Tegoroczne Retail Experience Garden, podobnie jak poprzednie
edycje, były doskonałym miejscem na zapoznanie się z najnowszymi
trendami rynku ogrodniczego. Na powierzchni ok. 6000 m2 zaprezentowały się liczne firmy związane z branżą, które w bardzo spójny
i przyjazny dla odwiedzających sposób przedstawiły zarówno
nowości nadchodzącego sezonu jak również sprawdzone i cenione
przez klientów rozwiązania.
Przyglądając się różnorodnym aranżacjom zdecydowanie dało się
zauważyć rozwój sektora związanego z zagospodarowaniem
niewielkich powierzchni. Spora część ekspozycji poświęcona była
różnego rodzaju doniczkom oraz pojemnikom do uprawy balkonowej
czy tarasowej. W założeniach dominowały intensywne kolory oraz
odważne połączenia różnych stylów.

Na targach znalazło się wiele inspiracji na aranżacje
niewielkich powierzchni tj. balkon

Szczególnie sympatyczne było stoisko promujące mikroogródki,
które imponowały precyzją wykonania i dbałością o szczegóły.
Przyglądając się im z boku, można było odnieść wrażenie, że lada
chwila zza krzaczka miniaturowego ciemiernika wyjrzy Calineczka,
usiądzie na krzesełku przy sadzawce i obdarzy nas promiennym
uśmiechem.
Miło zaskoczyły mnie także liczne stoiska oferujące ogromny wybór
domków dla owadów. Różnorodność wzorów i kolorów mogła
przyprawić o zawrót głowy. Mam nadzieję, że niebawem i u nas
wybór będzie tak bogaty.

Ogród w skali mikro
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Kolorowe aranżacje można było spotkać na każdym kroku

Po części wystawy grupę oprowadzał znany i ceniony za swą niebywałą pomysłowość kreator ogrodniczych i florystycznych trendów Romeo Sommers. To właśnie jego niebanalne podejście do
kwestii związanych z organizacją przestrzeni w centrach ogrodniczych, otwarło oczy wielu uczestników na sposób odbierania ekspozycji przez klientów.

Romeo Sommers w bardzo sugestywny sposób zaprezentował
jak stworzyć centrum ogrodnicze przyjazne dla klienta

Mam nadzieję, że żywy entuzjazm prowadzącego przełoży się na
ciekawe rozwiązania, które ułatwią nam zakupy w centrach
ogrodniczych, czyniąc je prostszymi, przyjemniejszymi
i bardziej kompleksowymi.
Wizyta na Retail Experience Garden była dla mnie nowym doświadczeniem, podobnie jak inni uczestnicy, wróciłam z Boskoop z głową
pełną pomysłów, za co w imieniu wszystkich pragnę bardzo gorąco
podziękować firmom Pokon oraz Victus-Emak, które zorganizowały
ten wyjazd.

Holendrzy nie boją się kolorów... nawet różowego
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Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych
Tomasz Blecharz
38-400 Krosno, ul. Wisze 65
tel./fax (0-13) 43 676 65
tel. 501 402 990

biuro@tomarkrosno.pl

www.tomarkrosno.pl

Jestem pewna, że nasze ogrodnicze drogi skrzyżują się jeszcze nie raz,
tym bardziej, że przecież inspirować powinni najlepsi, a znane i
doceniane przez doświadczonych ogrodników produkty holenderskiej
firmy z pewnością do tej grupy należą.

VIRIDIS POLECA

Wiosna
dla

niecierpliwych

Ach co to były za targi. Korowód barw,
produktów i wystawców, który przyniósł
ze sobą świeży powiew wiosny...

Kalendarzowa wiosna już niebawem zapuka do naszych drzwi. Ci cierpliwi pokornie czekają z nadzieją
wypatrując jej niezaprzeczalnych oznak, ci niecierpliwi, wychodząc jej naprzeciw, zawitali w ostatnich
dniach lutego na IX Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Gardenia.
Do Poznania wiosna przyjechała na rowerze razem z firmą BENEX

Przypominamy, że Gardenia odbywała się na terenie - producentem cebul kwiatowych
Międzynarodowych Targów Poznańskich w dniach
26-28 lutego 2015 roku i podzielona była na dwie części pierwszą, dwudniową przeznaczoną dla profesjonalistów i osób bezpośrednio związanych z branżą oraz drugą dla klientów
indywidualnych, czyli wielbicieli roślin, dla których ogród jest
pasją i sposobem na rekreację oraz odpoczynek, a obecność na
Gardenii źródłem wiedzy i ogrodniczych inspiracji.
Jak donoszą organizatorzy przeszło 550 wystawców, których
stoiska rozlokowane zostały na 35 000 m2 przyciągnęło na targi
przeszło 26 200 odwiedzających. Te liczby robią wrażenie!
Dużym zainteresowaniem cieszyły się nie tylko ekspozycje
ogrodnicze, na których spotkać można było między innymi
narzędzia, podłoża, nawozy, środki ochrony roślin, doniczki
oraz materiał nasienny i szkółkarski, ale także towarzyszące im
Targi produktów Świątecznych i Okazjonalnych Specjal Days
oraz liczne prelekcje i pokazy będące uzupełnieniem całości.

Wystawcy dokładali wszelkich starań, aby ich stoiska przyciągały wzrok

Ciesząc się z niebywałej możliwości towarzyszenia wszystkim
wielbicielom ogrodnictwa w wybudzaniu się z zimowego letargu, Viridis objął patronat medialny nad tym wydarzeniem
przyglądając się zza obiektywu trendom oraz nowinkom ogrodniczym.

Pokazy organizowane w ramach Targów Special Days
cieszyły się dużym zainteresowaniem widzów

Wraz z firmą Kronen Witold Czukasanow zachęcał odwiedzających targi
do wspólnego sadzenia roślin, a także wyjaśniał co to jest lekkie podłoże.

Na streszczenie wszystkich wydarzeń, które
miały miejsce na Gardenii z pewnością
brakłoby miejsca i to w niejednym wydaniu
naszego magazynu, dlatego zapraszamy na
wycieczkę po najważniejszych nowościach
produktowych jakie przygotowały dla nas
firmy z sektora ogrodniczego. Mamy
również niepowtarzalną przyjemność zaprezentować Państwu Laureatów prestiżowej nagrody Złoty Medal MTP 2015, który przyznawany jest produktom odznaczającym się wyjątkową jakością lub innowacyjnością.
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Spośród wszystkich zgłoszeń Sąd Konkursowy, w którego skład
wchodzą wybitni specjaliści z danej dziedziny, postanowił
przyznać 23 odznaczenia.
Duża część nagród trafiła do producentów maszyn ogrodniczych. Nie
ma się co dziwić, jak wiadomo ta gałąź gospodarki rozwija się bardzo
prężnie. Duże zainteresowanie narzędziami mechanicznymi dało się
zauważyć na samych targach. Stoiska oferujące kosiarki, piły czy
wielofunkcyjne traktorki przyciągały uwagę nie tylko panów ale także i
pań.

Złoty medal otrzymały nawozy Biopon w żelu

Doceniono również wiele marek propagujących naturalne ogrodnictwo jest to bezpośrednie odzwierciedlenie trendów panujących w
branży. Wśród lauraetów znalazły się zarówno znane na rynku
produkty jak i tegoroczni debiutanci. Obie grupy poddawane były tak
samo surowej ocenie, co dobrze wróży nagrodzonym produktom.

Złoty Medal MTP to prestiżowa nagroda przyznawana
produktom odznaczającym się na tle konkurencji ponadprzeciętną jakością, nowoczesnością lub innowacyjnością.
„Złoty Medal MTP to rekomendacja specjalistów branżowych,
stanowiąca dla profesjonalistów w branży ogrodniczej, a także
miłośników roślin swoistą gwarancję najwyższej jakości i
bezpieczeństwa. Wyróżnienie pomoże wybrać najlepszy sprzęt,
narzędzia, preparaty ochronne, nasiona i rośliny, dzięki którym w
ogrodach nastąpi prawdziwy rozkwit.”
Sąd konkursowy docenił linię produktów AGROWERMIKULIT
Złoto Ogrodnika.

Ponadto Złoty Medal MTP kluczem, który
otwiera drzwi po równie cenną statuetkę, a
mianowicie Złoty Medal MTP – Wybór
Konsumentów. Osoby chcące dokonać
wyboru konsumenta mogą oddawać swoje
głosy w specjalnie przygotowanej Strefie
Mistrzów znajdującej się na targach, a
także na stronie www.zlotymedal.mtp.pl w
ciągu 30 dni od dnia rozpoczęcia targów.

Złoty Medal dla firmy Agrecol
za linięBiohumus 100% naturalny

Kolejny laureat tegorocznych targów
- linia nawozów granulowanych florovit

Dwa wyróżnienia dla firmy Polan
za cebulę Polana oraz fasolę Erykę

To dzięki Śnieżnej Kuli firma Torseed mogła
cieszyć się Złotym Medalem MTP
Nagroda trafiła także do tegorocznego
debiutanta - Ogórka Śremskiego Nowego

Nagroda dla W.Legutko za serię
nasion na krążku, taśmie i macie
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Złoto trafiło także do firmy Vilmorin
za biodegradowalne włókniny.
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Wśród nagrodzonych urządzeń i maszyn ogrodniczych niewątpliwym zwycięzcą okazała się firma STIGA, która zgromadziła
aż trzy Złote Medale.
Jak dało się zauważyć Sąd Konkursowy zwracał uwagę na
funkcjonalność zgłoszonych narzędzi. Laureatami w dużej mierze
okazały się być produkty, które umożliwiają wielokierunkową
pracę w ogrodzie jak chociażby zestaw narzędzi bateryjnych
Hitchi czy zasilany jednym akumulatorem zestaw siedmiu
narzędzi Stiga.
Miłym akcentem wśród złotych medalistów był zestaw do
zakładania ogrodów wertykalnych Pixel Garden, a także 10-cio
częściowy strój Mikołaja (zdjęcia niestety nie posiadamy.)

Złoty medalista - traktorek ogrodowy John Deere

Robot koszący Ambriogo cieszył się dużym
zainteresowaniem wśród zwiedzających

Maszyna wielofunkcyjna STIGA
zaprojektowana do pracy przez cały rok

Seria kos KAWASAKI to jeden produktów,
które zdobyły Złoty Medal dla firmy STIGA

System do tworzenia ogrodów
wertykalnych Pixel GARDEN

STIGA - medal dla zestawu urządzeń „48V”

Multifunkcjonalność narzędzi bateryjnych
Hitachi zapewniła firmie Złoty MEDAL MTP

Kosiarka HYUNDAI wyróżnia się na tle innych urządzeń wysoką jakością oraz oryginalnym designem

Plecakowy opryskiwacz
akumulatorowy RX - Marolex

Złota medalistka- maszyna do
siewu trawy
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Producenci z branży ogrodniczej przykładają wszelkich starań, aby wraz z nastaniem wiosny w sprzedaży znalazło się jak najwięcej nowości. Być może
dzieje się tak dlatego, że rozentuzjazmowani ogrodnicy wybudzeni z zimowego snu chętniej dają się przekonać do nowinek, kto wie...

Szerokie grabie do liści SOLID oraz narzędzia Xact
dostępne w dwóch rozmiarach to ogrodnicze propozycje
firmy Fiskars na nowy sezon

Trudno się więc dziwić, Gardenia jest doskonałym miejscem na zaprezentowanie nowości rynkowych. Premiera na tak prestiżowych targach pozwala zaprezentować debiutanta szerokiej publiczności i zorientować się jak produkt
zostanie odebrany przez klientów.

Jedna z nowości firmy Agrecol - nawóz długo działający
Plantacote - 180 dni odżywienia dla całego ogrodu.

Pomysł Hozelock na kolorowy
ogród - nowa linia węży

Król jest jeden - wśród herbicydów Roundup w nowej formie żelu

BluKlar - nowy preparat mikrobiologiczny do
oczyszczania oczek i stawów

Większa głowica nowej motyczki KARD ułatwi nam pracę
Podłoże do wysiewu Green
Garden zawiera mikroorganizmy

Domek dla owadów - pomysł na bioogród
Nowe wielofunkcyjne pistolety do zraszania
firmy Bradas
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Nowe wzory doniczek i dekoracyjnych amfor,
to wiosenna propozycja firmy ŁUKASZ
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Regionalne

targi ogrodnicze
z „Viridisem”

Andrzej
Antoszczuk
Sosenka, Łapy

Z myślą o swoich klientach
branża ogrodnicza ciężko
pracuje nawet zimą.
Gdy klienci w tym czasie
odwiedzają swoje ulubione
centra i sklepy ogrodnicze,
mogą odnieść wrażenie,
że nic się w nich nie dzieje.
Ale to tylko pozory.

Oprócz dużych targów ogrodniczych, o których głośno w mediach,
sprawdziła się formuła regionalnych targów ogrodniczych.
Organizatorem takich targów są zwykle hurtownie zapraszające
swoich kontrahentów, aby zaprezentowali oferty na nadchodzący
sezon, a gośćmi są centra i sklepy ogrodnicze.
Taka formuła targów, zapoczątkowana kilka lat temu, bardzo się
sprawdziła, gdyż pozwala bez pośpiechu na dokładne zapoznanie
się z ofertami, wychwycenie nowości, wymianę ważnych informacji. Wszystko to w trosce o naszych klientów, by zarówno asortyment, jak i poziom obsługi był dla wszystkich najbardziej zadowalający.
Gospodarzem targów, w których uczestniczyło 15 firm była Hurtownia Ogrodnicza Biabor z Ignatek koło Białegostoku, a patronem
medialnym targów- Magazyn Viridis. Na początku, przed rozmowami na poszczególnych stoiskach, przedstawiciel firmy Scotts
przeprowadził bardzo ciekawe szkolenie. Dotyczyło ono między
innymi ekspozycji towarów na półkach sklepowych, aby kupujący
mogli łatwo znaleźć interesujące ich produkty.
Poszczególne firmy, uczestniczące w spotkaniu, bądź skupiły się na
szerszym dotarciu ze swoimi już znanymi, bardzo dobrymi
produktami, tak jak np. Plantpol z nawozami Planton, Polish
Gardens z grupą nawozów naturalnych Bionat, bądź dodatkowo
starały się zaprezentować nowości w swoich ofertach.

INCO Veritas zaprezentowało wśród nowych nawozów płynny Florovit Agro Bionawóz, a Benex wśród bogatej oferty kłączy i cebul kwiatowych - serię niezwykłych lilii drzewiastych.

Oszałamiająca lilia drzewiasta „Anastasia”
- propozycja firmy Benex

Owczy
Od kilku lat można zauważyć wzmożone zainteresowanie nawozami naturalnymi. Bardzo chętnie
sięgamy po granulowane formy obornika doceniając bezpieczeństwo i wygodę ich stosowania.
W nowym sezonie warto zwrócić uwagę na obornik owczy Florovit
pro natura pochodzący z ekologicznej hodowli owiec.
Granulowany obornik owczy Florovit pro natura przeznaczony jest
do zasilania roślin o szczególnie wysokich wymaganiach pokarmowych. Kompleksowo odżywia rośliny dostarczając im niezbędnych do rozwoju mikro i makroelementów, w tym tych najważniejszych: azotu, fosforu oraz potasu.
Dzięki zawartości pierwiastków w łatwo przyswajalnej formie,
obornik owczy zapewnia zrównoważone i wydajne nawożenie
upraw warzywniczych, roślin ozdobnych oraz drzew i krzewów
owocowych. Bogaty skład wspiera nie tylko prawidłowy wzrost i
plonowanie, ale także wzbogaca podłoże w humus oraz substancje
organiczne dzięki czemu korzystnie wpływa na poprawę właściwości fizyko-chemicznych podłoża poprawiając jego strukturę i
utrzymując prawidłową wilgotność.
Obornik owczy Florovit pro natura, to gotowy do użycia, przekompostowany nawóz, który bez obaw można stosować w uprawach ekologicznych (jako jedyny na rynku posiada certyfikat do
stosowania w uprawach ekologicznych).
Warto wspomnieć, że w procesie produkcyjnym nie biorą udziału
żadne dodatki chemiczne ani konserwujące, a dzięki przekompostowaniu obornik owczy Florovit pro natura jest pozbawiony jest
wszelkich patogenów oraz nasion chwastów.
Obornik owczy, można stosować przez cały okres wegetacyjny - od
marca do listopada. Dla lepszego efektu i ograniczenia strat składników pokarmowych, obornik po rozsypaniu na podłoże należy
wymieszać z glebą. Pod wpływem wilgoci i działania mikroorganizmów glebowych granulki będą sukcesywnie ulegać
rozkładowi. Opakowanie o pojemności 5 litrów
wystarczy na zasilenie powierzchni ok. 35 m2

REKLAMA

Obornik
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Idealnie
dopasowana
PATELNIA

do Twojej kuchni

Cztery różne patelnie dedykowane czterem
rożnym kuchenkom... wszystko po to, by
smażenie było jeszcze bardziej efektywne,
a nasze zadowolenie z niezawodnych
produktów Fiskars jeszcze większe.
Wszystkie patelnie firmy Fiskars zostały wykonane z wysokiej jakości materiałów zapewniających wieloletnie zadowolenie użytkowników. Każdy model posiada nieprzywieralną powłokę, która ułatwia
gotowanie i smażenie zapobiegając jednocześnie przywieraniu
jedzenia do powierzchni naczynia.
Mając to na uwadze zaleca się, by do przyrządzania potraw (mieszania, odwracania itp.) używać tylko akcesoriów drewnianych lub
wykończonych sylikonem.
Wszystkie patelnie można myć w zmywarkach, jednak jak sugeruje
producent, mycie ręczne przedłuża żywotność i funkcjonalność naczyń.
Dlaczego warto dobierać patelnię do rodzaju
posiadanej kuchenki?

Dodatkowo cała patelnia została wykonana z aluminium, dzięki
któremu ciepło jest rozprowadzane równomiernie po całej powierzchni. Nieprzywieralna powłoka patelni sprawi, że przygotowanie potraw będzie dużo łatwiejsze.
Patelnie do kuchni indukcyjnych

Najważniejszą rzeczą, na którą trzeba
zwrócić uwagę podczas wyboru patelni
na kuchnię indukcyjną to jej właściwości magnetyczne. Nie każdy
model patelni będzie nadawał się na ten rodzaj kuchenki.
W najnowszej linii Functional Form zastosowano specjalne, trójwarstwowe dno, dzięki któremu proces nagrzewania jest jeszcze
bardziej efektywny.
Patelnie do kuchni ceramicznych

Każda kuchenka ogrzewa naczynie i gotowaną w nim potrawę w inny
sposób, aby skrócić czas smażenia bądź duszenia oraz w pełni wykorzystać możliwości jakie daje nam konkretne urządzenie warto
sięgać po patelnie dedykowane kuchence.
Patelnie do kuchni gazowych

gazowa

Największym problem przy kuchniach
gazowych jest nagrzewanie, a wręcz
przepalanie się rączki patelni. Właśnie dla tego w nowej patelni
Functional Form użyto rączki ze stali nierdzewnej, która nie ulegnie
zniszczeniu nawet przy kontakcie z ogniem.

indukcja

ceramiczna

Kuchenki ceramiczne wymagają
patelni, które bardzo dobrze przewodzą ciepło. Właśnie dlatego
patelnia Functional Form przeznaczona do tego typu kuchenek
została wykonana w lekkiego aluminium równomiernie przewodzącego ciepło po całej powierzchni patelni.
Patelnie do kuchni tradycyjnych
tradycyjna

Nowa patelnia Functional Form
z przeznaczeniem do kuchni tradycyjnych została zrobiona ze stali
nierdzewnej, aby uniknąć zarysowań powierzchni przez żelazny
palnik. Wnętrze patelni pokryto nieprzywieralną powłoką, a
rączkę wykonano z bakelitu, który nie nagrzeje się podczas
przygotowywania posiłków.
Nowa linia Functional Form to szeroki wybór patelni przeznaczonych do czterech typów kuchenek. W skład linii
wchodzi patelnia 24 cm, 26 cm, 28 cm, oraz patelnia szefa
kuchni z pokrywką – cztery rodzaje patelni w czterech rozmiarach każdy – tylko Fiskars pozwala na tak precyzyjne
dobranie patelni, która sprosta naszym oczekiwaniom.
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Virdis poleca!
Przyrządzanie potraw z patelniami Fiskars, to sama przyjemność
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Nowe
,
na nowy

sezon

Jak zawsze wraz z początkiem
nowego sezonu ogrodniczego, bogata oferta
niezawodnych narzędzi firmy Fiskars
poszerza się o kilka nowych pozycji.
Narzędziowa rodzina Fiskars powiększy się w tym roku o
przeszło 40 produktów.
Wśród nich znajdziemy m.in. dostępne w dwóch rozmiarach
TM
szpadle i widły Fiskars Xact , długo wyczekiwane przez
TM
działkowców narzędzia do pielęgnacji gleby (kultywator, motyczka, Szpadel ostry z linii Fiskars Xact
TM
grabie)Fiskars Solid oraz uzupełniające tę linię grabie z szeroką głoTM
wicą i lekkie składane kosze na odpadki Fiskars Solid PopUp.
TM

Kosz Solid PopUp to bardzo funkcjonalny i łatwy w obsłudze pojemnik, który doskonale sprawdzi się podczas wielu prac w ogrodzie.
Dostepny jest w dwóch rozmiarach, dzięki czemu łatwo dobrać kosz
dostosowany do naszych potrzeb. Do jego wykonania wykorzystano
materiały, które bardzo łatwo się czyści, a ponadto są odporne na rozdzieranie i pleśń.
Dodatkowo linia Solid objęła swym zasięgiem grabie z systemem
wymiennych głowic montowanych na aluminiowym trzonku. Do wyboru mamy trzy głowice - uniwersalną przydatną podczas różnych prac
w ogrodzie, do liści z elastycznymi zębami oraz szerszą o 15 cm od
poprzedniczki głowicę do prac na dużych powierzchniach.
Także przyjęta z dużym entuzjazmem ubiegłoroczna nowość, czyli linia
Motyczka z linii Fiskars SolidTM
TM
Fiskars WoodXpert , wzbogaciła się o nową pozycję. Jest nią dostępna w dwóch rozmiarach dźwignia-obracak umożliwiająca lepsze
kontrolowanie obalanych drzew oraz podważanie i obracanie ściętych
pni.
Ciekawostką, która z pewnością ucieszy wszystkie panie ogrodniczki
TM
jest nowa odsłona narzędzi Fiskars Inspiration . W tym sezonie ergonomiczne i wielofunkcyjne narzędzia do pielęgnacji małych roślin
dostępne będą w kolorze malinowym (Ruby) i błękitnym (Lucy).

Kosz Fiskars SolidTM PopUp

Te same kolory przyodzieje sekator nożycowy
P26 będący uzupełnieniem kolorowej linii.
Jak widać konstruktorzy „Fiskarsa” zadbali, aby
w nowym sezonie pracowało nam się jeszcze
wygodniej i jeszcze lżej. O poszczególnych zaletach konkretnych narzędzi zapewne nie raz będą
mogli Państwo przeczytać w naszych artykułach.
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Kolorowe narzędzia do pielęgnacji roślin z pewnością
przypadną do gustu paniom ogrodniczkom

Virdis poleca!
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Mikroskopijna
różnica, zaskakująca

Chociaż
żyjące w glebie
mikroorganizmy dostrzec
można dopiero przy użyciu mikroskopów, ich
wkład w rozwój i prawidłowy wzrost roślin jest ogromny.
Postępująca degradacja podłoża sprawia, że coraz trudniej jest
zapewnić roślinom prawidłowe warunki wzrostu. Wszystko to
za sprawą dużych deficytów przyjaznych mikroorganizmów,
które aktywnie pomagają roślinom ułatwiając ukorzenianie,
odpowiadając za rozkład składników pokarmowych do lepiej
przyswajalnych form czy w naturalny sposób zwalczając
nagromadzone patogeny. Braki łatwo uzupełnić stosując w domu i ogrodzie podłoża zawierające naturalne kultury bakterii.

poprawa

Pionierskim na rynku ogrodniczym podłożem tego typu jest
linia ziem Green Garden. Podłoże Grenn Garden posiada bogatą mikroflorę zawierającą znane i bezpieczne bakterie kwasu
mlekowego, bakterie fotosyntetyzujące oraz drożdże. Dzięki
temu wykazuje potwierdzone naukowo „aktywne” działanie
obejmujące m.in. samoczynne niszczenie pochodzących z gleby patogenów, naturalne zwiększanie odporności roślin na choroby i pasożyty, zwiększanie dostępności odżywczych składników mineralnych i przydatnych związków organicznych,
kształtowanie naturalnej równowagi biologicznej, wspomaganie i przyspieszanie rozkładu szczątków organicznych.
Wszystko po to, aby nasze rośliny rosły zdrowo.
Będące pod ścisłym nadzorem laboratorium podłoża, są gwarancją najwyższej jakości. Wszystkie produkty objęte są patentem.
REKLAMA

NOWY STANDARD W OGRODNICTWIE

Aktywne podłoża
z MIKROORGANIZMAMI

patented

Naturalne Podłoża Ogrodnicze

od 1932r.

Chojno Nowe Drugie 15, 22-130 SIEDLISZCZE
tel.: +48 82 570 20 53, e-mail: info@ggarden.eu
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Gotowe...
na wszystko
Nie zawsze da się uniknąć
stosowania chemii w ogrodzie.
Ważne jednak, aby sięgając po
fungi -, herbi- lub insektycydy używać
sprawnego, niekapiącego opryskiwacza,
dokładnie odmierzać zalecane dawki
i precyzyjnie wykonywać oprysk.
Tylko i aż tyle wystarczy, by środki
trafiały tam, gdzie trzeba, nie szkodząc
zanadto środowisku.

Jeżeli jednak nie czujemy się na siłach, by spełnić powyższe wymagania powinniśmy rozważyć zakup preparatów dostępnych w gotowej do użycia formie. Rynek środków ochrony roślin z roku na rok
oferuje coraz więcej takich środków i jak zapewniają sprzedawcy
cieszą się one rosnącym zainteresowaniem.
Wśród „gotowców” bez wątpienia dominują środki owadobójcze.
Do wyboru mamy co najmniej kilkanaście preparatów o bardzo szerokim spektrum działania. Na pierwszym miejscu plasują się środki
na mszyce, mączliki i drobne szkodniki roślin domowych i ogrodowych. Wygodne w użyciu spryskiwacze i bardzo wydajne aerozole umożliwiają skuteczną likwidację problemu bez konieczności
przeliczania dawek i przygotowywania roztworów.
Sięganie po gotowe do użycia środki ochrony roślin jest doskonałym wyjściem dla posiadaczy niewielu roślin i osób, które nie posiadają odpowiedniego zaplecza sprzętowego (opryskiwacz, osłony
herbicydowe, maski ochronne) bądź logistycznego (brak miejsca na
przygotowanie roztworu lub prawidłowe przechowywanie nie zużytych do końca środków ochrony roślin).

W wielu sklepach w praktycznej formie spryskiwacza możemy dostać także „bardziej treściwe” preparaty takie jak chociażby Calypso
Perfekt, którego wysoką skuteczność z pewnością docenią posiadacze pojedynczych drzew lub krzewów owocowych
(zwalcza m.in. gąsienice zjadające liście).
Drugą istotną, jednak nie da się ukryć mniejszą grupę, stanowią
herbicydy. Tutaj preparaty najczęściej dostępne są w spryskiwaczach i w zależności od potrzeby mogą mieć działanie selektywne
np. Substral Mniszek zwalczający chwasty dwuliścienne na
trawniku lub totalne np. Roundup w różnej postaci. Tegoroczną nowością jest Roundup w żelu w postaci precyzyjnego aplikatora.
Gęsta konsystencja pozwala na punktowe stosowanie, dzięki czemu
rośliny sąsiadujące z chwastem są bezpieczniejsze, a do gleby dociera minimalna ilość herbicydu.
Na koniec pasowałoby wspomnieć o fungicydach gotowych do użycia, jednak niestety takich środków na chwilę obecną nie ma.
Nie pozostaje nam nic innego jak samodzielne przygotowywanie
roztworów z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.
Mimo że „gotowce” ułatwiają nam ochronę naszych roślin, nie
wolno nam zapominać, że je także należy stosować z umiarem.
Pamiętajmy o pszczołach i owadach pożytecznych, bez których
nasz ogród nie ma prawa bytu. Postarajmy się czasem przymknąć
oko na pojedyncze robaczki, które w kontrolowanej ilości naprawdę
nie są wielkim zagrożeniem dla zdrowych i odpowiednio odżywionych roślin.
REKLAMA

ogrodnik.sucha@interia.pl
ul. Piłsudskiego 6
ul. Wolności 13
34-200 Sucha Beskidzka 34-220 Maków Podhalański
Tel. 33/874-55-60
Tel. 33/877-34-28
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ROZRYWKA

Stopa
słonia

Wśród licznych zielonolistnych
roślin, które można spotkać
w polskich domach i mieszkaniach,
częstym gościem jest nolina wygięta,
a właściwie beukarnea wygięta.

Niewielkie wymagania i bardzo ciekawy wygląd sprawiają, że nolina, znana także pod zwyczajową nazwą „stopa słonia” szczególnie doceniania jest przez początkujących ogrodników lub tych,
którzy szukają roślin samowystarczalnych.
Beukarnea to efektowna roślina sukulentowa z meksykańskim rodowodem. Zgrubienie znajdujące się u podstawy pnia okryte spękaną korą przypominającą skórę słonia, to tak naprawdę nadziemna bulwa, służąca w warunkach naturalnych do magazynowania
wody. Bezsprzecznie ciepły klimat Meksyku służy roślinie, gdyż w
rodzimym regionie nolina może osiągnąć imponujące rozmiary,
dochodzące nawet do 8 m wysokości (przy uprawie bezpośrednio
w gruncie).
U nas nolina może być uprawiana jedynie w doniczkach, gdzie w
sprzyjających warunkach dorasta do dwóch metrów. Trwa to jednak bardzo długo, gdyż roślina charakteryzuje się bardzo powolnym wzorstem. Mimo okazałego pnia i pióropusza żywo zielonych
liści beukarnea posiada bardzo płytki i zbity system korzeniowy,
który bardzo źle znosi długotrwałą wysoką wilgotność podłoża.
Istotne, aby przy uprawie doniczkowej wylewać gromadzącą się
w podstawce wodę, która może prowadzić do gnicia korzeni.
W okresie letnim stopa słonia może zajmować południowe stanowisko. Lubi ruch powietrza i niestraszna jej gorąca słoneczna
ekspozycja. Zimą warto wysłać ją na kilkutygodniowe wakacje
zapewniając jej chłodniejsze pomieszczenie z dużą ilością
rozproszonego światła. Zimowy odpoczynek sprzyja regeneracji i lepszemu wzrostowi noliny w okresie letnim.
Jak większość sukulentów, nolina preferuje lekką i przepuszczalną ziemię z dobrym drenażem. Przy doborze odpowiedniej
doniczki pamiętajmy, by nie była ona za duża. Podczas przesadzania wystarczy sięgnąć po doniczkę o jeden rozmiar większą niż dotychczasowa.
Beukarnea z reguły nie sprawia kłopotów wychowawczych,
dobrze adaptuje się w nowych miejscach i nie posada zbyt wielu
wrogów. W okresie zimowym, gdy ciepłe kaloryfery wysuszają
powietrze w mieszkaniu, możemy zauważyć zasychanie końcówek liści. Podwyższenie wilgotności powietrza poprzez
spryskiwanie roślin wodą może rozwiązać problem.
Nolina bardzo źle znosi przelanie i natychmiastowo reaguje na
nadmiar wody w strefie korzeniowej tracąc kolor i „marniejąc w
oczach”. Bywa, że mocno podlewanych roślin nie udaje się uratować.
Sporadycznie nolinę mogą atakować przędziorki. Inwazji tych
uciążliwych szkodników sprzyja wysoka temperatura i niska
wilgotność powietrza. W razie dostrzeżenia na roślinach tych
mikroskopijnych pajączków należy szybko interweniować stosując odpowiedni preparat chemiczny.
Życzymy powodzenia w uprawie!

60

W warunkach naturalnych nolina jest okazałym drzewem

ROZRYWKA

Allman Brothers Band
Hittin The Note
Stado potężnych słoni, a tuż przed nimi mały chłopczyk pochylający się nad wyrastającym ze spękanej ziemi muchomorem.
Taka okładka zdobi czternaste studyjne wydawnictwo legendy
amerykańskiego blues-rocka grupy The Allman Brothers Band.
Jak się po latach okazało album „Hittin' The Note” był jednocześnie ostatnią studyjną płytą zespołu. Został wydany w roku
2003 nakładem Sanctuary Records. Nagrany po dłuższej przerwie
premierowy materiał zachwyca. Greg Allman właśnie pozyskał na
stałe do grupy dotychczasowego koncertowego współpracownika
śpiewającego gitarzystę Warena Hainesa. Drugim gitarowym był
już w tym czasie niezwykle utalentowany choć bardzo młody
Dereck Truks.
Natomiast już nie usłyszymy tutaj legendarnego Dickeya Bettsa,
który opuścił szeregi The Allman Brothers Band.
Wspólne jammowanie Allmana i Haynesa w wiejskiej posiadłości
Grega przyniosło fenomenalne rezultaty: nowe porywające, stworzone wspólnymi siłami kompozycje: "High Cost Of Low Living"
czy "Desdemona", w których tekstach Gregg rozlicza się z błędów
dotychczasowego hulaszczego trybu życia.
Wspaniale udał im się także otwierający album porywający
"Firing Line", a przede wszystkim kolejna, pełna improwizacji,
startująca od linii basu Oteila Burbridge'a i rozbudowana w stylu
klasycznych kompozycji Allmanów jazzrockowa, ambitna "Instrumental Illness".
Pełna smaczków instrumentów perkusyjnych Marca Quinonesa,
niesiona grą oryginalnej sekcji Butcha Trucksa i Jaimoe oraz
gitarowymi popisami Warrena i Dereka Trucksa, na przemian
przejmujących w niej dowodzenie.
Młody Trucks gra na całym albumie z wirtuozerią godną Duane'a
Allmana, wzbudzając podziw szczególnie opanowaniem techniki
slide. Niezwykle nośna, porywająca muzyka tak charakterystyczna
dla tego co najlepsze u Allmanów, łącząca rock, blues jazz i
country w jednorodną całość nie pozwala na chwile dekoncentracji
u słuchacza. Dramaturgia utworów, to coś co zespół opanował do
perfekcji. Gitary, hammondy raz krzyczą, raz płaczą wtórując
znakomicie zaśpiewanym głównie przez Grega (choć i Waren też
wokalnie nie odstaje) utworom.
Studyjne pożegnanie z publicznością godne arcymistrzów!
Robert Lenert

„Chcesz być szczęśliwy jeden dzień - upij się, chcesz być
szczęśliwy tydzień - ożeń się, chcesz być szczęśliwy całe życie zostań ogrodnikiem.”
„Z roku na rok rośnie w Polsce liczba osób, które mogłyby podpisać
się pod tym chińskim przysłowiem. Ogród to ogromna radość, ale też
duże wyzwanie. Łatwiej mu sprostać, mając doświadczonego przewodnika. W ciągu roku miłośników pięknych ogrodów i ogródków
(nawet tych na przydomowym tarasie) czeka wiele prac.
Jak w każdym przedsięwzięciu kluczem do sukcesu jest odpowiednie
planowanie.
Kalendarz prac ogrodniczych, zwłaszcza przygotowany przez eksperta, znacząco to ułatwi. Jakie prace ogrodnicze wykonać w ogrodzie w poszczególnych miesiącach roku? Które narzędzia trzeba mieć
pod ręką? Kiedy wysiać nasiona do gruntu, a kiedy wykonać nasadzenia? Co pomoże Twoim roślinom przetrwać zimę?
Załóż swój własny dziennik prac ogrodowych, w którym zaplanujesz
cały rok pielęgnacji. Skorzystaj ze wskazówek eksperta - Maji Popielarskiej. Każdy posiadacz najmniejszego nawet ogródka i wielbiciel
ukwieconego tarasu powinien je znać.”
„12 miesięcy z Mają Popielarską”, to bardzo kolorowy i przystępny
poradnik, w którym autorka gorąco zachęca do obserwowania przyrody i podążania za jej naturalnym cyklem.
Zadbaj o swój ogród i taras z Mają
- efekt pracy będzie olśniewający.
Wydawnictwo: Zwierciadło
Premiera: 19 listopada 2014 r.
Ilość stron: 200
źródło: materiały prasowe wydawcy

Los Agentos w Trójce - Gratulujemy
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SUDOKU
375
5 9
2 3
421
1
68 7
4 75 4
3 46 952
3
1
25 13
89 26
74 2 6 13
9
1 375 4 6
9 4 175
57 41 9
19 724 Z
1
96 25
„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

6
7

9
9

4

2
78

8 3
9
25
18
82
7 41
5 7 6

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

Bionat-em

Zestawy nawozów LISTA NAGRODZONYCH:
Bionat Premium
1. WIESŁAW KACPERSKI
- POLSKIE OGRODY; Legnica

Z uśmiechem
pracuje się lepiej!

2. JAROSŁAW BOBRYK
- C.O SOSENKA; Łapy

3. MARLENA TWOREK
- POLSKIE OGRODY; Legnica

ZWYCIĘZCOM
GRATULUJEMY !
UFUNDOWAŁA FIRMA

PO ODBIÓR ZAPRASZAMY
DO SKLEPÓW

®

***

Początek marca.
Dwa jelenie stoją przy paśniku
i żują ospale siano nałożone
przez gajowego. W pewnej chwili
jeden z jeleni mówi:
- Chciałbym, żeby już była wiosna.
- Tak ci mróz doskwiera?
- Nie, tylko już mi obrzydło
to stołówkowe jedzenie!

***

SUDOKU
Dane
kontaktowe

Podpis
Nazwa Centrum Ogrodniczego

62

ROZWIĄZANIE PROSZĘ
PRZEKAZAĆ DO SKLEPU,
W KTÓRYM OTRZYMALIŚCIE
PAŃSTWO MAGAZYN VIRIDIS
DO DNIA 10.04.15

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/

