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Do zrobienia...
Dwa nadchodzące miesiące są kwintesencją
słowa ogród! Otoczenie aż kipi zielenią
poprzetykaną intensywnymi kolorami oraz
zapachami wiosennych i wczesnoletnich
kwiatów. Pracy jest dużo, więc... zaczynajmy!
Jeżeli zdecydowaliśmy się na produkcję własnej rozsady, już na
początku maja rozpoczynamy jej stopniowe hartowanie.
Przycinamy krzewy wiosenne, które zakończyły kwitnienie.
Chcąc w niechemiczny sposób ograniczyć liczebność szkodników drzew owocowych w koronach drzew, rozwieszamy odpowiednie tablice lepowe lub pułapki feromonowe.
Przed nadejściem „zimnej Zośki” zabezpieczamy delikatniejsze rośliny agrowłókniną wiosenną.
Po połowie maja do gruntu może powędrować rozsada ciepłolubnych pomidorów czy papryki. W balkonowych skrzynkach
na dobre mogą rozgościć się surfinie oraz pelargonie.
Wysadzamy do gruntu karpy i bulwy roślin zimujących w pomieszczeniach - pacioreczników, dalii i mieczyków.
Gdy jesteśmy posiadaczami truskawek pamiętajmy, by jeszcze
przed kwitnieniem wyściółkować międzyrzędzia słomą oraz
odpowiednio dokarmić krzaczki, które lada dzień rozpoczną
owocowanie.
Rozpoczynamy regularne koszenie i nawożenie trawnika.
Jeżeli murawa nie może „pozbierać się” po zimie stosujemy
dolistne nawozy interwencyjne ze zwiększoną ilością żelaza.
W połowie czerwca wysiewamy nasiona roślin dwuletnich. Na
rozsadniku powinny się znaleźć m.in. stokrotki, bratki, naparstnice, malwy, orliki, dzwonki oraz sasanki. Warto zaopatrzyć
się także w nasiona łubinu, niezapominajek oraz goździków
brodatych i skalnicy.
Powoli zabieramy się za rozmnażanie poprzez podział wiosennych bylin, które zakończyły kwitnienie.
W dalszym ciągu ogławiamy i nawozimy rośliny cebulowe.
Odpowiednie dokarmianie umożliwi im wytworzenie zdrowych cebul, które zakwitną w przyszłym roku.
Przez cały okres wiosenny możemy wysadzać drzewa i krzewy
owocowe, które uprawiane były w pojemnikach. Pamiętajmy,
aby podczas wiosennych okresów suszy regularnie je podlewać.
Do połowy czerwca zasilamy drzewa i krzewy nawozem wieloskładnikowym lub kompostem.
W czerwcu wciąż jeszcze możemy sadzić drzewa i kwiaty, jednak tylko te, sprzedawane w pojemnikach.
Rozpoczynamy regularną lustrację ogrodu pod kątem obecności szkodników. Ważne, aby odpowiednio wcześnie rozpocząć ochronę w pierwszej kolejności stosując naturalne sposoby zwalczania insektów.
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Nie
zapomnij
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TRUSKAWKOWE
TRUSKAWKOWE
POLE
Bezapelacyjnym zwiastunem zbliżającego się lata
są aromatyczne truskawki, które pojawiają się na
krzaczkach mniej więcej w połowie czerwca.
Aby jednak móc się nimi cieszyć, odpowiednio
wcześnie powinniśmy pomyśleć
o odpowiednim ich nawożeniu.
Spośród wszystkich roślin owocujących, które zapraszamy do przydomowych ogródków, truskawki są gatunkiem o stosunkowo niewielkich wymaganiach pokarmowych. Nie oznacza to jednak, że
wolno nam całkowicie zrezygnować z ich dokarmiania.
Kiedy sięgnąć po nawozy i jakie wybrać?
Oczywiście w pierwszej kolejności powinniśmy posiłkować się
nawozami naturalnymi, czyli kompostem, obornikiem lub nawozami na bazie guano. Gdy jednak nie mamy do nich dostępu, a
zależy nam na kompleksowym dokarmieniu truskawek wybierzmy
dedykowane tym roślinom nawozy mineralne.
Zanim jednak sięgniemy po jakikolwiek nawóz pamiętajmy, że za
duża dawka azotu w okresie wiosennym może spowodować, że roślina zamiast w owoce „pójdzie” w liście. Aby tego uniknąć należy
przestrzegać wytycznych dotyczących dawkowania, które najczęściej znajdują się na opakowaniu.
Kompletny nawóz Forte Mineral do truskawek, to wieloskładnikowy granulat dostosowany do wymagań pokarmowych wszystkich
truskawek oraz poziomek. Nawóz dostarcza roślinom azot w dwóch
formach – azotanowej i amonowej oraz fosfor, potas, magnez, siarkę i wapń w formie tlenkowej.
Zgodnie z sugestią producenta
granulat może być wykorzystywany
nie tylko do nawożenia rosnących
już krzaczków, ale także do
przygotowania stanowiska.
Sezon truskawkowy
lada chwila. Początek maja, to
ostatni dzwonek, by zastosować
odpowiednie nawożenie.
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Maj wogrodzie
Zielono, kolorowo, słonecznie.
Upragniona pora roku
Adam Chajęcki
Centrum
przez każdego miłośnika ogrodu
Ogrodnicze
jest...przyszła i rozgościła się,
GAJ, Wrocław miejmy nadzieję, że już na dobre.
Można już podziwiać świeżą zieleń oraz kipiące kolorami kwiaty,
które rozkwitają w ogrodzie. Jest też sporo pracy ...
Zaczynamy od przycinania krzewów i drzew liściastych, które
kwitły przed wypuszczeniem liści np. forsycje, wierzby, tawuły,
magnolie. Skracamy pędy różom tnąc je na wys. 30-40 cm. około 1
cm nad pączkiem skierowanym na zewnątrz krzewu. Usuwamy
przy okazji z krzewu wszystkie pędy przemarznięte i chore. Jest to
doskonały czas na zastosowanie specjalistycznych nawozów
wieloskładnikowych. Więcej uwagi będą wymagały od nas iglaki,
sprawdzamy czy na igłach i pędach nie widać przędziorków, tarcznika i innych szkodników. W razie potrzeby opryskujemy rośliny
odpowiednimi preparatami.
Możemy posadzić nowe rośliny, ale polecamy okazy sprzedawane
w pojemnikach z kształtowaną dobrze wykształconą bryłą korzeniową, bo jedynie one dobrze się przyjmą i nie są narażone na przeschnięcie. Niestety ciągle na targowiskach sprzedawane są o tej porze iglaki kopane z gruntu. Choć są stosunkowo tanie, nie warto ich
nabywać, gdyż wiosna to dla nich pora wypuszczania młodych
przyrostów i rośliny źle sobie radzą w tym czasie z odtwarzaniem
systemu korzeniowego.
Drzewa owocowe zasilamy nawozem azotowym, rozsypując go w
obrębie korony i mieszając z ziemią. Roślinom kwaśnolubnym,
które już przekwitły (azalie, rododendrony, magnolie) usuwamy
kwiatostany, wyłamując ostrożnie palcami tak, aby nie uszkodzić
wystających ponad nimi młodych liści. Wrzoścom skracamy pędy
o 1/3 nadając kształtny pokrój.

Większą uwagę należy zwrócić również na darń trawnika. W tym
okresie warto ją zasilić jednym z nawozów wieloskładnikowych
najlepiej przeznaczonym do trawników, bez problemu dostępnych
w wyspecjalizowanych Centrach Ogrodniczych. Nawożenie trawnika wykonujemy, gdy ziemia jest wilgotna, ale źdźbła trawy suche,
żeby nawóz nie osiadał na darni (mógłby ją uszkodzić). Bardzo
dobrą metodą jest podlewanie trawnika tuż po wysianiu nawozu.
Z początkiem czerwca rozpoczynamy zbiory truskawek, poziomek, jagody kamczackiej oraz wczesnych odmian czereśni. W tym
okresie intensywnie rosną nie tylko nasze rośliny, ale także chwasty. Nie zapominajmy o pieleniu i ściółkowaniu gleby pod roślinami. Początek czerwca to okres, kiedy przerzedzamy grona winorośli. Gdy owoce osiągną wielkość ziarna grochu, przy pomocy sekatora usuwamy jagody skarłowaciałe i rosnące wewnątrz grona, pozostawiając te najładniejsze.
Wykopujemy rośliny cebulowe kwitnące wiosną. Warto wykopać
cebulki tulipanów, gdyż pozostawione w gruncie po jakimś czasie
zbytnio się zagęszczą i w przyszłym sezonie jeszcze będą gorzej
kwitnąć. Rośliny drobnocebulowe wykopujemy, raz na 3-4 lata.
Zabieg ten najlepiej przeprowadzać od połowy czerwca. Przy
okazji usuwamy cebulki chore, zniekształcone i uszkodzone.
Wykopane cebulki przechowujemy w piwnicy, przykryte torfem
lub trocinami.
W przypadku ziół czerwcowe zbiory mają największą wartość.
Pamiętajmy, aby zbierać zioła zanim wejdą w okres kwitnienia.
Przed kwitnieniem w liściach gromadzi się najwięcej cennych
składników.
Życzę dużo słonecznych dni oraz ogromu satysfakcji z wykonywanych własnoręcznie prac. Pamiętajmy, że aktywność w ogrodzie
to najprostszy sposób, by zatroszczyć się o nasz organizm i długo
zachować sprawność fizyczną.
A więc zdrowia i satysfakcji życzę.
Z ogrodniczym pozdrowieniem
Adam Chajęcki
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Ciemna
strona
maja
„Już był w ogródku,
już witał się z gąską”,
a tu przyszedł majowy
przymrozek „ i skończyło się”!

Wielu ogrodników w swojej karierze spotkało się z takim scenariuszem. Jak chronić nasze uprawy przed majowymi przymrozkami,
które przychodzą do nas wraz z „zimnymi ogrodnikami” i Zośką?

Wrażliwe na mróz pąki i kwiaty
często ulegają przemarznięciu

Ochrona roślin przed wiosennymi przymrozkami może mieć
charakter pasywny lub aktywny.
Metody pasywne. W każdej dziedzinie życia sprawdza się zasada, że lepiej zapobiegać niż leczyć. Jak chronić rośliny przed uszkodzeniami
przymrozkowymi?
- wrażliwe rośliny sadzić w ciepłych, osłoniętych miejscach,
- do przydomowych sadów wybierać odmiany późno kwitnące,
- rośliny ciepłolubne (pomidory, paprykę, itd.) wysadzać do gruntu
dopiero po połowie maja, podobnie jak nasiona ogórków, cukini, czy
wielu kwiatów jednorocznych,
- dbać o odpowiednie odżywienie roślin (poprawia to odporność na
przemarzanie),
- odchwaszczamy i ściółkujemy glebę, dzięki czemu wolniej oddaje ona
ciepło.
Jeżeli w nasadzeniach nie uwzględniliśmy powyższych zasad, zawsze
pozostają nam metody aktywne. Najprostszą z nich jest okrywanie roślin agrowłókniną ochronną. Okrycie młodych roślin cienkim, wodo- i
paroprzepuszczalnym materiałem w żaden sposób nie zaburza ich wegetacji, a jedynie stanowi dla zimna mechaniczną barierę.
Stosowanie białej włókniny niesie ze sobą również inne korzyści
takie jak ochrona przed szkodnikami, czy przyspieszenie tempa
wzrostu poprzez lepsze warunki termiczne i wilgotnościowe.
Prewencyjne przykrywanie roślin przed nadejściem prognozowanego
przymrozku umożliwia kumulację ciepła w otoczeniu sadzonek i ochronę przed ujemnymi temperaturami.
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Plastikowa butelka
również może się przydać

Ponadto woda skraplając się na powierzchni agrowłókniny w czasie przymrozku zamarza, dając efekt „iglo”. Krople wody zamarzając na powierzchni agrowłókniny, tworzą dodatkową warstwę
izolacyjną, która ogranicza straty ciepła oraz nie dopuszcza do
przedostawania się zimnego powietrza pod osłonę.
Do osłaniania roślin możemy wykorzystać również maty
słomiane lub tekturę, musimy jednak pamiętać, by osłony
nie obciążały roślin oraz nie ograniczały
dostępu powietrza i światła.
Jeżeli spodziewamy się porannych przymrozków, a nie mamy
możliwości okrycia wrażliwych roślin możemy do ich ochrony
wykorzystać wodę. Gdy zależy nam na ochronie rabat lub grządek
powinniśmy już rano obficie je podlać. Wilgotna ziemia w ciągu
dnia zmagazynuje więcej ciepła, a jeśli temperatura gwałtownie
spadnie - będzie je wolniej oddawać, przez co naszym roślinom w
nocy będzie cieplej.
Powszechnie stosowanym w sadownictwie, jednak wątpliwie opłacalnym i rzadko stosowanym w uprawach amatorskich sposobem ochrony kwiatów i pąków drzew owocowych jest deszczowanie sadu.
W przypadku tej metody wykorzystuje się zjawisko oddawania
ciepła przy zmianie stanu skupienia cieczy. Równomierne i co najważniejsze ciągłe pokrywanie chronionych roślin wodą pozwala
zabezpieczyć rośliny przed przymrozkami do –5°C. Bardzo ważne
jest, aby rośliny były zraszane przez cały czas trwania przymrozku, czyli niekiedy nawet przez kilka godzin. Niesie to ze sobą
duże koszty wody oraz nieprzespaną noc.
REKLAMA

Majówka
Małgorzata
Molęda
VIRIDIS
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wśród

roślin

Jak wiadomo wiosna jest najpiękniejszą porą roku,
zwłaszcza, że wszystko budzi się do życia po
zimowym spoczynku. Co roku nadchodzi wymarzony
i niepowtarzalny długi weekend majowy.
Każdy z nas chce jak najlepiej wykorzystać ten czas.
Najlepiej spędzić go z najbliższymi i przyjaciółmi z dala od zgiełku
zatłoczonego miasta i przytłaczającej codzienności. Nie trzeba mieć
mnóstwa pieniędzy ani półrocznych rezerwacji, aby te kilka dni spędzić wyjątkowo. Często spontaniczne plany są najlepsze.
Majowe powietrze jest pełne świeżości i witalności, dlatego też zachęcam do ruchu, oczywiście na świeżym powietrzu i oczywiście
wśród roślin.
Możliwości jest wiele, bo i ogrodniczo zakręconych ludzi jest
coraz więcej. Do dyspozycji pozostają ogrody botaniczne, ogrody
pokazowe, arboreta.
W tych pierwszych szukajmy wytchnienia, w tych drugich inspiracji,
a w tych trzecich feerii barw, zapachów i odmian, jakich nie znajdziemy w takim skupisku w innych miejscach.
W szukaniu ogrodniczych inspiracji odwiedźmy coraz liczniej występujące na mapie naszego kraju ogrody pokazowe. Do najciekawszych
bez wątpienia należy ogród pokazowy Państwa Kapiasów znajdujący
się w Goczałkowicach – Zdrój. To niezwykłe miejsce przyciąga turystów nie tylko z Polski, ale i z za granicy.
Ogrody pokazowe Kapias, to bez wątpienia najbardziej zróżnicowane i zadziwiające założenie ogrodowe jakie przyszło mi kiedykolwiek oglądać. Na ogromnym terenie znajduje się wszystko to, co w
ogrodzie znaleźć się powinno. I to nie tylko w jednym ogrodzie...
W ogrodzie wiejskim, angielskim, japońskim, zimowym, rekreacyjnym, użytkowym, warzywnym... Zaręczam, że wchodząc do ogrodów pokazowych Kapias, nie będą Państwo chcieli z nich wyjść i
dopiero zapadający zmrok przypomni Wam, że pora wracać do domu.
Sympatyków ogrodów japońskich zachęcamy do odwiedzenia
ogrodu pokazowego usytuowanego w Pisarzowicach, nieopodal
Bielska Białej. To właśnie tu ojciec i syn – Antoni i Sebastian Pudełko założyli w 2003 roku ogród w stylu japońskim. Ogród ma powierzchnię około 20 arów i naprawdę robi wrażenie.

Dużą atrakcją ogrodu jest absolutnie niezwykła herbaciarnia, w
której możemy raczyć się wieloma gatunkami herbaty i czuć się jak
na egzotycznej wycieczce.
Innym interesującym ogrodem pokazowym jest "Ogród na rozstajach" należący do Zofii i Tadeusza Kurczynów, znajdujący się w
miejscowości Młodzawy Małe, ok. 8 km od Pińczowa w województwie świętokrzyskim. Jest to trzypoziomowe, prywatne założenie ogrodowe, które można odwiedzać jedynie w weekendy.
Niebagatelna powierzchnia jednego hektara, obsadzona jest ponad
dwoma tysiącami gatunków najróżniejszych roślin. Dużą atrakcją
tego miejsca są oczka wodne z bogatą kolekcją nenufarów, zaś
panoramę ogrodu można oglądać ze specjalnych punktów widokowych.
W okresie majowym gorąco polecam wizytę w Arboretum w Wojsławicach, gdzie w tym czasie zakwitają tysiące różaneczników
tworząc zapierający dech w piersiach widok. Towarzysząca temu
niezwykłemu przyrodniczemu wydarzeniu impreza RODOmania
(IV edycja) odbywać się będzie w dniach 23–31 maja. Gorąco
zachęcamy do wzięcia udziału w tym niezwykłym spotkaniu miłośników roślin wrzosowatych, szczegóły na stronie internetowej
www.arboretumwojslawice.pl.
Jeżeli majówkowy wypad planujemy w czerwcu to nie powinniśmy
ominąć największego w Polsce rozarium, które znajduje się na terenie Parku Śląskiego. Na przeszło 7 ha znajdziemy około 30 tysięcy
krzewów w 280 odmianach. Latem, gdy większość odmian jest w
pełni kwitnienia park odurza różanym zapachem.
Zapraszamy do Chorzowa.
Mam nadzieję, że skuszą się Państwo na spacer po którymś
z wyżej wymienionych miejsc. Majówka już niebawem,
zachęcam do spędzenia jej na świeżym powietrzu!
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Ciasny, ale
własny

Wiosna w ogrodzie,
a w głowie mnóstwo pomysłów.
Nowe odmiany, ciekawe
gatunki roślin,tradycyjna
marchew czy nowa odmiana
pomidora – wszystko zachęca
do uprawy. Jednak co zrobić, gdy ogródek
to tylko niewielki skrawek ziemi?

Judyta
Sierpowska
Specjalista ds.
Marketingu
W. Legutko
PH-N Sp. z o.o.
Jutrosin

Jeżeli co roku stajesz przed wyzwaniem jakim jest zagospodarowanie małej powierzchni przeznaczonej pod uprawę, zachęcam
do przeczytania poniższego artykułu. Nie jest tak źle jakby mogło
się wydawać na pierwszy rzut oka. Istnieje kilka ciekawych rozwiązań dla małego ogrodu:

Opcja 3. Dobór gatunkowy roślin ogrodniczych pod względem terminów owocowania lub kwitnienia. Przykładowo w miejscu, w
którym siejemy rzodkiewkę, po jej zbiorze możemy zasiać marchew późną lub sałatę.

Opcja 1. Zestawy nasion na taśmach, krążkach i matach.
Stanowią one gotowe kompozycje gatunków, np. koper i ogórek.
Taśmę celulozową, na której znajdują się nasiona można
dowolnie przycinać. Daje to możliwość optymalnego zagospodarowania nawet najmniejszego kawałka ziemi. Wystarczy na jej
powierzchni ułożyć taśmę, przykryć ją ziemią i obficie podlać. To
szybki i wygodny sposób siewu. Dodatkową zaletą takiego zestawu jest fakt, iż nasiona na taśmie rozmieszczone są optymalnie
dla danej odmiany, co eliminuje potrzebę przerywki.

Mało miejsca? Do uprawy sałaty wykorzystaj głębokie doniczki

Ważny jest jednak wybór nasion. Są one podstawą udanych zbiorów oraz pięknych kwiatów, dlatego warto poświęcić chwilę na
dobór materiału do siewu. Nie ma możliwości samodzielnego
sprawdzenia jakości nasion przed zakupem, dlatego też należy dokładnie przyjrzeć się informacjom zamieszczonym na ich opakowaniu.
Pierwsza, podstawowa informacja to nazwa gatunku i odmiany.
Roślinę, którą uzyskuje się z nasion, zawsze ilustruje zdjęcie, jednakże niektóre z odmian są bardzo do siebie podobne. Jeżeli mamy
już „wypróbowane” przez siebie odmiany, warto zapisać ich nazwę, by uniknąć pomyłek przy ponownym zakupie.
Nasiona na macie - pomysł na uporządkowany ogródek

Opcja 2. Dodatkowy wysiew nasion do doniczek, pojemników i
skrzynek. Tworzenie domowego ogródka na balkonie lub tarasie
zyskuje coraz większą popularność. W ten sposób można uprawiać
zarówno kwiaty i zioła, jak i warzywa. np.: sałaty, pietruszki naciowe,
koper, poziomki o pędach zwisających, szczypiorek, szpinak, rukole,
a w głębszych pojemnikach pomidory karłowe typu cherry, ogórek
krzaczasty, papryki, grochy czy fasole.
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Bardzo istotną kwestię stanowi termin przydatności do wysiewu,
ponieważ z upływem czasu nasiona tracą swoją zdolność kiełkowania. Informacja o tym umieszczona jest na odwrocie opakowania w formie pieczęci lub nadruku.
Każde opakowanie zawiera również zwięzły opis uprawy. Porady
mogą przydać się zarówno początkującym, jak i doświadczonym
ogrodnikom, ponieważ gatunki posiadają różne wymagania uprawowe. Ich przestrzeganie pomaga osiągnąć obfite plony warzyw i
ziół lub uzyskać kwiaty, cieszące nasze zmysły.
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pech!
Ale znowu
znowu

mech!

Przyszedł maj, a z majem wszystko wkoło
nabrało kolorów... Wszystko oprócz
trawnika, który poprzetykany nitkami mchu
z dnia na dzień wygląda bardziej rudo
i ponuro. Jak uratować naszą murawę i raz
na zawsze pozbyć się mchu?
Jak można się spodziewać walka z mchem nie jest rzeczą łatwą, tym
bardziej, że mało kiedy wystarczy potraktować delikwenta nawozem
typu „anty mech” i wygrabić. Jest to rozwiązanie doraźne, ale bez
radykalnych działań, mech niczym bumerang powróci na swoje pierwotne miejsce i za kilka miesięcy przypomni o sobie znowu.
Bez wątpienia mech jest przeciwnikiem, którego nie wolno nam bagatelizować. Wszystko to za sprawą doskonałego przystosowania się
do niesprzyjających warunków środowiska. To dzięki ogromnym
zdolnościom adaptacji mech potrafi odrodzić się na nowo, nawet po
długotrwałej suszy.
Dobrym podejściem do sprawy mchu nie jest znalezienie sposobu,
ale przyczyny. Gdy zdiagnozujemy „dlaczego?”, odpowiedź „jak?”
znajdzie się sama.
- za ciężko
Podstawą dobrej kondycji naszego trawnika, jest odpowiednio przygotowana ziemia przed jego założeniem. Darń, która powstaje na
ciężkiej glebie jest nierównomierna, a jej korzenie rozrastają się stosunkowo płytko. W konsekwencji dochodzi do mocnego zagęszczenia strefy korzeniowej i deficytu tlenu niezbędnego do prawidłowego rozwoju murawy.
W warunkach niedoboru tlenu pojawia się grupa organizmów
beztlenowych w tym bakterie denitryfikacyjne, które redukują
dostępne dla roślin formy azotu do form nieprzyswajalnych,
a nawet toksycznych.

W efekcie trawa płowieje i słabnie, a mech, który nie jest tak silnie
uzależniony od środowiska glebowego, nadal rozwija się doskonale.
- za kwaśno
Kondycja gleb w naszych ogrodach daje wiele do życzenia. Najczęściej mają one kwaśny odczyn i niewielką zawartość próchnicy.
Takie warunki są wprost idealne do rozwoju mchu, tym bardziej, że
pH gleby sprzyjające jego egzystencji oscyluje wokół 5,5, a dla prawidłowego rozwoju trawy wartość ta powinna się mieścić w granicach pomiędzy pH 6,0 – 6,8. Aby upewnić się jak wygląda sytuacja
w naszym ogrodzie warto raz na 3-4 lata wykonać odpowiednie
badanie gleby i w miarę konieczności przeprowadzić wapnowanie.
Pamiętajmy jednak, że zmiana odczynu gleby jest jedynie
jednym z elementów walki z mchem i oprócz wapnowania
powinniśmy pomyśleć również o dodatkowych zabiegach
takich jak wzbogacenie podłoża w próchnicę czy dostarczenie
do niej pożytecznych mikroorganizmów.
- za ciemno
Gdy mech pojawi się w miejscach mocno zacienionych, nie pozostaje nam nic innego jak tylko uderzyć się w pierś i powiedzieć
„moja wina”. Tak, tak! Mech w cieniu, to naturalna kolej rzeczy, nawet przedszkolak o tym wie. Dlaczego więc ogrodnik o tym zapomina zakładając trawnik i łudzi się, że tym razem będzie inaczej?
W warunkach silnego zacienienia, większość traw podda się zaraz
po skiełkowaniu, o ile podejmą w ogóle takie wyzwanie, dlatego mając w perspektywie zakładanie trawnika w cieniu dokonajmy wyboru: albo zastosujmy mieszankę mającą w składzie odmiany traw tolerujące cień, albo zrezygnujmy w takim miejscu z trawnika na rzecz
roślin cieniolubnych.
- za duszno
Nawet jeżeli nasze kosiarki wyposażone są w kosze, do których
wpada ścięta trawa, z czasem na powierzchni murawy tworzy się
tzw. filc. Warstwa filcu, na którą składają się obumarłe części trawy,
resztki liści czy rozłogi utrudnia cyrkulację powietrza i wody
zaburzając tym samym przedostawanie się ich w głębsze warstwy.
Następstwem tego jest gnicie źdźbeł oraz pogorszenie ogólnej kondycji trawnika. Słabsza murawa jest doskonałym miejscem rozwoju
mchu, który z natury lubi rosnąć tam, gdzie inni nie dają rady.
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W walce z filcem pomogą nam ostre, metalowe
grabie lub wertykulatory (ręczne lub
mechaniczne).
Wertykulację wykonujemy wczesną wiosną.
Nacięcie darni i usunięcie filcu napowietrza murawę i pobudza trawę do krzewienia się. Na zdrowym, mocnym trawniku mech nie będzie miał
szansy na rozwój.
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Wertykulator jest naszym sprzymierzeńcem w walce z filcem i mchem

Na problem zbyt oszczędnego podlewania ogrodnicy powinni być szczególnie uwrażliwieni, gdyż za mało wody jest bardziej szkodliwe niż jej
całkowity brak.
Jeżeli decydujemy się na podlewanie trawnika powinniśmy mieć świadomość, że jego delikatne zraszanie może przynieść więcej strat niż korzyści. Trawa, która znajduje wodę jedynie w wierzchnich warstwach gleby rozwija swój system korzeniowy stosunkowo płytko. Taki trawnik jest
zdecydowanie bardziej wrażliwy na przesuszenie, co w konsekwencji stanowi doskonałą okazję do ekspansji mchu. Lepiej nawadniać rzadziej i obficiej, niż częściej i słabiej, pamiętając, że podczas podlewania glebę należy zmoczyć na głębokość 10 -15 cm.
Przy słonecznej pogodzie głębokie nawadnianie już istniejącego
trawnika wystarczy wykonywać raz w tygodniu. Trawniki nowe,
zakładane na początku sezonu wato podlewać częściej
– co najmniej trzy razy w tygodniu.
- za ubogo
Jak można zauważyć w wielu ogrodach, to właśnie wiosną na murawie pojawia się najwięcej mchu. Owa zależność wiąże się głównie ze stresem jakim dla trawy jest zima i związane z nią spadki temperatur.
Aby wzmocnić trawnik powinniśmy stosować zbilansowane nawożenie,
w przypadku którego ważny jest nie sam zabieg, ale dobór odpowiedniego
terminu oraz mieszanki nawozowej. Dobre zimowanie murawy możemy
sobie zapewnić stosując odpowiednie jesienne nawożenie. Z końcem
sierpnia stosowane w ciągu sezonu nawozy azotowe powinniśmy zastąpić mieszankami, które dostarczą trawie potasu niezbędnego do przetrwania zimowego stresu potasu.
Mech na trawniku to problem złożony. Pamiętajmy o tym, kiedy
kolejnym razem spostrzegłszy nową kępkę pośród źdźbeł trawy
zaklniemy cicho pod nosem „ale pech, znowu mech”!
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- za płytko
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Królowa
wiosennego
Mimo że królowa w ogrodzie
może być tylko jedna,
z perspektywy czerwcowych
rabat warto się zastanowić, czy również wiosną
ten tytuł należy się róży.
Skąd te wątpliwości?

ogródka

Gdy królowa dopiero przygotowuje się do sezonu, swoje
piękno w pełnej okazałości prezentują nam piwonie zachwycając obfitością kwiatów i kompozycją słodkich nut zapachowych.
Piwonie zwyczajowo nazywane peoniami, to urzekające
rośliny z wielowiekową tradycją. Rodzaj Paeonia obejmuje
zarówno rośliny bylinowe o zanikających jesienią łodygach jak i
wieloletnie formy o drewniejących pędach. Ich piękno doceniały
nasze babki obsadzając nimi przydomowe ogrody. Uprawa
piwonii nie należy do łatwych, a początkujących ogrodników
może zrazić opieszałość w kwitnieniu jaką wykazują rośliny
przesadzone w nowe miejsce lub posadzone za głęboko.

Do uprawy wybieramy stanowiska słoneczne, dzięki którym będziemy mogli cieszyć się wspaniale rozwijającymi się kwiatami i
zdrowymi krzewami. Z racji tendencji do pokładania się i wyłamywania łodyżek pod wpływem ciężaru kwiatów (zwłaszcza mokrych) powinniśmy liczyć się z koniecznością podwiązywania roślin.
Podłoże powinno być próchnicze i żyzne, głęboko nawiezione
dobrze rozłożonym kompostem lub obornikiem.
W okresie intensywnego kwitnienia powinniśmy pamiętać o obfitym podlewaniu (nie moczyć kwiatów!) i umiarkowanym nawożeniu (raz na dwa tygodnie stosować nawóz do roślin kwitnących).
Przekwitnięte kwiaty należy usuwać, by nie obciążać rośliny niepotrzebnym zawiązywaniem nasion.
Jeżeli chcemy zaprosić piwonię do ogrodu powinniśmy o tym pomyśleć w drugiej połowie sierpnia. Doniczkowane rośliny lub pakowane w foliowe woreczki fragmenty karpy z co najmniej jednym
zdrowym pąkiem wysadzamy do gruntu najpóźniej do połowy
września.

Głębokość sadzenia piwonii bylinowych
pąki
3-5 cm

Istotnym czynnikiem decydującym o zdrowym wzroście i obfitym
kwitnieniu jest prawidłowy dobór stanowiska. Wiąże się to
bezpośrednio z niechęcią piwonii do częstych przeprowadzek – w
ich przypadku warto trzymać się zasady im rzadziej przesadzamy,
tym lepiej. Rośliny na tym samym stanowisku mogą z powodzeniem rosnąć ponad 10 lat. Potrzebę zmiany sygnalizują drobnieniem kwiatów i ogólnym spowolnieniem wzrostu.
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Drenaż
2-3 cm.

Przed posadzeniem nowych sadzonek
należy wykopać dołek głębokości ok.
35-40 cm. i przygotować drenaż
wysypując kilkucentymetrową warstwę drobnych kamieni lub keramzytu, którą przykrywamy dwu-, trzycentymetrową warstwą ziemi.
Sadzonkę umieszczamy w dołku tak,
aby oczka z których wyrosną pędy
znajdowały się nie głębiej niż 3-5 cm.
pod ziemią. Należy pamiętać, że ugniatając
ziemię wokół sadzonki przeGłębokość
dołka 35-40 cm. sunie się ona jeszcze głębiej.
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Piwonie
bylinowe
Spośród piwonii bylinowych bez
wątpienia największą popularnością
cieszy się piwonia lekarska (1) i
chińska (2). Wynika to z wielkiej
różnorodności odmian występujących w obrębie tych dwóch gatunków. Bogata paleta barw i zróżnicowana budowa kwiatów dają wielbicielom tych kwiatów niekończące
się pole do popisu.
Na naszą uwagę zasługują również:
bardzo odporna na mróz piwonia
delikatna - Paeonia tenuifolia (3),
oraz odkryta przez polskiego przyrodnika i nosząca jego nazwisko
piwonia Młokosiewicza - Paeonia
mlokose-witschii (4).
Wszystkim posiadaczom piwonii
lekarskiej przypominamy, że
mimo pięknego wyglądu, jest to
roślina trująca!
Wszystkie jej części zawierają alkaloid - peoninę; spożyte w większych
ilościach powodują nieżyt żołądka i
jelit oraz biegunkę.

Piwonie
krzewiaste
(drzewiaste)
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1

2

3

4

Mimo swojego majestatycznego wyglądu piwonie krzewiaste w
dalszym ciągu są rzadkością w naszych ogrodach. Niektóre odmiany mogą osiągać wysokość dwóch metrów i dominować nad
niżej rosnącymi roślinami.
Problemem w pierwszych latach uprawy może okazać się duża
wrażliwość młodych piwonii na mróz wynikająca z faktu wczesnego rozpoczynania wegetacji.
Posadzone na południowym, ciepłym stanowisku wybudzają się z
zimowego snu już podczas lutowych odwilży, przez co łatwo ulegają przemrożeniu w późniejszym okresie.
Te wyjątkowo atrakcyjne krzewy najlepiej prezentują się pojedynczo lub w niewielkiej grupie na tle dobrze utrzymanego trawnika lub krzewów iglastych.
W szkółkach i centrach ogrodniczych możemy się spotkać sadzonkami piwonii krzewiastej - Paeonia suffruticosa (5), piwonii
żółtej - Paeonia lutea (6) lub piwonii Rockii - Paeonia rockii (7).

5

7

6
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Tak

PACHNIE LATO

Majowy ogród, to z pewnością ogród zapachów.
Przechadzając się pomiędzy obsypanymi kwiatami
bylinami i różnorodnymi krzewami docierają do nas
tysiące różnych nut grających bardzo żywą melodię
wczesnego lata. Jaka ona jest?
Z pewnością intensywna, raczej słodka, czasem nawet
dławiąca... tak właśnie pachnie maj i czerwiec. Piwonie,
konwalie, dyptamy, kaliny, bzy, jaśminowce, złotokapy
oraz wiciokrzewy - wszystkie te zapachy tworzą naprawdę odurzającą mieszankę.
Mimo, że większość z nich pochodzi z babcinych ogródków i są
nam doskonale znane, to jednak mamy problemy z ich uprawą.

Sklepienia złotych kwiatów...
Powyższe zdjęcie jest namiastką klimatu jaki można uzyskać dzięki w
przydomowym ogrodzie niezwykle czarującemu krzewu o
zwisających kwiatostanach, a mianowicie złotokapie.

Na początek zaczniemy od konwalii majowych...
Siła, jaka drzemie w tych niesamowicie skromnych kwiatach zadziwia. I mowa tu nie tylko o sile zapachu.
Konwalia majowa, to niepozorna, ale bardzo długowieczna roślina charakteryzująca się dużą ekspansywnością. Wszystko to za
sprawą licznych, cienkich kłączy, które skutecznie penetrują
nawet najbardziej niedostępne tereny. Nierzadki jest widok pojedynczych konwalii wyrastających spomiędzy płyt chodnikowych
czy też spękanych betonowych podmurówek. Znakomicie prezentuje się na tle krzewów ozdobnych i pod drzewami.
Doskonale sprawdza się na zacienionych rabatach. Sadząc młode
kłącza warto pamiętać, że kwiaty pojawiają się średnio w trzecim
roku uprawy. Przypominamy, że jest to roślina silnie trująca!
Wszystkie jej części, czy to świeże czy wysuszone są toksyczne,
najbardziej kwiaty i liście. Nawet woda, w której stały konwalie,
jest trująca. Szczególnie wrażliwe i podatne na ciężkie zatrucie są
dzieci, oraz zwierzęta.

Największą ozdobą złotokapów są ich jaskrawożółte kwiaty zebrane w
długie, zwisające grona. Najdłuższe kwiatostany tworzy odmiana 'Vossii' złotokapu Waterera; ich długość może dochodzić nawet do 50cm!
Nadaje się do prowadzenia na łukach, podporach i pergolach.
Krzew ten najlepiej rośnie na świeżej, żyznej, niezbyt suchej glebie o
dużej zawartości wapnia, ale może też rosnąć na gorszym podłożu.
Preferuje stanowiska słoneczne, na których bardzo obficie kwitnie.
Jest wytrzymały na mrozy, jednak w czasie bardzo surowych zim może
wymarzać, dlatego lepiej sadzić go w osłoniętych miejscach. Złotokap
nie przepada za cięciem, nie wymaga także specjalnego nawożenia,
jednym słowem idealna roślina dla zapracowanych
Mimo pięknego wyglądu, miłego zapachu i silnego wzrostu, złotokap
posiada także wadę, która sprawia, że nie zawsze powinniśmy decydować się na jego uprawę. Laburnum jest rośliną silnie trującą, zarówno dla zwierząt jak i dla ludzi. Wszystkie części rośliny zawierają
szkodliwe alkaloidy (m.in. cytycynę), które paraliżują układ nerwowy.
Najwięcej toksycznych związków znajduje się w nasionach.
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Olejek eteryczny z kwiatów - farnezol, często wykorzystywany
jest jako składnik perfum oraz do tworzenia kompozycji i mieszanek zapachowych.
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Odurzająca słodycz...
Wiciokrzewy stanowią bogatą grupę pięknie pachnących
pnączy, które mogą przyjmować także formę okazałego
krzewu. Najbardziej intensywnym zapachem charakteryzuje się wiciokrzew przewiercień.
Nie ma on specjalnych wymagań glebowych, ale należy zapewnić mu Kaskada kwiatów w kolorze lila...
stałą wilgotność, ponieważ posiada płytki systemem korzeniowy. StaKolejnym niezwykłym pachnącym pnączem jest wisteria chińska.
nowisko może być słoneczne lub półcieniste.
Glicynia jest uważana za jedną z najpiękniejszych roślin pnących głównie
dzięki niebieskofioletowym kwiatom zebranym w długie (do
Wiciokrzewy warto nawozić nawozami wieloskładnikowymi kilka
30
cm),
okazałe
grona. Kwitnie bardzo obficie w maju-czerwcu (jej
razy w czasie sezonu wegetacyjnego. Będą wtedy lepiej rosły i obficiej
owocami
są
duże
strąki). Kwiaty mogą też wystepować w kolorze
kwitły. Pnącza te nie wymagają radykalnego cięcia. Świeżo posadzożółtym.
nych nie przycinamy w ogóle, ponieważ wiciokrzewy kwitną na
pędach zeszłorocznych. W kolejnym roku zostawiamy od 2 do 4 pędów
głównych, a resztę wycinamy. Pobudzi to roślinę do wytwarzania
nowych przyrostów i nada jej ładny pokrój. Starsze rośliny przycinamy
tylko wczesną wiosną i usuwamy wtedy pędy stare, chore oraz uschnięte. Wiciokrzewy są z reguły odporne na mróz, czasem jednak mogą
przemarzać. Należy je wtedy przyciąć bardzo nisko, a ładnie odbiją.

Rośnie silnie i pnie się do wysokości 10 m. Owija się wokół podpór i
przykrywa zwartą gęstwiną ściany domów, pergole i trejaże. Ze
względu na intensywny wzrost pnącza dobrze jest pamiętać o przycinaniu pędów późną jesienią.

Glicynia najlepiej rośnie w miejscach nasłonecznionych, na żyznej i
Niestety jest to kolejna pachnąca roślina, która może zaszkodzić wilgotnej glebie. Chociaż jest dość wytrzymała na mróz, jej pączki
naszemu zdrowiu, gdyż nasiona posiadają lekko toksyczne właś- kwiatowe mogą przemarzać w czasie ostrych zim. Jeżeli nawet glicynia zostanie uszkodzona przez mrozy, to zwykle na wiosnę wypuszciwości.
cza zdrowe pędy od korzeni, tzw. odrosty korzeniowe.
REKLAMA
Oprócz walorów dekoracyjnych zaletą tego pnącza jest to, że zwabia
pszczoły i inne owady odżywiające się nektarem z kwiatów.

Krzew gorejący...
Dyptam jesionolistny charakteryzuje się intensywnym cytrynowym
zapachem, szczególnie mocno odczuwanym podczas gorącej pogody.
Z racji obecności w roślinie wielu łatwopalnych olejków eterycznych,
dyptam funkcjonuje także pod nazwą gorejący krzew Mojżesza.
Roślina niezbyt wymagająca, odporna na choroby i szkodniki. Nie
szkodzą jej mrozy, ale nie lubi za to przesadzania. Do prac przy dyptamie lepiej założyć rękawice, zwłaszcza w słoneczne dni - kontakt ze
skórą może powodować poparzenie.
Pachnący ogród w maju? To takie łatwe!

15

PORADNIK SEZONOWY

Sezon

na zdrowie

Dzięki sterowanej uprawie w szklarniach
oraz ogromnej ilości warzyw i owoców importowanych
z zagranicy przez cały rok możemy korzystać
z teoretycznie zdrowych i świeżych produktów.
No właśnie... teoretycznie.
W praktyce, przez okres zimowo-jesienny ogórki smakują jak papier, a
pomidory nie smakują w ogóle. Nie ma się temu co dziwić, w końcu
przyroda ma swój cykl, który „mądrzejszy” człowiek próbuje sztucznie
zmodyfikować.
Jedyne co możemy zrobić, to korzystać z aromatycznych i wartościowych plonów, wtedy, gdy akurat jest na nie sezon.
Jedzenie sezonowych warzyw ma wiele zalet, co by nie powiedzieć,
że ma tylko zalety. Są bogatsze w składniki odżywcze, a także
znacznie smaczniejsze, lepiej wybarwione i bardziej aromatyczne.
Co za przyjemność jeść paprykę czy kalafiora, które przed trafieniem do
sklepu przebyły długą drogę z Holandii, Hiszpanii, czy jeszcze innego
państwa, niekoniecznie europejskiego. Niebagatelny jest także czynnik
ekonomiczny - truskawki w czerwcu kosztują kilka złoty, w grudniu
kilkanaście, a przyjemność z ich konsumpcji znikoma...
Oczywiście są warzywa, na które sezon twa cały rok. Należą do nich
głównie warzywa korzeniowe oraz ziemniaki i kapusta. Nie zmienia to
jednak faktu, że z większym apetytem chrupiemy młodą marchewkę niż
tę, która nawet dobrze przechowywana, pod koniec zimy nie zachwyca
smakiem.
Przed nami dwa, bardzo smaczne miesiące, które z pewnością
wprowadzą do naszego jadłospisu wiele dobrego.

W maju delektujemy się pierwszymi, naprawdę zdrowymi nowalijkami. Możemy chrupać soczystą, jeszcze trochę bladą marchewkę i
z czystym sumieniem położyć sałatę oraz rzodkiewkę na kanapce,
podobnie jak szczypiorek, który już w kwietniu wyrasta nieśmiało
spod ziemi. Pojawia się groszek cukrowy oraz pierwszy bób,
ponadto na straganach można znaleźć karczochy oraz szparagi. Nie
można zapomnieć o młodziutkiej, ledwo co zwiniętej kapuście,
podanej oczywiście z aromatycznym koperkiem i nowymi,
szorowanymi ostrą szmatką ziemniakami.
Coraz łatwiej dostać tegoroczne owoce – truskawki, agrest (oczywiście jeszcze zielony), pierwsze czereśnie oraz królujący w maju
rabarbar.
W czerwcu karuzela smaków i kolorów nabiera tempa. Do obecnych już warzyw dołączają bakłażany, cukinia, ogórki, szpinak oraz
fasola szparagowa. Rozpoczyna się także czerwcowe, owocowe
szaleństwo. W ogrodach i na straganach znajdziemy truskawki,
morele, wiśnie, jagody, porzeczki, czereśnie, śliwki, rabarbar,
agrest, pierwsze maliny oraz, może nie lokalnie rosnące, ale z pewnością najsmaczniejsze właśnie w tym okresie, arbuzy.
Każda pora roku ma swój smak i zapach,
korzystajmy więc z dobrodziejstwa warzyw i owoców
sezonowych.
REKLAMA
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Poznaj
SZPARAGI

PORADNIK SEZONOWY

Uznawane za lekarstwo i afrodyzjak, niezastąpione
podczas kuracji odchudzającej, polecane kobietom
w ciąży oraz matkom karmiącym. Zdrowe, niskokaloryczne, pożywne i smaczne. Same zalety
dostępne w trzech wersjach kolorystycznych
– do wyboru, do koloru.

Jak na 5 tysięcy lat śródziemnomorskiej tradycji, trzeba przyznać,
że szparagi nie cieszą się w Polsce dużym zainteresowaniem, a
szkoda, bo jest to warzywo bardzo wartościowe i warte uwagi, no w
końcu nawet Mickiewicz wspomniał o nim w „Panu Tadeuszu”, a to
chyba o czymś świadczy, czyż nie?
Szparagi białe, zielone i fioletowe są pędami tego samego gatunku szparaga lekarskiego (łac. Asparagus officinalis), a ich odmienna
barwa wynika z różnego sposobu uprawy. Na stoły trafiają tzw.
wypusty, czyli szczytowe, ok. 25 centymetrowe pędy szparagów.
Szparagowy sezon zaczyna się na przełomie kwietnia i maja i trwa
do drugiej połowy czerwca.
Najłatwiejsze w uprawie są szparagi zielone. Z karp posadzonych na
dobrze uprawionych zagonach wyrastają pędy, które po uzyskaniu
odpowiedniej długości ścina się i poddaje konsumpcji. Kolor determinowany jest przez obecność dużej ilości chlorofilu powstającego
przy udziale światła. Jak zapewniają smakosze, zielone szparagi są
delikatniejsze w smaku oraz bardziej aromatyczne niż pozostałe rodzaje, a także z racji tego, że nie trzeba ich obierać przed gotowaniem, zawierają więcej składników odżywczych ukrytych w
skórce i tuż pod nią.
Drugie co do popularności szparagi białe wymagają więcej zabiegów agrotechnicznych. Białe (bielone) wypusty są efektem uprawy
roślin w specjalnie usypanych wałach – szparagi zbierana się zanim
przebiją powierzchnię ziemi i zaczną zmieniać kolor. Zazwyczaj są
grubsze i twardsze niż koleżanki w zielonych mundurkach oraz
mają delikatniejszy i łagodniejszy smak. Z racji tego, ze podczas
przygotowywania ich do spożycia należy obierać je ze skórki, w
ogólnym rozrachunku zawierają mniej mikro i makro-elementów.
Ostatnie, fioletowe szparagi są trudne w uprawie i ciężko dostępne
na polskim rynku. Fioletowe zabarwienie szparagów, to taka forma
przejściowa pomiędzy szparagami białymi, a zielonymi. Niby przebijają się one przez ziemię (więc pod wpływem światła zaczynają
się wybarwiać), jednak są tak szybko ścinane, że nie osiągają docelowego zielonego koloru.

Podobno boimy się tego, czego nie znamy, dlatego najwyższa
pora, by poznać szparagi i zaprosić je do stołu,
a może kiedyś i do ogrodu.
Jak wybierać szparagi i jak dobrze je przygotować?
Szparagi są warzywem o stosunkowo niskiej trwałości. Już po 3-4
dniach od zbioru stają się włókniste i „nijakie” w smaku. Świeży
szparag powinien mieć sprężystą łodygę, z której po przełamaniu
tryska sok. W sklepach często przechowywane są na stojąco w
wodzie. Niestety wpływa to niekorzystnie na ich smak - nabierają
kwaskowego posmaku.
Po zakupie szparagi powinny od razu zostać przyrządzone lub
umieszczone w lodówce, gdzie przez dzień, góra dwa mogą leżeć
owinięte papierowym, wilgotnym ręcznikiem.
W zależności od tego czy staliśmy się szczęśliwymi posiadaczami
szparagów białych czy zielonych, albo je obieramy (białe) albo nie
(zielone). W obu jednak przypadkach warto podciąć końcówki, które zasychając utrudniają równomierne gotowanie.
Najprostszym sposobem przygotowania szparagów jest ich ugotowanie. Warzywo po obraniu i podcięciu wiążemy w pęczki i pionowo(!) umieszczamy w garnku z osolonym wrzątkiem. Woda powinna zakrywać jedynie łodygi. Główki, które gotują się szybciej miękną pod wpływem parującej wody. Aby lepiej utrwalić aromat białych szparagów, podczas gotowania warto dodać łyżkę masła i sok z
połówki cytryny. Szparagi zielone gotujemy jedynie z masłem, gdyż
sok powoduje ich szarzenie. Szparagi białe gotuje się do miękkości,
a zielone krócej, tak by były al dente. Ze względu na różnice w czasie gotowania, szparagi białe i zielone powinny być gotowane osobno.
Szparag, to bardzo wartościowe warzywo,
warto go poznać! Bon Appétit!
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Piękne...
smaczne...
zdrowe!

Piotr Nowak
LARIX,
Myślenice

Od pradawnych czasów krzewy
i pnącza jagodowe były uprawiane
w przydomowych ogródkach.
Z czasem jednak zostały wyparte
przez inne krzewy - głównie iglaki.

W poniższym artykule chciałbym przekonać Państwa do ich ponow- Cytryniec - owoc o pięciu smakach - okrywa owocu jest
nej uprawy, gdyż powodów przemawiających za słusznością ich up- słodka, miąższ kwaśny, nasiona gorzkie i cierpkie, a wyciąg
z nasion nieco słonawy
rawy w przydomowym ogrodzie jest wiele.
Żurawina wielkoowocowa - bardzo niska krzewinka, kwaśnoPo pierwsze wygląd: większość roślin jagodowych oprócz jagód,
lubna, preferująca wilgotne stanowiska. Daje dosyć duże owoce o
które same w sobie są ozdobą, dają piękne kwiaty. Jestem przekonany,
kolorze czerwonym bogate w witaminy C, A, B1, B2, B6, a także
że pięknie kwitnący na biało, różowo lub czerwono pigwowiec przykwasu cytrynowego i askorbinowego, które działają wzmacniaciągnie wzrok niejednego sympatyka roślin. Z pewnością zachwyci
jąco, przeciwgorączkowo oraz przeciwwirusowo.
nas także barwa i zapach kwiatów dzikiej róży lub żółto kwitnącej jaOwoce zawierają również pektyny, garbniki i antocyjany. Wyciągi
gody kamczackiej. Równie dekoracyjne są pędy powyższych krzez żurawiny są podstawowym składnikiem leków przy schowów oraz piękne ulistnienie, od jasnozielonego poprzez żółte do porzeniach nerek i dróg moczowych. Owoce można suszyć, mrozić,
marańczowoczerwonego ujawniającego się najobficiej latem i jesiejeść w deserach, są polecane dla cukrzyków.
nią.
Borówka brusznica - niska krzewinka zimozielona, dająca czerPo drugie: są świetnymi „zwabiaczami” dzikich zwierząt, głównie
wone średniej wielkości owoce. Zawierają one bardzo dużo witaptaków. Owoce rokitnika, jarzębiny, aronii, są świetnym pokarmem
miny C, prawie wszystkie witaminy z grupy B, pierwiastki takie
jesienno-zimowym dla takich zwierząt jak: gil, jemiołuszka, grubojak: magnez, potas oraz wapń. Działa antywirusowo między inndziób, dzwońce oraz wszelakiego typu małych ssaków. Jak można
ymi przy leczeniu opryszczki. Wykazuje również działanie
było wywnioskować z moich wcześniejszych artykułów, jestem
oczyszczające na drogi moczowe, poprawia procesy trawienne,
wielkim zwolennikiem ptaków w ogrodzie, dlatego z mojego punktu
pomaga przy biegunkach. Działa przeciwgorączkowo i moczowidzenia ten aspekt jest bardzo ważny, o ile nie najważniejszy.
pędnie. Owoce mogą być przerobione na likiery, nalewki, jako
dodatek do potraw mięsnych. Można je też przetworzyć na konfiPo trzecie: dzikie jagody oraz te hodowane od zawsze były natutury.
ralnymi lekami, którymi leczyły nasze prababcie. W domowych apteczkach wykorzystywano szereg tych roślin, a wybrane z nich poJagoda kamczacka - niski krzew o pokroju kulistym, kwitnący
krótce omówię.
bardzo wcześnie. Kwiaty koloru żółtego, wytrzymujące spadek
temp do -8 stopni. Sam krzew wytrzymuje temperatury sięgające Rokitnik - niski krzew posiadający owoce koloru pomarańczowo45 stopni. Rodzi w końcu maja niebiesko-fioletowe podłużne lub
żółtego, owoce zawierają witaminy z grupy B, w tym B12, która
owalne owoce, o lekkim słodkokwaśnym, przyjemnym smaku. Są
odpowiada za odtwarzanie się i rozwój nowych komórek. W składzie
one źródłem wielu cennych witamin i związków korzystnie wpłyznaleźć można również bardzo dużą zawartość witaminy C oraz barwających na organizm człowieka. Mają właściwości antysepdzo cenne karotenoidy. Z owoców przyrządza się świetne soki, komtyczne, wzmacniające, odtruwające organizm z metali ciężkich.
poty oraz nalewki. Rokitnik znacząco zmniejsza poziom kwasów
Z owoców robimy dżemy, nalewki, galaretki, soki, susz.
tłuszczowych we krwi oraz powoduje zmniejszenie uczucia głodu.
REKLAMA

18

Owoce rozchodnika są bogatym źródłem witaminy C

Cytryniec chiński - pnącze zwane ziołem o pięciu smakach.
Wydaje błyszczące krwistoczerwone zebrane w grona owoce. Cała
roślina ma właściwości lecznicze i wzmacniające. Bogata jest w
witaminę C, E, B, P, kwasy (cytrynowy, jabłkowy, winny) oraz
bardzo cenną dla organizmu ludzkiego schizandrę, która działa
tonizująco i wzmacniająco. Napary, herbatki, nalewki z tej rośliny
działają odprężająco, wspomagają sen, wyciszają stany lękowe
oraz wspaniale działają na cerę i włosy.

VIRIDIS ZDROWIE

W składzie owoców możemy też znaleźć cenne dla naszego zdrowia
garbniki, kwasy organiczne, cukry, witaminę P oraz krzem i prowitaminę A. Produkty z derenia wykorzystywane są przy bólach głowy,
brzucha, przewlekłych biegunkach. Konfitury używamy przy przeziębieniach, grypie oraz przy problemach z żołądkiem.
Z owoców robiona jest królowa polskich nalewek: dereniówka.

Aktinidia, choć jeszcze mało znana łączy w sobie piękno,
smak i właściwości prozdrowotne

Aktinidia zwana też mini kiwi - pnącze uprawiane z powodzeniem
w naszym klimacie, daje owoce trochę większe od owocu agrestu,
owalne, przypominające w smaku kiwi. Zawierają one bardzo dużo
witaminy C oraz takie pierwiastki jak: potas, wapń, żelazo, magnez.
Bogate są też w związki z grupy fenoli. W składzie owoców znajduje
się też specyficzny enzym actinidian, który działa ochronnie i regulująco na nasz układ trawienny, przeciwdziała zaparciom, jest doskonałym lekiem na przeziębienie. Możemy z jego owoców przyrządzić
syropy, nalewki, wina, kompoty albo zjadać bezpośrednio z krzewów. Poprawiają prace serca i naczyń krwionośnych, oczyszczają
organizm z wolnych rodników, działają ochronnie na oczy.

Dereń w wiosennym ogrodzie rozwesela otoczenie
kolorem swoich kwiatów

Świdośliwa - dwu-, trzymetrowy krzew dający bardzo smaczne
owoce, przypominające borówkę amerykańską. Nazywana jest
często borówką kanadyjską. Owoce koloru śliwkowo-różowego
zawierają m. in. dużo witamin z grupy B oraz błonnik, potas, kobalt, miedź, wapń oraz żelazo. W owocach znajdziemy również
związki zwane antocyjanami, które odgrywają bardzo ważną rolę
w organizmie ludzkim. Wykorzystywane są do produkcji soków,
konfitur, nalewek oraz są świetne do bezpośredniego spożycia.
Dereń jadalny, zwany też lekarskim - krzew wyrastający do 2-3
metrów wysokości o liściach lancetowatych, często ozdobnych,
biało lub żółto obrzeżonych. Krzew ten ma kwiaty żółte, bardzo
wcześnie kwitnące. Owoce czerwone dojrzewające we wrześniu
posiadają kształt elipsoidalny, są soczyste, mięsiste, lekko kwaśne.
Zawierają ponad 100 mg witaminy C.
REKLAMA

Przykład rabaty ozdobnej, na której znalazło się miejsce dla aroni

Aronia - krzew wyrastający do około 2 m wysokości, rodzący ciemne
owoce, które zawierają dużo witamin C i B oraz bardzo ważne antocyjany. Związki te działają w naszym organizmie antyoksydacyjnie
czyli antyrakowo. Owoce aroni zmniejszają ciśnienie krwi, przeciwdziałają zawałom i wylewom oczyszczają organizm. Z aroni robimy
pyszne soki oraz nalewki.
To tylko kilka wybranych roślin działających tak wspaniale na nasze
organizmy. Lista jest naprawdę długa i nie powinno na niej zabraknąć
m.in.. poziomki, czernicy, malino-jeżyny, maliny, dzikiej róży itd..
Dobrze by było, gdyby dla chociaż kilku z nich znalazło się miejsce w
naszym ogrodzie. One wszystkie, oprócz doznań smakowych, dostarczą nam bardzo cennych substancji, które często działają nawet antyrakowo.
Mam nadzieję, że w dobie rosnącej popularności nalewek, łatwiej
nam będzie się skusić na zakup chociażby tych gatunków,
z których można przygotować domowe trunki.
Życzę smacznego i na zdrowie!
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WŁASNE WINO INSPIRUJE

Zatrzymać
piękno kwiatów w winie
Izabela Jażdżewska
kierownik ds. marketingu
BROWIN

Wiosna! Na zewnątrz ciepłe
słoneczko, powolutku
zaczynają kwitnąć bzy.
Przyroda budzi się do życia
inspirując nas w zaciszu
domowego ogniska.

Zanim drzewa zaczną uginać się od owoców, kwiaty udostępniają
nam nie tylko całą paletę kolorów, ale i smaków. Czas na zagrzebanie
zimowych pieleszy i podziwiania przyrody. Chłodniejsze wieczory
natomiast zawsze warto zobaczyć w cieplejszych barwach.
Wiosna to wręcz ambrozyjny czas na wykorzystanie aromatów kwiatowych. Stworzenie domowego wina na bazie własnoręcznie zebranych kwiatów, to idealny pomysł.
Wina kwiatowe zaczynają się cieszyć ogromną popularnością ze
względu na swój delikatny smak. Inspirującą łagodność czerpią z
delikatności kwiatowych płatków. Do roślin, z których kwiatów
można robić wino zaliczają się między innymi: lipa, akacja, czarny
bez, mniszek, chaber, koniczyna.
Gdy kilka lat temu dowiedziałam się o winach kwiatowych, pierwszym, które nastawiłam było wino z kwiatów czarnego bzu.
Absolutna niespodzianka! Smak i aromat tego wina od razu mnie
urzekł. Od tego momentu wina kwiatowe są dla mnie numerem 1.
Lekkie i niepowtarzalne, z charakterystycznym dla danego kwiatu
bukietem i zapachem, sprawiają że się rozpływam. Na początek poleciłabym 3 rodzaje kwiatów: lipy, czarnego bzu oraz mniszka lekarskiego. Poniżej podaję przepisy wg których nastawiałam wino z
poszczególnych kwiatów.

Przepisy na zadziwiające wina - z kwiatów
Wino z kwiatów czarnego bzu
Wino półwytrawne na 10 l nastawu
0,9 l kwiatów czarnego bzu (bez zielonych elementów)
1,5 kg cukru, 5g regulatora kwasowości, 5 g pożywki dla drożdży
filiżanka mocnej herbaty, drożdże uniwersalne.
Kwiaty powinny posiadać lekki, przyjemny aromat. Najlepiej
spraw-dzić to rozcierając kwiat między palcami i wąchając,
bowiem wino będzie miało taki sam zapach.
Zbioru należy zawsze dokonywać w ciepłe słoneczne dni, kiedy
kwiaty są suche i w pełni otwarte. Po zebraniu kwiaty obrywamy z
kwiatostanów i umieszczamy w wiaderku. Następnie zalewamy je
2,5 l wrzątku, wiaderko przykrywamy i odstawiamy na 2 dni, mieszając zawartość przynajmniej dwa razy dziennie.
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Po tym czasie odrzucamy kwiaty, do wywaru dodajemy pozostałe
składniki, uzupełniamy do 10 l wodą i fermentujemy. Obciągów
wina dokonujemy co 3 m-ce.
Wino z mniszka lekarskiego (mlecza) - miodowe
Półwytrawne, białe wino stołowe na 10 litrów nastawu
0,5 kg kwiatów mniszka lekarskiego, 2 kg cukru,
10 g Regulatora kwasowości,7 g pożywki Kombi,drożdże Tokay,
Madera, Fermivin PDM, 2 pomarańcze, 2 cytryny, 200 g sułtanek
Żółte kwiaty mniszka odcinamy od łodyg, które dają goryczkę i hamują fermentację. Kwiaty, rozdrobnione sułtanki i kawałki pomarańczy i cytryn (bez białego podskórza) zalewamy 3 l wrzątku i odstawiamy do wystygnięcia. Równolegle przygotowujemy syrop
cukrowy, dodając do 2 kg cukru 3 l gorącej wody.
REKLAMA

VIRIDIS ZDROWIE

Po wystudzeniu oba roztwory wlewamy do balonu dodajemy pożywkę i regulator kwasowości oraz przygotowaną wcześniej szczepionkę drożdży, uzupełniając wodą do 10 l.
Całość silnie mieszamy, balon zamykamy korkiem z rurką fermentacyjną. Naczynie z nastawem ustawiamy w ciepłym miejscu. Po 10
dniach odcedzamy kwiaty, delikatnie korygujemy smak wina dodając
ewentualnie niewielką ilość cukru oraz regulator kwasowości. Płyn
pozostawić do drugiej fermentacji. Po upływie 4 tygodni wino zlewamy znad osadu, dokonujemy kolejnej, delikatnej korekty smaku.
Balon ponownie zamykamy korkiem z rurką fermentacyjną i
pozostawiamy w chłodzie by dojrzało.
Wino ma piękny, żółty kolor, pachnie miodowo-cytrynowo i super
smakuje. Wino nadaje się do konsumpcji po 9 miesiącach, lepsze
jest jednak po roku.
Wino z kwiatów lipy
Wino półwytrawne na 10 l nastawu
2 litrów kwiatów lipy (same kwiaty, bez przylistków)
2 kg cukru + 1,5 kg cukru + 1,5 kg cukru (opcjonalnie)
3 cytryn (bez białej otoczki), jedną pomarańczę,
jedną saszetkę czarnej herbaty (dobrej), drożdże winiarskie
Browin, pożywka do drożdży Browin
Kwiaty odszypułkować od zielonych części, zalalać ciepłą wodą
(ok. 50-60 stopni) tak aby były całkowicie przykryte i zostawić na
3 dni. Po tym czasie przygotować nastaw z kwiatów i owoców, a
następnie przelać go do baniaka, uzupełniając wodą do 10 l.
W tym celu cukier należy rozpuścić, herbatę zaparzyć w 100 ml
wody i dodać sam napar.

Do przygotowanego nastawu dodać drożdże oraz pożywkę i pozostawić na 2 tygodnie. Po tym czasie dokonać pierwszego obciągu,
skorygować smak i zostawić do zakończenia fermentacji.
Wino z kwiatów akacji
Wino półwytrawne na 10 l nastawu
2,5 litra kwiatów akacji, 3 cytryny, 1 duża pomarańcza – opcjonalnie, 2 kg cukru + 1,5 kg, 1 saszetki czarnej herbaty (dobrej),
drożdże winiarskie, pożywka,woda
Wino akacjowe przygotowuje się bardzo podobnie jak lipowe.
Świeżo zebrane, oczyszczone i suche kwiaty akacji wkładamy do
wiadra i dodajemy do nich dokładnie obrane i pokrojone w plastry
lub ćwiartki owoce. Następnie zalewamy wodą tak, aby całkowicie
przykryć nią kwiaty. Pozostawiamy na trzy dni.
Po upływie tego czasu cedzimy i wyciskamy całość (najłatwiej
użyć gazy) i przelewamy do gąsiora. 2 kg cukru gotujemy z wodą
do powstania płynnego lukru, który po przestudzeniu wlewamy do
zyskanego płynu. Następnie parzymy saszetkę herbaty w szklance
wrzątku i po przestudzeniu dolewamy do reszty nastawu.
Do całości dodajemy drożdże winiarskie uniwersalne lub do białego wina oraz pożywkę. Gdy w balonie znajdą się już wszystkie
składniki całość mieszamy i uzupełniamy wodą (pozostawiając
trochę miejsca na fermentację). Nastaw zostawiamy na dwa tygodnie i pozwalamy mu swobodnie fermentować. Po tym czasie dokonyjemy pierwszego obciągu, korygyjemy smak (dodając kolejną
porcję lukru) i zostawiamy do zakończenia fermentacji.
Smacznego!
W razie pytań, dzwoń: BROWIN
– dział poradnictwa: (42) 232-32-00.

Służymy pomocą!

REKLAMA
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Pszczele
panaceum

Wytrwale pracujące
w naszych ogrodach
pszczoły dzielą się z nami nie tylko złocistym miodem,
ale cieszącym się coraz większą popularnością
pszczelim pyłkiem. Czym jest pyłek, do czego jest on
potrzebny pszczołom i dlaczego i my powinniśmy się
nim zainteresować? Odpowiedzi na te oraz wiele
innych pszczelich pytań poniżej.
Pszczoły żywią się nie tylko energetycznym miodem, który zbierają z
kwiatów, ale także pyłkiem kwiatowym, który jest dla nich źródłem
niezbędnych do rozwoju składników odżywczych. Pyłek kwiatowy to
produkowane w ogromnej ilości męskie komórki rozrodcze, które
przenoszone przez wiatr oraz owady trafiają na inne kwiaty i odpowiadają za ich zapłodnienie. W efekcie roślina wydaje owoce i nasiona.
Skacząc z kwiatka na kwiatek pszczoły zbierają z kwiatów pyłek i łącząc go z odrobiną miodu, nektaru lub śliny przenoszą do ula w specjalnych koszyczkach na tylnych nogach. Takim sposobem pyłek
kwiatowy przechodzi w pyłek pszczeli. Każda przetworzona w ten
sposób kulka pyłku składa się z ok. 100 tysięcy pojedynczych ziaren
pyłku. W ulu granulki (obnóża) ulegają przetrawieniu i stanowią pokarm młodych owadów.
Część codziennych zbiorów przeznaczona jest na zaspokajanie bieżących potrzeb pokarmowych roju, a część odkładana jest „na zapas”.
Zamykany w komórkach plastra pyłek ulega procesowi fermentacji
przekształcając się w pierzgę.
Wiedząc o dobroczynnym działaniu pyłku, niektórzy pszczelarze
podkradają pszczołom cześć pyłku zakładając u wejścia do ula specjalne poławiacze pyłku. Przeciskając się przez wąskie szpary poławiacza pszczoła gubi większe grudki pyłku, które po wysuszeniu
przeznaczane są na sprzedaż.
Wysuszony pyłek pszczeli można kupić w sklepach ze zdrową żywnością oraz tych oferujących produkty pszczele. Z racji bogatego
składu (ponad 250 różnych związków chemicznych) oraz wysokiej
przyswajalności (na poziomie 80-95 %) powinniśmy skusić się na
kilka łyżeczek tego słodkiego lekarstwa każdego dnia.
Właściwości odżywcze i terapeutyczne pyłku wynikają z bardzo bogatego składu chemicznego, na którego składają się m.in.. węglowodany, tłuszcze, białka, składniki mineralne, witaminy (m.in. A,
B1, B2, B3, E, C, B6, PP, P, D, H, B12), rutyna, olejki eteryczne, fitocydy, antybiotyki-inhybiny, hormony, enzymy, kwasy organiczne
oraz stymulatory wzrostu.
Wysuszony pyłek pszczeli
ma zbawienny wpływ na
nasz organizm
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Kilka słów o właściwościach pyłku.
Pyłek został przebadany przez naukowców na wszystkie możliwe
sposoby, dlatego tak wiele możemy powiedzieć o jego właściwościach. Po pierwsze pyłek jest doskonałym uzupełnieniem naszej
diety jeżeli chodzi o aminokwasy, biopierwiastki i witaminy.
Przyczynia się do poprawy apetytu, wspomaga nasza przemianę materii oraz chroni nasze organizmy przed anemią. Ma właściwości
detoksykacyjne, jest wielkim wsparciem dla przeciążonej wątroby –
osłania jej tkanki, wspomaga regeneracje, a także ułatwia wydalanie
toksyn.
Po pyłek warto sięgać szczególnie w okresie wiosennych i jesiennych wahań pogody, gdy nasza odporność narażona jest na rożnego
rodzaju infekcje. Pyłek pobudza organizmy do produkcji limfocytów stojących na straży naszego zdrowia. Dodatkowo pyłek posiada silne działanie przeciwdrobnoustrojowe, doskonale radzi sobie z
bakteriami i grzybami. Przyspiesza gojenie się ran oraz owrzodzeń.
Pyłek działa korzystnie i wybiórczo na florę bakteryjną przewodu
pokarmowego poprzez zachowanie prawidłowego rozwoju bakterii
saprofitycznych przy równoczesnym eliminowaniu bakterii
chorobotwórczych. Pyłek wzmaga czynność wydzielniczą żołądka,
normalizuje perystaltykę jelit, a także korzystnie wpływa na ochronę flory jelitowej.
W pyłku występują nienasycone kwasy tłuszczowe, które odgrywają
dużą rolę w metabolizmie tłuszczów. Kwasy te tworzą łatwo rozpuszczalne połączenia z cholesterolem, obniżając jego stężenie we
krwii przez co przyczyniaj się do walki z miażdżycą.
REKLAMA
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Pyłek kwiatowy stosowany jest wspomagająco w leczeniu
depresji. Podawany łącznie z preparatami antydepresyjnymi
umożliwia obniżenie ich dawek i uzyskanie poprawy w
krótszym czasie. Pyłek kwiatowy ze względu na właściwości
odżywcze, tonizujące i polepszające ukrwienie tkanki nerwowej, pozwala na podwyższenie sprawności umysłowej oraz
wzmocnienie układu nerwowego osłabionego na skutek stresu,
czy przepracowania. Stąd pozytywne wyniki leczenia pyłkiem,
między innymi stanów przemęczenia fizycznego i psychicznego, a także apatii.
Szczególnie dobre efekty uzyskuje się w depresjach spowodowanych obniżeniem energii życiowej, zwłaszcza u osób starszych. Długotrwałe przyjmowanie pyłku kwiatowego, nawet w
małych dawkach, pozwala na stopniową poprawę stanu psychicznego i fizycznego organizmu.
Wyciągi z pyłku wykazują lecznicze działanie w początkowym
stadium schorzeń gruczołu krokowego hamując je i zmniejszając możliwość nawrotów. Pyłek może także łagodzić objawy
cukrzycy zwiększając wydzielanie insuliny. Spożywany przez
chorych na cukrzycę skutecznie pomaga obniżyć poziom cukru
we krwi.
Pyłek może być także stosowany w leczeniu objawów miażdżycy,
ma działanie przeciwzapalne i przeciwzakrzepowe. Stosowany
jest zarówno w chorobie niedokrwiennej serca, jak i w nadciśnieniu, w okresie rekonwalescencji po zawale mięśnia sercowego oraz w zaburzeniach krążenia mózgowego głównie u starszych osób, a także w zaburzeniach krążenia obwodowego szczególnie kończyn dolnych.
Ze względu na wysoką koncentrację wysoko wartościowego białka, tłuszczów, olejków eterycznych i witamin, znalazł zastosowanie w kosmetyce. Odżywia, wzbogaca i odmładza skórę, znacznie opóźniając proces jej naturalnego starzenia się.

Aby w pełni odczuć wpływ pyłku pszczelego na nasze zdrowie zaleca
się spożywać go ok. trzy razy dziennie przed posiłkiem przez okres co
najmniej miesiąca, a najlepiej trzech. Dorosły człowiek powinien
spożywać ok. 30-40 gram pyłku dziennie, czyli mniej więcej 8 łyżeczek
od herbaty.
Warto wiedzieć, że przed spożyciem granulki pyłku powinny zostać
roztarte. Uszkodzenie nierozpuszczalnej w żadnym kwasie ani temperaturze twardej otoczki, którą posiada każde ziarnko pyłku umożliwi
uwalnianie się zawartych w nim związków.
Smacznego i na zdrowie!

Rośliny

miododajne

Albert Einstein niegdyś mawiał:
„Jeśli pszczół zabraknie, wkrótce to
samo stanie się z ludźmi”.
Nasze skrzydlate towarzyszki od zawsze
miały miano „pracowitych”.
Joanna Wołejszo
Pszczoły
zapylają około 80 % roślin,
Pro-Centrum
Biskupiec
dodatkowo produkują miód.
Aby zebrać nektar na 1 kg miodu
odwiedzają około 4 milionów kwiatów.
Niestety zmiany klimatyczne, postęp w rolnictwie czy środki ochrony
roślin zagrażają populacji tych owadów. Zatem wybierając rośliny do
ogrodu postarajmy się zwrócić uwagę aby choć niewielka ich część była
miododajna. Przywabią one pszczoły i dzięki temu przyczynimy się do
ich ochrony. Do roślin miododajnych zaliczamy gatunki dostarczające
nektaru owadom – rośliny nektarodajne, pyłku – pyłkodajne i spadzi –
spadziodajne.
Do najpopularniejszych roślin miododajnych należy lawenda
wąskolistna (Lavandula angustifolia) ceniona głównie za walory dekoracyjne oraz zapach. Kwiaty lawendy zakwitają od czerwca do września
a srebrne liście są ozdobą nawet zimą. Aby w pełni cieszyć się urokiem
tej krzewinki należy spełnić jej wymagania co do dostatecznej ilości
słońca, przycinania i umiarkowanej wilgotności gleby.
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Lawenda w naszym klimacie dość dobrze radzi sobie z mrozami,
ale gdy nie rośnie w zacisznym miejscu dobrze jest pomóc jej igliwiem lub kopczykami np. z kory. Krzewinka lawendy równie
dobrze wygląda na rabatach w dużej grupie jak również w donicach na balkonach, tarasach, schodach. Dobrym pomysłem jest
ścięcie kwiatostanów, zasuszenie ich i wykorzystanie w domu.
Bardzo ciekawą rośliną miododajną jest kocimiętka Faassena
(Nepeta x faassenii). Obok srebrzystych liści wytwarza intensywne niebieskofioletowe kwiaty pojawiające się od maja do października. Jednak jej cechą charakterystyczną jak nazwa wskazuje
jest silny aromat przyciągający koty. Do prawidłowego rozwoju
potrzebuje słonecznego stanowiska i żyznego, przepuszczalnego
podłoża. Jej niewątpliwą zaletą jest fakt, że dobrze zniesie krótkotrwałe susze i brak wody. Podobnie jak lawenda,kocimiętka będzie
pięknie prezentowała się na rabatach oraz w donicach. Jest także
rośliną zielarską.

Przyciągać pszczoły i motyle potrafi także jeżówka purpurowa
(Echinacea purpurea). Kwitnie od czerwca do października wytwarzając kwiaty purpurowe, białe a także żółte i pomarańczowe. Mimo
wysokości ponad 1 m nie wymaga podpór ponieważ wytwarza dość
solidne łodygi.

Wdzięczną krzewinką zdobiącą nasze rabaty jesienią jest wrzos
pospolity (Calluna vulgaris). Najlepiej prezentuje się sadzony w
większych grupach po około 10 do 15 roślin na metr kwadratowy jako
wrzosowiska. Wrzosy wymagają nasłonecznionego stanowiska i
kwaśnej dobrze przepuszczalnej gleby. Aby rośliny lepiej kwitły
należy je ciąć wczesną wiosną tuż pod przekwitłym kwiatostanem.
Młode krzewinki rosnące na otwartych przestrzeniach gdzie narażone
są na wiatry dobrze jest okryć na zimę najlepiej gałązkami roślin
iglastych.
Do innych roślin miododajnych należą aksamitki, przegorzan pospolity, dyptam jesionolistny, gailardia oścista, budleja Dawida,
berberys Thunberga, mahonia pospolita, karagana syberyjska,
krzewuszka cudowna, lipa drobnolistna, klon jesionolistny, jarząb
pospolity, wierzba iwa oraz sosny, świerki,jodły i modrzewie.
Zapewniając naszym bzyczącym przyjaciołom pokarm, dbamy
także o nas samych. Pamiętajmy, że z życiodajnego nektaru
korzystają nie tylko pszczoły ale także inne owady, które
zaliczane są do zagrożonej grupy zapylaczy,
m.in.. trzmiele, a także motyle.
REKLAMA

Wyjątkowo niewymagająca jest pysznogłówka ogrodowa (Monarda
hybrida). Jej wysokość to nawet 1m. Tworzy urokliwie kwiatostany
barwy czerwonej, fioletowej lub białej. Bardzo łatwo się rozmnaża
oraz dobrze rośnie zarówno na glebie wilgotnej jak i suchej czy na
stanowisku słonecznym jak i zacienionym.
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KONKURENCJA
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w kropki

Chińszczyzna zalewa nasz kraj... tak, tak i mowa
tu nie tylko o znikomej jakości sprzęcie rtv
czy „jednorazowej” odzieży, ale także o azjatyckiej
faunie, która szturmuje nasze ogrody i próbuje
wygryźć rodzime gatunki z ogrodniczego rynku.
Z sezonu na sezon populacja biedronek azjatyckich (Harmonia
axyridis), które dzięki swej waleczności dostały przydomek „ninja”
rośnie w siłę panosząc się na zajmowanym dotychczas przez rodzime
siedmiokropki terytorium i realnie im zagrażając. Obawiać powinny
się jednak nie tylko biedronki, ale także inne stawonogi, rośliny, a nawet ludzie!
Jak łatwo się domyślić za ekspansje biedronek ninja poza naturalne
tereny ich występowania odpowiedzialny jest człowiek. Celem
pierwszych prób introdukowania biedronek azjatyckich na terenie
Ameryki Północnej była naturalna ochrona upraw przed mszycami i
innymi szkodnikami. Przez ponad 70 lat gatunek nie bardzo chciał
się zadomowić na nowym kontynencie, ale kiedy już się to stało jego
obecność zaczęła być uciążliwa.
Do Polski owad najprawdopodobniej przyjechał wraz z importowanymi roślinami z Niemiec, a jego obecność po raz pierwszy odnotowano w 2006, czyli stosunkowo niedawno.
Dlaczego i czy jest się czego bać?
„Azjatki” są gatunkiem niezwykle ekspansywnym o dużej sile rozrodu i niewybrednym apetycie. Podstawą biedronkowego menu w
wersji ninja są mszyce, jednak owady nie pogardzą także larwami
motyli, chrząszczy czy przędziorków, zdarza im się także polować na
jaja i stadia larwalne złotooków i naszych rodzimych biedronek.
Harmonia axyridis są również szkodnikami sadów owocowych,
gdyż nadgryzają dojrzałe owoce. Szczególnie uciążliwe jest ich
żerowanie w winnicach - ponadgryzane winogrona zyskują
gorzkawy smak co wpływa na jakość produkowanego z nich trunku.
REKLAMA

W tym miejscu warto również wspomnieć, że imigrantkom,
częściej niż naszym rodzimym gatunkom, zdarza się ugryźć
także człowieka.
U alergików w miejscu ukąszenia może wystąpić reakcja alergiczna
w postaci zaczerwienienia, swędzenia, a nawet obrzęku.
W przeciwieństwie do polskich, biedronki azjatyckie nie mają u nas
żadnych naturalnych wrogów. Póki co nie imają się ich żadne
pasożyty ani choroby, które byłby w stanie regulować liczebność
populacji. Wrogami nie są także ptaki, które „z reguły” nie przepadają za biedronkami, gdyż są one gorzkie w smaku, a dla niektórych gatunków ptaków nawet toksyczne. Populacja, która nie jest
ograniczana w żaden sposób z czasem staje się uciążliwym szkodnikiem i z taką sytuacją mamy do czynienia właśnie w przypadku
Harmonia axyridis.
Jak rozpoznać biedronkę „ninja”?
W Polsce spotkać można ok. 75 gatunków biedronek, rozpoznanie
wśród nich biedronki azjatyckiej jest nie lada wyczynem, tym
bardziej, że ninja charakteryzuje się ogromną zmiennością ubarwienia. Sprawne oko może wypatrzyć „azjatki” w kolorze żółtym,
pomarańczowym, czerwonym, a nawet czarnym. Dodatkowo
chitynowe pokrywy mogą być upstrzone rożną ilością kropek.
Najczęściej jest ich 19, ale równie dobrze może ich nie być wcale,
albo możemy ich naliczyć aż 23.
U większości biedronek azjatyckich (zwłaszcza pomarańczowych i
czerwonych) na przedpleczu można dostrzec układający się w literę
„M” wzór z czarnych nieregularnych kropek otoczonych po obu
stronach białymi owalnymi plamkami. Dodatkowo „azjatki”
posiadają brązowe głaszczki wargowe, czyli umiejscowione przy
głowie wypustki.
Oprócz „emki” na plecach, biedronki azjatyckie różnią się od polskich„przestrzennością”. Biedronki „ninja” mają bardziej wypukły
pancerz, nasze są bardziej płaskie.
Do walki z biedronkami azjatyckimi nie wolno nam wykorzystywać żadnych chemicznych preparatów owadobójczych, gdyż w
równym stopniu zaszkodzą one i naszym rodzimym. Aby pozbyć się
plagi biedronek z ram okiennych warto posmarować je kamforą,
która swoim zapachem odstrasza owady. <km>
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Koń
też człowiek

Koń to świadoma, czująca, delikatna
i wrażliwa istota. To przyjaciel zarówno
człowieka, jak i samej natury,
której jest niezaprzeczalną częścią.
Nie jest zabawką, maszynką do zarabiania pieniędzy. Nie jest mięsem. Scarlett Szyłogalis-Jankowiak poświęca swoje życie, aby taki
wizerunek konia zapisać w ludzkich umysłach. Założyła pierwsze
polskie schronisko dla koni. Wraz z mężem, Piotrem prowadzi fundację, której celem jest uświadamianie społeczeństwa i ratowanie
koni skazanych na rzeź.
W tym roku Fundacja Tara obchodzi dwudziestolecie działalności.
Ten szmat czasu to nie tylko opieka nad końmi, kontakt i więź z tymi
wspaniałymi zwierzętami ale przede wszystkim walka o nie.
Chcemy uzmysłowić ludziom, że bycie opiekunem zwierzęcia to
także odpowiedzialność za jego los – mówi Scarlett. – Nie można go
wykorzystywać, póki zdrowie pozwala mu służyć, a później oddać
na rzeź.
Część koni, które są pod opieką Tary, zostały wykupione dosłownie
spod bram rzeźni. Są na zasłużonej emeryturze. Nie muszą już
pracować, nie chodzą pod siodłem. Mają być zdrowe i szczęśliwe –
mówi prezes Fundacji. Zmiana sposobu myślenia ludzi to żmudna i Nie ma piękniejszego widoku niż stado galopujących koni
długotrwała praca. Ale efekty działań Tary odnoszą skutek. Jest coraz więcej osób, które z różnych względów nie mogą trzymać dłu- Konie mieszkające w Tarze spędzają lato na pastwiskach. Dzięki
żej konia ale nie chcą oddać go na rzeź. Lawinowo rośnie liczba współpracy z Polskim Towarzystwem Przyjaciół Przyrody „pro Natuzgłoszeń od ludzi, którzy chcą znaleźć zwierzęciu dobry dom, gdzie ra” mogą wypasać się na obszarach objętych ochroną w ramach progbędzie mogło dożyć w spokoju swoich dni. Nie jesteśmy w stanie ramu Natura 2000. Skubią ekologiczną trawę, soczystą koniczynę naprzy tym obficie glebę. Z dobrodziejstw obornika korzystają
przyjąć ich wszystkich do schroniska ale żadnego nie zostawiamy wożąc
REKLAMA
bez pomocy. Do Scarlett często dzwonią osoby, które mogą przyjąć
do siebie konia i zapewnić mu godne warunki. Tara staje się wtedy
pośrednikiem, pomaga skontaktować się takim osobom.
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Wakacje pośród tarowych koni?
Warto rozważyć taką opcję!

(KOŁO BIEDRONKI)

Za tą całą sielanką zwierzęcego raju stoi jednak ogrom ludzkiej pracy.
Scarlett i Piotr całe życie spędzają w schronisku – mieszkają tu.
To na ich głowach spoczywa ciężar organizacji funkcjonowania Fundacji, a przede
wszystkim zdobycia środków finansowych, które pozwolą zapewnić zwierzętom odpowiednie warunki, zadbać o ich zdrowie, właściwy stan kopyt, wyżywić. W okresie, kiedy
nie ma trawy, konie zjadają codziennie blisko dwie i pół tony siana. Tyle samo słomy zużywane jest do ścielenia boksów. Poza tym wymagają jeszcze owsa, witamin. Niektóre są
na specjalnej diecie.
Jesteśmy w stanie funkcjonować dzięki ludziom o dobrych sercach i ich pomocy, – mówi
Piotr - nie da się ukryć, że do ratowania życia potrzebne są pieniądze. Mamy około
dwustu zwierząt, w tym sto osiemnaście koni. Nieustannie prosimy o daro-wizny, a to na
odrobaczanie, na kowala, na niezbędne remonty. Prowadzimy także adopcje wirtualne
naszych podopiecznych.
Adoptować konia można już od dwudziestu złotych miesięcznie.

Zajęcie znajdzie się dla każdego, bo pracy nie brakuje
Istotną rolę w działaniu Fundacji pełni także wolontariat. Wielu ludzi chce coś dobrego
zrobić i chętnie z tej pomocy korzystamy – mówi Piotr – zarówno na miejscu, mamy tu
zawsze mnóstwo pracy, jak i na odległość, chociażby w formie porad prawnych, tłumaczeń, wykonania grafik czy wydruku materiałów. Jesteśmy także otwarci na kreatywne
pomysły od osób z zewnątrz, które pomogą nam rozwinąć naszą działalność.
W Tarze każda umiejętność się przyda. Dekarz, tzw. złota rączka, a nawet artysta malarz
zawsze znajdą dla siebie zajęcie. Fundacja chętnie przyjmuje rękodzieła bądź przedmioty, które można wykorzystać w schronisku lub wystawić na aukcje. Rozległy teren
Tary - zrujnowany folwark byłego PGR-u, to ciągły plac budowy.
Szczególnie więc przydają się wszelkie materiały budowlane i ludzie mający smykałkę w
tej dziedzinie. Uwielbiam przyjeżdżać do Tary. Kontakt ze zwierzętami to wspaniałe
przeżycie, można się zrelaksować ale i wiele od nich nauczyć – mówi Justyna, wolontariuszka. – Przy okazji mogę zrobić coś pożytecznego. Poznałam też przy okazji wiele
wspaniałych osób.
Chcemy rozwijać działania fundacji. Przygotować pałacyk, aby pełnił funkcję centrum
wolontariatu. Pełnimy także funkcję resocjalizacyjną, od siedmiu współpracujemy z Zespołem Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym, z Zakładem Karnym w Wołowie
– wymienia Piotr – widać pozytywny wpływ pracy ze zwierzętami na osoby z tych placówek. Odzyskują zniszczone uczucia, uczą się empatii. Planujemy także prowadzić działania edukacyjne. Wartościowe podstawy najlepiej wpajać od najmłodszych lat. Chcemy
uczyć komunikacji ze zwie-rzętami, pokazywać ich dobroczynny wpływ na człowieka.
Tara swoją działalność skupia na zwierzętach.
Poprzez pomoc im może pomagać także ludziom.
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nie tylko rośliny, które naturalnie odżywione rosną wyjątkowo bujnie ale także zwierzęta. Jakiś czas temu pojawiły się tu ponownie susły, które używają go do budowy gniazd.
W sąsiedztwie koni czują się też dobrze ptaki. Często siadają na ich grzbietach i wydziobują drobne insekty.
Na tarowe pastwiska może przyjechać każdy, spędzić tam dzień, dwa czy nawet miesiąc.
To prawdziwy raj dla ornitologów, można tu obserwować bieliki, czaple, czajki, kszyki i
żurawie, bociany czarne, białe i wiele innych gatunków. Każdy poranek dostarcza niesamowitych wrażeń. Przy dźwiękach ptasiego szczebiotu można obserwować, jak nad
pastwiskami unoszą się smugi mgły podświetlanej różowym blaskiem wschodzącego
słońca. I nagle słychać tętent kilkuset kopyt, w zasnutym krajobrazie pojawiają się sylwetki galopujących koni z rozwianymi grzywami.
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California

dream

Temat
być może obrzydzi
niektórych czytelników,
ale nikt, nigdy i nigdzie nie mówił,
że ogrodnictwo jest „sportem dla
mięczaków”, tak więc uprzedzenia uprzedzeniami, ale dżdżownice muszą być
po naszej stronie!

Dżdżownice kalifornijskie figurujące także pod nazwą
Kalifornijki lub czerwone robaki, to wszystkożerny
gatunek skąposzczetów wyhodowany przez amerykańskich hodowców w celu utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego i roślinnego.
Obdarzone niezwykłym apetytem są w stanie zjeść niemal wszystko,
co kiedyś żyło lub rosło w zamian dając nam humus – bardzo wartościowy nawóz, który swym składem przewyższa nawet kompost.
Humus powstający z przerobionych przez dżdżownice odpadów organicznych, jest kompleksowym, łatwo przyswajalnym nawozem
naturalnym, który natychmiastowo odżywia rośliny i wzbogaca podłoże w mikroorganizmy, w ilości kilkusetkrotnie większej niż liczebność tych żyjątek w innych nawozach organicznych.
Kalifornijki są doskonałym sposobem na utylizowanie odpadków
kuchennych, nie pogardzą także papierem, który jest im potrzebny
do tworzenia otoczek celulozowych wokół jaj i tkaninami pochodzenia naturalnego, chętnie poczęstują się słomą, sianem, trocinami,
resztkami pieczywa oraz zepsutymi przetworami mlecznymi i owocowymi. Bez większego sprzeciwu zagustują także w przekwitłych
kwiatach z ogrodu oraz rozdrobnionych chwastach i liściach (oprócz
liści orzecha i dębu!).
Przyjaciele na lata
Oczywiście ciężko nam sobie wyobrazić, że z sympatią głaszczemy
czerwone robaczki po brzuszkach, albo za uszkiem, ale dżdżownice
kalifornijskie z powodzeniem mogą stać się takim samym domowym
pupilem jak pies czy chomik. Wszystko to za sprawą długości życia i
dużego przywiązania do swojego domu. W porównaniu do innych
dż-dżownic, Kalifornijka może dożywać nawet 16 lat, ciężko
pracując na swoje utrzymanie i skrupulatnie przeżuwając
powierzone jej odpadki.
16 lat wiernej i sumiennej pracy, bez prób ucieczki, w zdrowiu
i chorobie - naprawdę można się do nich przywiązać.
California dream

Własną wermikulturę można założyć zarówno w pomieszczeniu jak i na zewnątrz. Duże
umiejętności adaptacyjne sprawiają, że i tu i
tu dżdżownice będą czuły się jak w raju.
W odróżnieniu od innych skąposzczetów,
które mają tendencję do dezercji jeżeli nie zapewni im się odpowiednio głębokiego lokum, odmiana kalifornijska zadowala się już
pięciocentymetrowym podłożem. Najlepiej
przygotować drewnianą skrzynię, w której
będą mogły żerować nasze „robaczki”.
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Pamiętajmy jednak, że dżdżownice kalifornijskie są bardzo towarzyskimi zwierzątkami, dlatego już w ciągu roku liczebność ich populacji może wzrosnąć dwudziestokrotnie, dlatego skrzynia powinna uwzględniać tempo rozrostu naszej ferajny.
Wielkość skrzyni i tworzywo z jakiego zostanie ona wykonane jest
sprawą indywidualną. Jak radzą ogrodnicy obeznani w temacie warto taki pojemnik podzielić na dwie części. Jedna będzie przerabiana,
a w drugiej będziemy gromadzić nowe resztki. Należy pamiętać o
tym, aby skrzynia nie była szczelnie zamknięta, gdyż w innym przypadku doprowadzimy do uduszenia się dżdżownic. Pojemnik taki
musi mieć również odpływ nadmiaru wody tzw. herbatki kompostowej, którą również możemy wykorzystać do nawożenia roślin.
Dżdżą rodzinę najłatwiej kupić w licznych sklepach
internetowych albo bezpośrednio u producentów.
Stuosobowa gromadka kosztuje ok. 15 zł.
Przez cały sezon wegetacyjny dżdżownice zajmują się sobą same,
naszym zadaniem jest dostarczyć im odpowiednią ilość odpadków i
odebrać przerobiony humus. Kalifornijki nie chorują, więc wizyty u
weterynarza nie są konieczne. Co jednak ważne, źle zabezpieczona
skrzynia lub pryzma może zachęcić kreta do odwiedzin i podjadania
nam naszych podopiecznych. Uwzględnijmy to przy organizowaniu
miejsca pod wermikulturę.
Jeżeli nasza wermikultura jest niewielka, konieczne będzie przeniesienie jej na okres zimowy do piwnicy lub składu z narzędziami,
gdyż na świeżym powietrzu dżdżownice zamarzną. Większe skrzynki można ocieplić styropianem i słomą.
O szczegółach hodowli dżdżownic będą mogli Państwo
przeczytać w kolejnym wydaniu magazynu. Mamy nadzieję,
że udało nam się zainteresować tematem wermikultur także
tych ogrodników, którzy nie pałają sympatią do dżdżownic.
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NIEDŹWIEDŹ!
Majówka na górskich szlakach?
Doskonały pomysł!
Zanim jednak wyruszycie na wycieczkę
pamiętajcie, że górskie lasy, to dom
wielu dzikich zwierząt, m.in. niedźwiedzi.
Jak się zachowywać, by nie nadwyrężyć niedźwiedziej gościnności?
Wędrując górskim szlakiem,
często zapominamy, że znajdujemy się
w domu największego polskiego
drapieżnika - niedźwiedzia. Od tego jak
się zachowamy w tym miejscu zależy los
tych zwierząt. Obecnie w Polsce żyje
około 100 niedźwiedzi.
Nie jest im łatwo przetrwać.

Gdzie mieszka?
W polskiej części Karpat,
od Beskidu Żywieckiego
po Bieszczady. Bieszczady są
największą ostoją niedźwiedzia.
Dawniej występował również na
innych obszarach Polski.

Największe zagrożenie?

Ludzie
i ich nieodpowiednie
zachowanie!
Jak duże są tropy dorosłego niedźwiedzia?
Długość tropu: od 18 do 28 cm.
Szerokość tropu: od12 do 17 cm.
Długość kroku: do 150 cm.

Bez psów, proszę
Pies to najlepszy przyjaciel człowieka, ale dla
mnie to intruz. Jeśli pies zacznie uciekać w
Twoją stronę, pędząc za nim wpadnę na
Ciebie. Nie zabieraj psa w góry.

Nie zostawiaj śmieci na szlaku.
Nie kuś mnie resztkami jedzenia. Nie zostawiaj ich na
szlaku. Jeżeli przyzwyczaję się do zostawionego jedzenia,
zacznę zbliżać się do ludzi i prosić o więcej.
Domyślasz się już ciągu dalszego?
Zabiją mnie albo zamkną w niewoli jako
„problemowego osobnika”.

Nie podchodź do mnie!
Zobaczyłeś mnie? Nie podchodź, nawet jeśli jestem mały.
Nie rób mi zdjęć. Odejdź w spokoju, wycofując się
wolnym krokiem. We własnej obronie mogę być agresywny,
a bronię się tak, jak potrafię - pazurami i kłami.
Nie wchodź mi w drogę. Pamiętaj, że potrafię biec
z prędkością 50 km/h.

Nie zbieraj owoców leśnych
Ludzie zbierający owoce leśne zabierają mi pokarm.
Jeśli nie znajdę dość jedzenia w górach, bedę musiał
szukać go tam, gdzie mieszkają ludzie. Kłopoty znów gotowe!

Z dala od barłogu
Miejsce, gdzie regeneruję siły, z wyjątkiem zimy
nazywa się barłogiem. Nie niepokój mnie w moim
łóżku. Mogę być agresywny.

Uważaj na drodze
Mój dom jest coraz mniejszy i przecięty drogami.
Pamiętaj o mnie, gdy jedziesz po górskich drogach.
Nie mam szansy uciec przed Twoim samochodem.

Daj mi spać spokojnie.
Zimą śpię w gawrze. Nie zbliżaj się do niej.
Zachowaj ciszę! Jeśli będą w niej małe
niedźwiadki, narażasz je na śmiertelne
niebezpieczeństwo. Wypłoszona niedźwiedzica
może porzucić swoje potomstwo.
Znalazłeś się w moim domu.
Tak długo, jak tu pozostaniesz, przestrzegaj obowiązujących
w nim zasad. Trzymaj się oznakowanych znaków.
Pozostaw po sobie wyłącznie dobre wspomnienie
Skoro już wiesz jak nie drażnić niedźwiedzi
na górskich szlakach, to możesz wyruszać w drogę.
Życzymy udanej majówki!
Poradnik powstał w ramach projektu „Ochrona niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos
w polskiej części Karpat”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko.

Gdzie
G
dzie m
mieszkasz?
ieszkasz?
Czy wiesz gdzie mieszkają goście, którzy zaglądają do naszych ogrodów?
Zgadnij jak wygląda mieszkanie jeża, a gdzie nocuje mrówka.
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Pod gwiazdkami ukryte by³y
dwie cytryny oraz banan
NAGRODÊ za POPRAWNE
ROZWI¥ZANIE ZADANIA
OTRZYMUJ¥:
paulinka £apsa
ORAZ

eMILIA PLUTA
ROZWIĄZANIE PROSZĘ PRZEKAZAĆ DO SKLEPU, W KTÓRYM
OTRZYMALIŚCIE PAŃSTWO MAGAZYN VIRIDIS DO DNIA 10.06.2015
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/
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PORADY FACHOWCÓW

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

Nowy sezon, nowe plany,
a problemy wciąż takie same.

Chciałoby się wyleczyć nasz ogród raz i nie musieć wracać do oprysków już nigdy więcej. Niestety tak się nie da i każdego sezonu
przychodzi nam stawić czoła tym samym chorobom, tym samym
szkodnikom i tym samym przeciwnościom.
Infekcja grzybowa prowadzi do zamierania pędów

Zamieranie pędów malin
Pierwsze objawy są widoczne w czerwcu, bowiem na młodych pędach, wzdłuż nerwu głównego tworzą się brunatne plamy. Pod koniec sezonu wegetacyjnego smugi zajmują już znaczną cześć pędów.
Kiedy łodygi zaczynają drewnieć owe plamy zmieniają swoje ubarwienie na srebrzystoszare i pokrywają się ciemnymi punktami –
owocnikami grzyba. Wiosną, w miejscu plam zaczyna dochodzić
do łuszczenia się kory, która odchodzi od pędu. Kolejnym etapem
infekcji jest spowolnienie wzrostu, a z czasem jego całkowite zahamowanie i stopniowe zamieranie całych krzewów. W tym czasie
dochodzi do infekcji nowych pędów, które będą owocowały w następnym roku.
W czasie sezonu wegetacyjnego choroba może przenosić się na kolejne rośliny. Rozwojowi zamierania pędów malin sprzyja wysoka
wilgotność wiosną, a także uprawa roślin, które posadzone są zbyt
blisko siebie.
Najważniejsze w ograniczeniu choroby jest staranne pielęgnowanie plantacji, wycinanie pędów starych i martwych, odchwaszczanie, usuwanie nadmiaru młodych pędów zagęszczających rzędy,
ściółkowanie plantacji oraz sadzenie zdrowego materiału. Stare
pędy malin powinny być usunięte z plantacji zaraz po zbiorze owoców.
Chorobie można zapobiegać stosując opryski chemiczne. Pierwsze
warto rozpocząć kiedy młode pędy mają około 15 cm wysokości.
Kolejne po 7-10 dniach. Odpowiednim środkiem jest Mythos, Signum, Teldor.
Korzystając z okazji chciałbym wielbicielom drzew i krzewów
owocowych zarekomendować pewien środek grzybobójczy
z nową rejestracją - Zato 50WG.

Preparat ten przeznaczony jest do stosowania zapobiegawczego
oraz interwencyjnego w ochronie roślin sadowniczych przed chorobami grzybowymi. Środek Zato zawiera nowoczesną substancję o
szerokim spektrum działania, zwalczającą: parcha, mączniaki prawdziwe oraz rdze. Świetny preparat dla mało doświadczonych osób wysoka przyczepność do liścia gwarantuje skuteczny zabieg nawet
na mokre liście w czasie mgły lub mżawki. Działa w szerokim zakresie temperatur. Środek działa zapobiegawczo, a nawet hamuje
wczesne stadia rozwoju chorób. Zato działa też interwencyjnie, nawet do 3 dni po zakażeniu rośliny. Ekonomiczny i bezpieczny dla
środowiska, gdyż stosowany jest w niskich dawkach. Zato jest preparatem bezpiecznym także dla pszczół i innych pożytecznych owadów.
Preparat aktywnie chroni na trzech poziomach:
1. pozostaje na powierzchni rośliny chroniąc ją niezależnie od pogody, przed kolejnymi atakami chorób,
2. chroni rośliny od wewnątrz przemieszczając się wewnątrz liścia,
3. przemieszcza się z jednej strony liścia na drugą, chroniąc nawet te
części rośliny, które nie zostały opryskane.
Korzyści: zapobiega i leczy, można
stosować na wilgotne liście, chroni owoce
i warzywa, wspomaga wzrost roślin tzw. efekt zielony, jest ekonomiczny
i ekologiczny - stosowany w niskich
dawkach i bezpieczny dla pszczół,
wyjątkowy sposób działania niweluje
efekt niedokładnego wykonania oprysku.
Do stosowania na jabłoń, truskawki,
agrest
Mam nadzieję, że nadchodzący sezon będzie sprzyjał
aktywnemu ogrodnictwu, i że Państwa rośliny
będą piękne i zdrowe aż do jesieni!
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Zapraszamy na zakupy

Gwarantujemy miłą obsługę oraz fachowe porady ogrodnicze

REKLAMA

piszczy
Cow trawniku?
Trawnik jest najbardziej reprezentacyjną rabatą, jaka znajduje
się w naszym ogrodzie. Tak właśnie, trawnik to rabata,
a składa się na nią wiele gatunków traw, z czego ich wspólnym
celem jest stworzenie gęstej, równomierniej i ładnie
wybarwionej murawy.
Osoby zakładające nowy trawnik zawsze stoją przed trudnym zadaniem jakim jest wybór odpowiedniej mieszanki trawnikowej.
W skład mieszanek trawnikowych wchodzą nasiona różnych traw,
które charakteryzują się różnymi właściwościami. Jak wybrać najlepszą mieszankę i czy mieszanka uniwersalna naprawdę istnieje?

Podstawowymi składnikami mieszanek traw są odmiany gazonowe
sześciu gatunków traw: trzech gatunków kostrzew - czerwonej
(Festuca rubra), owczej (Festuca ovina) i trzcinowatej (Festuca
arudinacea) oraz mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris), wiechliny
łąkowej (Poa pratensis) i życicy trwałej (Lolium perenne).
To one stanowią szkielet każdej mieszanki i w głównej mierze decydują o wyglądzie oraz użyteczności trawnika. W obrębie tych gatunków wyróżnia się liczne odmiany charakteryzujące się specjalnymi cechami. Ponadto, w skład mieszanek mogą też wchodzić gatunki uzupełniające, m.in.. grzebienica pospolita (Cynosusrus cristatus), wiechlina gajowa (Poa nemoralis), tymotka łąkowa (Phleum
pratense) czy mietlica rozłogowa (Agrostis stolonifera).
W mieszankach mogą pojawiać się także gatunki roślin łąkowych i
zielnych, jednak ich obecność nadaje mu inny charakter, np. trawniki
kwiatowe. To jaka trawa wchodzi w skład mieszanki zależy w
głównej mierze od tego jakie będzie główne przeznaczenie murawy.
Na sklepowych półkach najczęściej spotykamy mieszanki trawnikowe uniwersalne, dywanowe (ozdobne), sportowe i rekreacyjne, do
cienia, na suche tereny, kwiatowo-łąkowe oraz regeneracyjne (z dodatkową dawką nawozu lub kompostu, które przyspieszają łatanie
dziur w trawniku).
Natura lubi różnorodność, dlatego ogólnie przyjęta zasada mówi, że
im bardziej zróżnicowany jest skład mieszanki, tym lepiej będzie ona
spełniała zadanie. Nawet po zimie, gdy z murawy „wypadną” trawy
jednoroczne ich miejsce szybko zostanie zastąpione przez inny gatunek, któremu spadek temperatur nie szkodzi.
Jaki trawnik, taka mieszanka
Obsiewając nowy teren najczęściej wybieramy mieszanki uniwersalne mając nadzieję, że trawa dostosuje się do warunków i jakoś to
będzie... Jest to dość odważne założenie, tym bardziej, że trawnik
uniwersalny musi łączyć w sobie wiele cech, m.in. wyrównany
wzrost, równomierne zadarnienie oraz duże zdolności regeneracyjne.
Wybierając dobrą mieszankę uniwersalną i obsiewając nią
prawidłowo przygotowany teren, jesteśmy w stanie osiągnąć ten cel.
Najczęściej szkieletem trawników uniwersalnych są różne odmiany
życicy trwałej i kostrzewy czerwonej uzupełniane licznymi gatunkami towarzyszącymi.
Chcąc uzyskać trawnik ozdobny charakteryzujący się zwartą i
miękką murawą powinniśmy wybierać mieszanki ozdobne. W ich
skład powinno wchodzić wiele gatunków traw rozłogowych, których
blaszki liściowe są wąskie oraz które dobrze znoszą niskie i częste
koszenie, m.in. kostrzewa czerwona, kostrzewa owcza, wiechlina łąkowa, mietlica pospolita czy rozłogowa.
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Jeżeli zależy nam na trawniku o mocnej darni, odpornym na deptanie i szybko regenerującym się, koniecznie sięgnijmy po trawniki
sportowe. Trawami, które dobrze spełnią swoją rolę na takiej
murawie jest szybko rosnąca życica trwała (rajgras angielski) oraz
bardzo odporna wiechlina łąkowa lub kostrzewa trzcinowata.
Do uzupełniania ubytków, które powstają w murawie najczęściej
zaraz po zimie najlepsze są mieszanki regeneracyjne charakteryzujące się szybkim tempem kiełkowania, wzrostu oraz krzewienia się.
Podstawą mieszanek regeneracyjnych jest życica trwała.
Mieszanki o specjalnym przeznaczeniu np. na miejsca suche czy
zacienione polecane są zawsze wtedy, gdy nie ma możliwości
dostosowania warunków siedliskowych do wymagań trawników
uniwersalnych, sportowych czy ozdobnych. Darń tworzona przez
te mieszanki jest mniej wrażliwa na czynniki stresowe i jest w stanie
zadarnić trwale podłoże nawet przy niekorzystnych warunkach
klimatyczno-glebowych. W skład tych mieszanek, oprócz podstawowych gatunków takich jak życice i kostrzewy, wchodzą więc
gatunki szczególnie odporne i mało wymagające, m.in.. kostrzewa
owcza, kostrzewa trzcinowata, mietlica pospolita.
Coraz większym zainteressowaniem wśród klientów cieszą się
mieszanki na trawnik kwiatowy. Za ich stosowaniem przemawia
łatwość pielęgnacji (mało koszenia) oraz widok sielskiej łąki, która
zachwyca latem prostotą polnych kwiatów. W mieszankach przeznaczonych na kwietną łąkę dominują trawy z niewielką domieszką
roślin kwitnących. Do traw, które powinny znaleźć się na takim
„trawniku” z pewnością zaliczymy życicę trwałą, wiechlinę łąkową, mietlicę pospolitą, kostrzewę czerwoną, owczą, drżączkę
średnią, tymotkę łąkową. Taka łąka powinna być wzbogacona o koniczynę (różne gatunki) oraz rdest, chaber łąkowy, krwawnik pospolity, dzwonki czy dziurawiec zwyczajny.
Dlaczego najtańsze mieszanki są nieodpowiednie?
Jeżeli zależy nam na naprawdę dobrej mieszance, dzięki której uzyskamy jednolity, trwały trawnik musimy wystrzegać się nasion,
kupionych w zaskakująco niskich cenach. Najczęściej ich głównym
składnikiem są odmiany traw pastewnych, które rosną nierównomiernie, kępkami, mają szerokie, mniej dekoracyjne blaszki liściowe lub mają słabo zróżnicowany skład. Trawy pastewne gorzej zimują, a co za tym idzie, wiosną kolejnego roku czekać nas będzie
uzupełnianie braków. Duży udział w tańszych mieszankach ma najczęściej życica: westerwaldzka, wielokwiatowa, mieszańcowa oraz
odmiany pastewne życicy trwałej.
Na co zwrócić uwagę?
Wszystkie mieszanki sprzedawane na polskim rynku muszą posiadać Świadectwo Kwalifikacji stwierdzające: skład gatunkowy i odmianowy, zdolność kiełkowania poszczególnych odmian i datę
ważności (zwykle na okres od 6 do 12 miesięcy). Jest to wymóg konieczny, jednak świadczy jedynie o składzie danej mieszanki.
Często stojąc przed sklepową półką nie umiemy określić ile trawy
jest nam potrzebne. Ogólna zasada mówi, że na obsianie powierzchni ok. 40 m2 należy zużyć 1 kg nasion. Mimo że pod względem
ekonomicznym bardziej opłaca się kupować opakowania o większej pojemności, w sytuacji, gdy nie jesteśmy pewni czy uda nam
się wszystko wysiać w jednym sezonie, postawmy na te o mniejszej
gramaturze. Jakość takich mieszanek maleje wraz z długością przechowywania, dlatego nie powinno się siać trawy zakupionej w poprzednim sezonie, bo takie nasiona mogą gorzej kiełkować.
Nie zaleca się także zakupu mieszanek „na wagę”, gdyż ich skład
jest tak naprawdę wielką niewiadomą. Najprawdopodobniej podczas transportu i przechowywania cięższe nasiona przemieściły się
na dno worka, a co za tym idzie skład takiej mieszanki jest nierównomierny.
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Rośliny
towarzyszące

Anna
Marcinkowska
Plantpol, Zaborze

Rośliny towarzyszące stanowią
atrakcyjny „wypełniacz”
kompozycji, a także dobre tło
dla kwiatów, które w kompozycjach odgrywają rolę
pierwszoplanową.

Prosta kompozycja, w której wyeksponowano urok smagliczki

Warto przedstawić, wypromowanego w ostatnich latach, wilczomlecza (Euphorbia) Diamond Frost oraz smagliczkę (Lobularia) Snow Princess, które stanowią znakomite uzupełnienie
szerokiej na rynku oferty roślin „towarzyszących”.
Obie te rośliny to laureatki europejskich wystaw ogrodniczych.
Stanowią uzupełnienie oferty Proven Winners, uatrakcyjniają kompozycje roślinne.
Lobularia Snow Princess – intensywnie rosnąca i znakomicie
krzewiąca się roślina w przeciwieństwie do znanej pochodzącej z
siewu smagliczki rośnie zdecydowanie intensywniej i kwitnie nieprzerwanie od wczesnej wiosny do pierwszych przymrozków. Jest
bardzo odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne, w tym
opady deszczu czy intensywne nasłonecznienie. Znajduje zastosowanie jako roślina wypełniająca w obsadzeniach pojemnikowych z innymi roślinami, a także jako roślina okrywowa w obsadzeniach gruntowych.
Euphorbia Diamond Frost – roślina mniej intensywnie rosnąca, o
drobnych, delikatnych małych kwiatach. Towarzysząc innym
roślinom, takim jak np. begonie SOLENIA, pelargonie, Sundaville, czy nawet poinsecje pełni podobną rolę jak gipsówka w bukietach z kwiatów ciętych.
Warto wspomnieć o nowych odmianach uczepu (bidens) , które w
przeciwieństwie do pierwszych roślin nie cechują się szybkim
wzrostem i nie są tak ekspansywne. Uczepy to piękne kwiaty, a
zwłaszcza mocna ich barwa, obfite kwitnienie i łatwa ich uprawa
powoduje, że występują coraz powszechniej na balkonach,
tarasach i ogrodach. Na szczególną uwagę zasługuje odmiana
RockStar o dużych kwiatach czy Tweety o postrzępionych płatkach kwiatów.

Bacopa SuteraNova Big Blue w roli głównej

Nie należy zapominać o Bacopie , która została wypromowana na
początku lat 90-tych. Wciąż ta łatwa w uprawie roślina o licznych
białych, czasem różowych czy niebieskich kwiatach jest chętnie
uprawiana przez ogrodników na całym świecie. Nowe odmiany, takie
jak SuteraNova Big White czy Big Blue, charakteryzują się znacznie
większymi kwiatami i obfitszym kwitnieniem, a odmiana Big Blue
dzięki atrakcyjnemu niebieskiemu kolorowi kwiatów jest szczególnie
poszukiwana na rynku.
Do roślin tzw. towarzyszących warto zaliczyć nowe odmiany nemezji
Sunsatia i nowe, niezwykle atrakcyjne żurawki do kompozycji
COMBO. Stanowią one znakomite uzupełnienie każdej kompozycji i
same w sobie są bardzo wdzięcznymi roślinami.
Dni otwarte firmy Plantpol.
Zapraszamy wszystkich profesjonalistów czyli ogrodników,
hurtownie, centra ogrodnicze, sklepy i wszystkich z branży
ogrodniczej, a także media: 26 i 27 czerwca (piątek, Sobota),
a indywidualnych miłośników kwiatów w niedzielę 28 czerwca.

Euphorbia Diamond Frost stanowi subtelne wypełnienie
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Moda na kolorowe żurawki trwa już kilka sezonów.
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TATRY
za

Tekst
Witold
Czuksanow

oknem

Tym razem postanowiłem napisać o skalnych
ogrodach. Są kraje, w których zakłada się ich całe
mnóstwo i jest to, można powiedzieć, narodowe
hobby. U nas grono pasjonatów jest nieliczne,
ale widziałem w Polsce wiele ciekawych skalniaków,
więc i chętni mieliby z czego czerpać pomysły.
Sam się kiedyś tym pasjonowałem, więc pomyślałem, że podzielę
się swoimi spostrzeżeniami na temat tego wyjątkowego ogrodnictwa. Z całą pewnością zbudowanie skalnego ogródka wymaga
wiedzy, cierpliwości i przygotowania większej liczby szeleszczących banknotów Narodowego Banku Polskiego niż przy urządzaniu tradycyjnych rabat. Do tego jeszcze trzeba przewidzieć
większe zaangażowanie własnego czasu i pracy.
Stajemy przecież pewnego dnia w miejscu wybranym na nasz wymarzony skalniak i nawet oczami wyobraźni widzimy te górki i
dolinki, prywatne Morskie Oko i szeleszczące strumienie.
Tymczasem wkrótce przytłacza proza życia, bo teren płaski i trzeba przerzucić masy ziemi. A może po prostu zacząć od niewielkiego, płaskiego skalniaczka, który też może być architektonicznym
majstersztykiem i widokiem powalić na kolana?
Najlepiej obiecajcie sobie, że na ukształtowanie terenu przeznaczycie najwyżej dwa, trzy dni. Pan Eugeniusz Radziul, uznany
autorytet zaleca, by na przygotowanie takiego ogrodu zarezerwować cały rok i myślę, że warto go posłuchać.
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Ten czas jest jednak potrzebny nie po to, by kopać i kopać, ale by pozbyć się takich trwałych chwastów jak perz, ostrożeń i skrzyp - który jest
Waszym największym wrogiem. A między jednym a drugim pieleniem
rozpoczynamy wertowanie książek o skalnikach, albumów z górami,
stron internetowych, specjalistycznych publikacji i artykułów.
Staramy się także poznać innych ludzi zarażonych bakcylem skalnego
ogródka i z ich pomocą poszukać odpowiednich roślin. Tu mamy
naprawdę pole do popisu, bo prawdziwi miłośnicy skalników prześcigają się w poszukiwaniach różnych drzewek krzewów i bylinek.
Nieprzypadkowo używam form zdrobniałych, ponieważ najczęściej są
to odmiany miniaturowe. Najlepiej wybrać rośliny piękne i niezawodne, takie jak na przykład rojniki /jest i całe mnóstwo/, żagwiny, skalnice, smagliczki, goździki, szydlaste floksy i inne poduszkowe byliny.
Te uwielbiają przytulać się do skałek. Których?
Najtrudniejsze zadanie mają jednak mieszkańcy nizin, u których za
płotem tylko okrągłe otoczaki. Z nich najtrudniej ułożyć ładny skalniak.

Prawdę mówiąc niewiele oryginalnych kompozycji widziałem z
tymi nizinnymi kamieniami. Jeśli trzeba sprowadzać, to radzę zainteresować się piaskowcami.
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Inne skałki: serpentynity, granity, kwarcyty, wapienie, czy łupki
łatwo układać i tworzyć z nich skalne krajobrazy w miniaturze. A
marzeniem każdego skalnego ogrodnika są tufy. Te porowate skały
pochodzenia wulkanicznego budową przypominają znany wszystkim pumeks. Niestety sprowadza się je z zagranicy, zatem i cena
zwykle wysoka. Widziałem jednak kiedyś ogromny porowaty tuf,
w którym rosło mnóstwo roślin.
Ten właśnie stał się bezpośrednią przyczyną mojego zainteresowania całym zagadnieniem i myślę, że kiedyś, gdy wreszcie
będę miał dużo wolnego czasu, to taki ogród w tufie sobie zbuduję.
Trzeba nawiercić w nim otwory, wypełnić je podłożem /do próchnicy koniecznie trzeba dodać żwirku!/ i posadzić odpowiednie
byliny. Dobrze w czymś takim czują się między innymi skalnice,
niektóre kocanki, marzanki i rojniki. Jeśli kamienie są twarde i nic
w nich nie da się posadzić, to trzeba je po prostu ułożyć. Kolejne
głazy stabilnie osadza się w gruncie, sprawdzając, czy nie pochylają się na boki.
Potem test: na każdym z nich trzeba po prostu stanąć. Jeśli nie pochyla się na boki, wtedy można zająć się następnym.
Następny etap budowania własnego skrawka Alp rozpoczniemy
dopiero w kolejnymym roku i będzie on polegał na tym, że posadzimy rośliny w przeznaczonych dla nich niszach. Nie wiem czy
nie za bardzo wybiegam w przyszłość, ale już teraz apeluję, by roślinami nie zapychać każdego kąta skalniaka. Niech tam będzie
wolne miejsce na miniaturowe oczka wodne, które będą tworzyły
mikro-klimat ogródka i go zdobiły.
Jeszcze w tym roku przygotujcie mieszankę do sadzenia roślin według przepisu: 1/3 próchnicy, 1/3 żwirku i 1/3 piasku. Wydaje się
ona bardzo ubogia, ale skalnym roślinom, którym w naturze też
nielekko, zupełnie wystarcza. Gdy je posadzicie ani się spostrzeżecie, jak maleńkie sadzonki zamienią się w potężne poduchy
bylin, które i tak trzeba będzie ograniczać. Specjalnie piszę o poduchach, bo jednak najlepsze są niskie byliny i miniaturowe iglaki
oraz krzewy liściaste. Na niewielki skalniak dla początkującego,
będą one najbardziej odpowiednie. Na przyszłość zalecam też, by
zaraz po ukończeniu sadzenia wyściółkować powierzchnię ogrodu
grubą warstwą żwiru. Dla lepszego wyglądu, dla komfortu roślin i
dla ich zdrowia, bo ta warstwa spełnia wyjątkowo ważne zadanie:
odprowadza nadmiar wody od skalnych bylin.
One wyjątkowo nie lubią podtapiania!
REKLAMA

ul.Za gańczyka 16a
05-230 Kobyłka
WWW.KALISIAK.PL
centrum@kalisiak.pl

Zapr aszamy:
Pn-Pt 9.00-19.00
Sobota 9.00-15.00
Niedziela 10.00-14.00
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Dybaś-Kopczacka
C.O. Ogrody,
Gorlice

umeblowany

Drewniane, metalowe, plastikowe, ratanowe...
Nadejście ciepłej wiosennej aury sprawia
że zaczynamy myśleć o tym jak zamienić nasz
rozległy taras, mały balkon czy patio w miejsce
wygodne i przytulne.
Dlatego też meble ogrodowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Cena, jakość, odporność na warunki atmosferyczne czy
oryginalny design? Pytań przed wyborem mebli jest wiele.
RODZAJE MATERIAŁU UŻYTEGO DO WYKONANIA MEBLI:

Drewno
Meble drewnienie dobrze się prezentują. Drewno jest materiałem
pochodzenia naturalnego, a zatem dobrze komponuje się z ogrodową zielenią. Pasuje do innych drewnianych elementów małej architektury ogrodowej, jak płotki, pergole czy altanki. Drewno jest jednak dość wrażliwe na warunki atmosferyczne i wymaga regularnej
pielęgnacji. Solidne drewniane meble ogrodowe są stosunkowo
ciężkie.
Ważna kwestia, to rodzaj drewna z jakiego wykonane są meble.
Za najtrwalsze uchodzą te zrobione z drewna egzotycznego, z lasów
tropikalnych, np. z teaku, bangkirai, merbau, czy eukaliptusa. Takie
drewniane meble ogrodowe potrafią przetrwać nawet do 25 lat.
Drewniane meble ogrodowe z drewna krajowego wykonywane są
głównie z: sosny, świerku, dębu, buku, brzozy, olchy i robinii.
Jak zabezpieczyć drewniane meble ogrodowe przed działaniem
czynników atmosferycznych?
W grę wchodzą oleje, impregnaty i lakiery. Nasączanie drewna olejem powoduje, iż woda nie wsiąka w jego głąb, tylko spływa po jego
powierzchni. Niektóre oleje do drewna zawierają też substancje
grzybobójcze. Po olejowaniu naturalna barwa drewna staje się nieznacznie bardziej intensywna. Zabieg ten warto wykonywać co
roku. Impregnaty do drewna chronią przed glonami, porostami,
grzybami i owadami. Możemy kupić meble nieimpregnowane i zaimpregnować je samodzielnie. Zabieg ten warto powtarzać co roku.
Impregnowania wymagają meble ogrodowe z drewna krajowego.
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Drewniane meble ogrodowe mogą być też pokryte lakierem. Jest to dodatkowe zabezpieczenie, stosowane po impregnowaniu. Powłoka lakieru, sprawia, że powierzchnia mebli staje się gładsza, oraz w zależności od
rodzaju zastosowanego lakieru, błyszcząca lub matowa.
Plastik
Jeśli krzesła i stół musimy często przestawiać, składać i chować, lepiej
mogą się sprawdzić lekkie meble z tworzywa sztucznego np. plastiku.
Zaletą tego materiału jest bogata gama kolorów. Kupując meble plastikowe zwłaszcza krzesła należy zwrócić uwagę na ich jakość i grubość.
Solidne krzesła plastikowe nie mogą być najtańsze.
Rattan
Rattan jest tropikalną rośliną należącą do grupy palm. Charakteryzuje się
kolczastymi pędami. Od wielu wieków jest używana w meblarstwie i
sztuce artystycznej, gdyż pod wpływem pary wodnej staje się plastyczna.
Dzięki tym właściwościom rattan można dowolnie formować (w większym stopniu od wikliny) nadając powstającym sprzętom dowolne formy. Meble z tego materiału są niezwykle dekoracyjne, wygodne i lekkie.
Technorattan
Technorattan to syntetyczna żywica składająca się z włókien polietylenowych z naniesionymi utrwalaczami promieni UV. Technorattan
jest wzorowany na rattanie (stąd zbliżona nazwa), jednak został znacznie
„ulepszony” w procesie produkcji.
REKLAMA

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

REKLAMA

Dawniej meble z rattanu i technorattanu można było spotkać
głównie w hotelach, miejscach urlopowych czy w SPA. Z każdym rokiem jednakże coraz więcej osób przekonuje się do nich.
W czasie zimy meble można przechowywać nawet w warunkach ujemnej temperatury. Konstrukcje z syntetycznej żywicy
są bardzo lekkie i nie stwarzają problemów przy przenoszeniu.
Bardzo często są nazywane „meblami niezniszczalnymi”.
Eko styl czyli meble z palet
Recykling drewnianych palet to popularny trend ostatnich lat.
W taki sposób można uzyskać meble, ogrodzenia, tarasy czy
ogrody pionowe. W wykorzystaniu palet ogranicza nas tylko
własna wyobraźnia i umiejętności. Wielką zaletą mebli paletowych jest ich cena. Nowa paleta zwykle kosztuje 25 – 40 zł a do
budowy wielu konstrukcji wystarczą 2 – 3 sztuki. Kolor też
może być jaki tylko kto zamarzy.

Metal
Jeżeli ogród urządzamy w stylu romantycznym, warto rozważyć
zakup mebli żeliwnych. Z kolei meble z aluminium lub z tworzyw
sztucznych, mogą lepiej pasować do ogrodów nowoczesnych i minimalistycznych.
CZEGO CHCEMY?
- mebli łatwych w montażu,
- lekkich i łatwych do przenoszenia,
- niewymagających dużych nakładów pracy przy pielęgnacji i konserwacji,
- eleganckich, komfortowych i praktycznych.
Bez stolika, krzeseł czy ławki, na której można by przysiąść i
zapomnieć o całym świecie, ogród wdaje się pusty.
Dobrze dopasowane meble i akcesoria potrafią
zmienić przeciętną działkę w zieloną, wygodną oazę.
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miasto
Wilnozieleni
i baroku

Alina Obolewicz
licencjonowany
przewodnik
WILNO

Choć cała Litwa jest krajem
równinnym, Wilno jest
malowniczo położone na
wzgórzach.

Wilno rozbudowywało się w mądry sposób, gdyż starsze dzielnice
od nowszych były zazwyczaj oddzielane kilkukilometrowymi
skrawkami lasów.
Turyści po raz pierwszy odwiedzający moje miasto bywają mile
zdziwieni, czują się w Wilnie dobrze, swobodnie, miasto jest
uważane za przytulne, przyjazne dla ludzi i zwierząt. Zmęczeni
miastem ludzie by odpocząć moralnie (psychicznie-przyp. red.) i
fizycznie niekoniecznie muszą wyjeżdżać z miasta. Nawet w
centrum, w tym w okolicach starówki znajduje się dużo zielonych
skrawków, gdzie i młodzi, i starsi mogą posiedzieć, poleżeć na
trawie, urządzić piknik, uprawiać sport. Spędzanie wolnego czasu, a nawet przerw obiadowych na świeżym powietrzu, na łonie
przyrody jest w Wilnie coraz bardziej popularne.
Starówka wileńska słynie przede wszystkim z zabytków barokowych, które przetrwały autentyczne. Los chciał, że w czasie
wojen 20 wieku, większość zabytków przetrwała. Co prawda,
brzydki, a nawet nieodwracalny ślad, zostawił 50-letni okres,
kiedy to Litwa wbrew własnej woli była częścią Związku Radzieckiego. To w tamtym okresie większość zabytków była strasznie zeszpecona, gdy kościoły, klasztory, szlacheckie pałace
powszechnie były wykorzystywane jako magazyny, więzienia,
zakłady, szpitale etc. Litwa jest znów wolna od 25 lat, zabytki są
odnawiane, jednak jest jeszcze wiele zabytkowych budynków,
które potrzebują dużo pieniędzy i czasu by znów mogły cieszyć
swoim widokiem.
Wilno może zainteresować turystów w różnym wieku
- i grupy szkolne, i pielgrzymów, i grupy zakładowe, i osoby,
które interesują się historią, zabytkami, kulturą, regionalną
kuchnią, ale też nowoczesnością, spotkaniami z miejscową
ludnością, biznesem czy rozrywką.

Matka Boska z Ostrej Bramy czczona nie tylko przez katolików

Każdy Polak, który przyjeżdża do Wilna, odwiedza miejsce najważniejsze nie tylko dla katolików, ale i dla prawosławnych i grekokatolików – Ostrą Bramę z cudownym obrazem Matki Boskiej, koronowanym jako III-i na terenie dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Dziesiątki tysięcy srebrnych wotów zdobiących ściany Kaplicy,
świadczą o licznych uzdrowieniach i cudach. Jedna z anonimowych
wotywnych tabliczek z napisem „Dzięki Ci, Matko, za Wilno!” była
ofiarowana przez Józefa Piłsudskiego w 1919 roku.
„Perłą wileńskiego baroku” – ufundowany przez M.K. Paca–
kościół św. Piotra i Pawła zachwyca „koronką” ponad 2 tysięcy
stiukowych białych rzeźb.
Polską nekropolią zwany jeden z najstarszych i największych cmentarzy wileńskich – Rossa, na którym wieczny spoczynek znalazło
wielu słynnych Polaków, w tym Matka i serce Marszałka Piłsudskiego,
słynny historyk J. Lelewel, „lirnik wioskowy” Wł. Syrokomla, słynny
rzeźbiarz i architekt A.Wiwulski, filomata i archiwista O.Pietraszkiewicz, liczni profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego (USB), w
tym – ojciec i ojczym J.Słowackiego. W neoklasycystycznej Katedrze
Wileńskiej w ołtarzu pięknej barokowej kaplicy spoczywają relikwie
królewicza św. Kazimierza.
Nieopodal katedry całą dzielnicę starówki zajmuje jedna z kilku najstarszych w Europie Środkowo-Wschodniej wyższych uczelni - Uniwersytet Wileński (dawniej zwany USB). Z nim związani byli A.Mickiewicz, J.Słowacki, J.I.Kraszewski, F. Ruszczyc, J.Lelewel, bracia
Śniadeccy, Cz. Miłosz i wielu innych.
REKLAMA
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Zapraszamy
pn - pt 8-19
sob 8-16

www.cardemo.pl

Nieopodal katedry całą dzielnicę starówki zajmuje jedna z kilku najstarszych
w Europie Środkowo-Wschodniej wyższych uczelni - Uniwersytet Wileński
(dawniej zwany USB). Z nim związani byli A.Mickiewicz, J.Słowacki,
J.I.Kraszewski, F. Ruszczyc, J.Lelewel, bracia Śniadeccy, Cz. Miłosz i wielu
innych.
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Nie każdy wie, że to właśnie w Wilnie w kościółku Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego znajduje się w tym mieście pod dyktando św. Faustyny namalowany
przez wileńskiego malarza E. Kazimirowskiego pierwszy na świecie obraz
„Jezu, ufam Tobie”.
W Wilnie oprócz wielu świątyń i miejsc ciekawych dla pielgrzymów, jest też
wiele ciekawych muzeów - i historycznych, i nowoczesnych. Jednym z nich,
ktore napewno warto zwiedzić jest Muzeum Holokaustu i znajdujące się w nim Rany jakich doznały kościoły w czasach ZSRR
Muzeum Więzienia KGB (jedno z kilku w Europie, które znajduje się w daw- nie zabliźniły się do dzisiaj
nym budynku prawdziwego więzienia).
Wilno od zawsze było miastem wielonarodowościowym,
wielokulturowym, wielowyznaniowym i właśnie to czyni to
miasto jeszcze bogatszym i ciekawszym.
Jednym ze sposobów na poznanie wielokulturowości jest degustacja regionalnych dań i trunków, takich jak chłodnik litewski,
niezastąpiony w upalne letnie dni, cepeliny i bliny z różnym nadzieniem, do których tradycyjnie podawane są pyszne sycące sosy
na bazie tłustej kwaśnej śmietany, kiszka kartoflana, zupa w garnuszku z czarnego żytniego chleba, zdrowy i gaszący pragnienie
kwas chlebowy, „Trzy Dziewiątki” – nalewka na 27 ziołach, 50 %
lub nawet 75 % miód pitny litewski, który, jak to się mówi na Wileńszczyźnie, dezynfekuje i oczyszcza i ciało, i umysł, zabija
wszystkie zarazki, nawet te u teściowej.

Kościół św. Piotra i Pawła urzeka olbrzymią ilością rzeźb

Do regionalnego „żywego” piwa podaje się miejscowe specjały, takie jak
smażony czarny chleb z czosnkiem lub z ciepłym sosem serowoczosnkowym, wędzone świńskie uszy, wędzone sery myśliwskie, kindziuki i wędliny.
Po prostu warto przyjechać do Wilna, żeby samemu się przekonać
i wszystkich specjałów samemu spróbować!
Zapraszam, Wilno kocha turystów, a Polaków w szczególności!
email: alina_obolewicz@yahoo.com
www.hotelwilno.lt
Tel. +370 698 19004

Wino Zarzecze, dzielnica w sercu miasta którą upodobali
sobie artyści, a w komunizmie skazana na zagładę

Wilno zaprasza!
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Wiosna
na gęsich

skrzydłach
Pierwszą oznaką, że wiosna zbliża się wielkimi
krokami wcale nie są bociany. Przynajmniej
nie w Narwiańskim Parku Narodowym.
Tu zwykliśmy spoglądać w niebo w
poszukiwaniu gęsi.

Gęgawy w locie; fot. M. Pruszyński

To właśnie ich gęganie, a nie klekot bocianów stanowi sygnał, że
zima się skończyła. Pierwsze klucze pojawiają się na niebie już na
początku marca. Najpierw nieśmiało i nielicznie, potem masowo
ptaki zalegają na łąkach w Dolinie Narwi obwieszczając nadejście
wiosny.
W Polsce występuje pięć gatunków gęsi, ale tylko trzy z nich widywane są co roku nad Narwią. Są to: gęgawy (Anser anser), gęsi
zbożowe (Anser fabalis) i gęsi białoczelne (Anser albifrons).
Gęś gęgawa – jest największa z tej grupy. To od niej wywodzi się
gęś domowa. Ich waga to ok 2-4 kg (samce mogą być nawet
większe). Ubarwienie mają brunatnoszare. Dziób jest pomarańczowy, nogi różowe (nie pomarańczowe, jak u innych gatunków).
Inną cechą wyróżniającą jest jasne zabarwienie przedniej części
skrzydeł.
Gęś zbożowa – wielkością zbliżona do gęgawy, choć jest nieco
ciemniejsza na grzbiecie, ogonie, głowie i szyi. Także dziób pozwala odróżnić te dwa gatunki. U gęsi zbożowej nie jest jednolicie
różowo-pomarańczowy, jak u gęgawy, ale w dużej części czarny.
Jako jedyna z tej grupy żeruje tylko na lądzie.
Gęś białoczelna – jest najmniejsza z tej grupy. Jest szaro – brązowa, ale dodatkowo wyróżniają ją czarne pręgi na brzuchu i piersi.
Dziób i nogi są pomarańczowoczerwone. Dorosłe osobniki mają, Gęgawy; fot. M. Pruszyński
jak wskazuje nazwa tego gatunku - białą plamę na czole.

44

Pisklę gęgawy; fot. M. Pruszyński

Wiosna przylatuje razem z pierwszymi gęsiami; fot. M. Pruszyński
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Wiosną NPN jest królestwem ptaków; fot. M. Pruszyński

Jaja gęgaw; fot. M. Pruszyński

Jak migrują?
Gęsi swoje wędrówki zaczynają już w lutym. Termin wylotu zależy od warunków atmosferycznych. Kierują się w stronę północnej Europy, gdzie na czas lęgów będą miały zapewnioną wystarczającą ilość pożywienia i spokój. Technika lotu ptaków zależy od
proporcji w budowie ciała. Gęsi są dość masywne w stosunku do
niewielkich skrzydeł. W swoich migracjach przemieszczają się
przez szybowanie, ale też lot aktywny (z wykorzystaniem siły
swoich mięśni). Potrzebują więc miejsc na odpoczynek i regenerację. Takim miejscem jest Narwiański Park Narodowy.
Lecą formując klucze w kształcie litery V lub linię skośną. Taka
technika pozwala bardziej efektywnie pokonać opór powietrza i
zaoszczędzić dużo energii. Miejsce na czele grupy zajmują kolejno
członkowie stada. Najdogodniejszą porą przemieszczania się jest
dzień, choć zdarza się, że ptaki lecą też nocą. Bardzo często spotykamy stada mieszane. Szczególnie chętnie podróżują ze sobą gęsi
gęgawy i białoczelne.
Robiąc sobie przerwę w locie ptaki siadają na łąkach nadrzecznych
i polach w stadach liczących nawet kilka, a czasami nawet kilkanaście tysięcy osobników. Preferują tereny otwarte, gdzie z daleka
mogą zauważyć czyhające niebezpieczeństwo. Gęgawy pojawiają
się w całej przestrzeni Parku, natomiast gęsi białoczelne i zbożowe
najłatwiej zobaczyć na łąkach w okolicy Łupianki Starej, Kurowa
oraz Izbiszcz.

Szlakiwmigracyjne
Żuraw
towarzystwie gęsi; fot. M. Pruszyński
Droga, jaką przebywają ptaki dwa razy do roku jest imponująca. Gęsi,
które zatrzymują się w Polsce lecą najczęściej tzw. szlakiem
atlantyckim, czyli z hiszpańskich wybrzeży Morza Śródziemnego w
kierunku rosyjskiej i skandynawskiej tajgi, przebywając niemal całą
Europę z południowego zachodu na północny zachód. Jesienią stada
wracają na zimowiska nad Morze Śródziemne.
Wiosenne przeloty gęsi imponują pod względem liczebności. Bywają
dni, kiedy nadnarwiańskie łąki goszczą po kilka lub nawet kilkanaście
tysięcy tych ptaków. To masowe przemieszczanie się spowodowane
jest tym, że na wiosnę gęsi spieszą się, by wykorzystać lato, które w
tajdze trwa bardzo krótko. W czasie tylko kilku miesięcy muszą
wyprowadzić lęgi i odchować młode, by jesienią znów ruszyć w
daleką drogę do Hiszpanii. Jesienne powroty na zimowiska są bardziej rozłożone w czasie i mniej zauważalne niż te wiosenne.
Specjalista ds. udostępniania Parku - mgr Monika Olszewska

Gęsi białoczelne; fot. M. Pruszyński

Stado gęsi białoczelnych; fot. M. Pruszyński

Zachęcamy do odwiedzenia
Narwiańskiego Parku Narodowego nie tylko w okresie gęsich przylotów!
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Bogaty
świat roślin

ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
PARKU NARODOWEGO
Miniona zima nie rozpieszczała nas krajobrazami
kojarzącymi się z „Krainą Królowej Śniegu”.
Dlatego tym chętniej wyruszamy na wiosenne
wycieczki obserwując przyrodę budzącą się do życia
po wielomiesięcznym uśpieniu. A jest co
obserwować. Kwiecień, maj i czerwiec, to chyba
najwspanialsze miesiące jeżeli chodzi
o bogactwo kolorów jakie można podziwiać
w budzącej się przyrodzie.

W Świętokrzyskim Parku Narodowym występuje około 860 gatunków roślin naczyniowych, w tym 37 gatunków drzew. Flora mchów i
wątrobowców liczy około 250 gatunków. Spośród roślin naczyniowych około 70 gatunków objętych jest ochroną gatunkową.
Do naszych najcenniejszych gatunków chronionych należą: cis
pospolity, wawrzynek wilczełyko, pióropusznik strusi, pełnik
europejski, rosiczka okrągłolistna, śnieżyczka przebiśnieg, lilia
złotogłów, kosaciec syberyjski i storczyk plamisty.
Świętokrzyski Park Narodowy jest parkiem typowo leśnym. 95% jego
powierzchni pokryte jest różnymi typami lasów. Najbardziej charakterystyczna dla Gór Świętokrzyskich jest rozsławiona przez Stefana
Żeromskiego „Prastara Puszcza Jodłowa”. Są to lasy jodłowe i jodłowo – bukowe. Wśród nich spotykamy na znacznych powierzchniach
w ŚPN, interesujący zespół roślinny – wyżynny jodłowy bór mieszany
zwany też jedliną polską. Najokazalsze jodły najczęściej możemy
napotkać w przyszczytowych partiach Łysogór, a zwłaszcza na Łysej
Górze, zwanej także Łyścem, w obszarze ochrony ścisłej „Święty
Krzyż”. Idąc urokliwym odcinkiem szlaku czerwonego ze wsi
Trzcianka na szczyt Łysej Góry mijamy monumentalne drzewa tego
gatunku, pozostałości tzw. „Szlaku mamucich jodeł”.
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Żywiec gruczołowaty fot. Paweł Szczepaniak

Powalona jodła mamucia; fot. J. Kuszewski

Część z nich leży już powalona, lecz wiele jeszcze wznosi się niemalże do nieba świadcząc o potędze pierwotnego lasu.
Innym, charakterystycznym dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego gatunkiem drzewa jest buk zwyczajny. Cieszy on wiosną
nasze oczy świeżą zielenią rozwijających się listków, tworząc na
tle ciemnych igieł jodłowych wesołe plamy. Tworzy on zespół leśny – buczynę karpacką, zajmujacą w ŚPN także znaczne powierzchnie.
Oprócz tych dwóch najczęściej spotykanych gatunków drzew na
uwagę zasługuje występujący głównie na Chełmowej Górze modrzew polski, tworzący charakterystyczne, szablasto wygięte pnie.
Jest to jedyne nasze rodzime drzewo iglaste, które zrzuca igły na
zimę. Dlatego też wiosną jest ono najpiękniejsze.

Zieleniąca się wiosną buczyna; fot. A. Adamczyk

GDZIE NA WEEKEND ?

Świeże, jasnozielone igły i maleńkie, różowe, szyszeczkowate
kwiaty żeńskie, które jesienią będą zdrewniałymi szyszkami, cieszą nasze oczy i zachęcają do dalszych obserwacji przyrody.
W niższych partiach gór częściej spotykamy znane wszystkim sosny, dęby szypułkowe i bezszypułkowe, graby a na obrzeżach
słynnych gołoborzy jarząby pospolite, kwitnące o tej porze białymi kwiatami. Jednak ich uroda rozkwita jesienią, kiedy obsypują
się czerwonymi jak korale owocami.
Ale przecież wybierając się na wycieczkę do parku narodowego
patrzymy nie tylko w górę, w korony drzew. Wiosną najpiękniejsze
spektakle w świecie roślin zachodzą tuż nad ziemią. W lasach, zanim jeszcze drzewa wszystko zacienią swymi liśćmi, zakwitają
wspaniałe kobierce przebiśniegów, będących prawdziwymi pionierami wiosny, zawilców, żywców gruczołowatych, konwalijek
dwulistnych, przylaszczek i wielu innych niewielkich lecz bardzo wdzięcznych kwiatów.

Pełnik europejski; fot. P. Szczepaniak

O tej porze roku bardzo malowniczo prezentują się w parku narodowym śródleśne łąki. Pomimo, że nie zajmują one dużej powierzchni bardzo wzbogacają park pod względem florystycznym.
Rośnie tu wiele gatunków pospolitych, występujących niemal
wszędzie lecz spotkać tu można również gatunki chronione,
występujące bardzo rzadko. Od najwcześniejszych wiosennych
dni aż do jesieni obserwować na nich możemy niezwykłe bogactwo kolorów.
Wiosną przeważa na nich barwa żółta od kwitnących licznie przedstawicieli rodziny jaskrowatych, w tym największego – pełnika
europejskiego, knieci błotnej, pierwiosnków, podbiału pospolitego itp. Trochę później, na żółtym tle zaczynają pojawiać się
niebieskie, różowe i fioletowe kępy niezapominajek, wierzbówek, miodunek ćmych, firletek poszarpanych i wielu innych.

Rosiczka okrągłolistna fot. Radosław Kuroś
REKLAMA

Śnieżyczka przebiśnieg fot. Piotr Szafraniec

Jednak nie tylko wiosną warto obserwować świat roślin. Jest on fascynujący o każdej porze roku. Jesienią przebarwiające się liście drzew
gwarantują nam niezapomniane wrażenia, a zimą pomimo że okres
wegetacyjny ma przerwę, to śnieg i mróz potrafią tak ozdobić gałęzie
drzew i zaschnięte rośliny, że tworzą one obrazy, których nie zapomnimy przez bardzo długi czas.

CENTRUM OGRODNICZE

Zapraszamy więc do Świętokrzyskiego Parku Narodowego
przez cztery pory roku.
Agata Czeplina – Miernik
Świętokrzyski Park Narodowy
Przykładowa aranżacja
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wczoraj,

Na dziś,
i na jutro

Nawożenie jest bardzo
istotnym zabiegiem, który rzutuje
na zdrowotność, dekoracyjność oraz
plonowanie uprawianych przez nas roślin.
Warto więc wybierać nawozy, które w
kompleksowy sposób odżywią nasze rośliny.

Pamiętajmy jednak, by podczas dokonywania wyboru wziąć pod
uwagę nie tylko na skład preparatów, ale także ich formę i zakres
działania.
Jeżeli zależy nam na tym, by nasze rośliny w krótkim czasie odzyskały witalność i żywe kolory, powinniśmy sięgnąć po skoncentrowane nawozy interwencyjne. Do takich zaliczamy m.in. nawozy z serii Substral Magiczna Siła. Są to odżywki mineralne
przeznaczone do stosowania dolistnego oraz doglebowego, które
dzięki łatwo przyswajalnej formie błyskawicznie poprawiają kondycję naszych roślin, uzupełniając w kompleksowy sposób podstawowe niedobory.

Pierwiastki dostarczone wraz z nawozem płynnym wykorzystywane są na bieżąco. Warto jednak pamiętać, że do prawidłowego
wzrostu roślin konieczne jest stosowanie dawek rekomendowanych przez producenta. Nawozami płynnymi nie da się dokarmić
„na zaś”. Nadmiar minerałów może prowadzić do zasolenia
podłoża i utrudnić roślinom pobieranie wody oraz składników pokarmowych.

Dokarmianie dolistne z wykorzystaniem nawozów Magiczna Siła
jest bardzo skutecznym sposobem bilansowania składników pokarmowych, bo tempo i stopień ich wykorzystania są większe niż po
nawożeniu doglebowym. Jeśli więc nawożenie naszych roślin powinno być zrobione „na wczoraj”, to z pewnością warto do tego
celu wykorzystać Magiczną Siłę.

Do grupy nawozów „na jutro” z pewnością można zakwalifikować
mieszanki mineralne o przedłużonym dzianiu Substral Osmocote.
Są to nawozy przeznaczone dla dokarmiania roślin domowych, balkonowych, ogrodowych, trawników i iglaków. Ze względu na specyficzną budowę granul możemy je stosować tylko na początku
sezonu, a nasze rośliny i tak będą odpowiednio odżywione nawet
przez 6 miesięcy!

Po „wczoraj” przyszła pora na „dziś”. Bieżące dokarmianie roślin
może bazować na wielu różnorodnych preparatach Mogą to być
granulaty, a także nawozy krystaliczne lub płynne. W tym przypadku najkrótszy czas działania mają nawozy w formie płynnej.
Dużym plusem takich nawozów jest to, że składniki pokarmowe w
nich zawarte są już rozpuszczone. Dzięki temu stanowią gotowy
pokarm, są od razu dostępne i pobierane przez rośliny wraz z wodą.

Wszystko to dzięki zastosowaniu specjalnych otoczek, w których
zamknięte są składniki pokarmowe. Wnikająca stopniowo przez
warstwę żywicznej otoczki woda rozpuszcza zawarte w nich
składniki pokarmowe, które uwalniane są do gleby w sposób ciągły.
Szybkość uwalniania składników pokarmowych jest uzależniona
od temperatury i wilgotności podłoża - im gleba cieplejsza i bardziej mokra, tym więcej związków trafia do rośliny.

Mając na uwadze, że w ciągu całego sezonu rośliny potrzebują naprawdę dużo nawozu, warto stawiać na odżywki w koncentracie,
który po rozcieńczeniu umożliwi nam uzyskanie dużej ilości nawozu. W przypadku, gdy zależy nam na dokarmianiu roślin obficie
kwitnących, sięgajmy po preparaty o zwieszonej ilości potasu i fosforu. To właśnie te pierwiastki zapewnią nam okazałe i intensywnie
wybarwione
kwiaty.

Jedną z największych zalet nawozów długodziałających jest małe
ryzyko przenawożenia roślin, dzięki temu, że składniki pokarmowe
uwalniane są do gleby stopniowo, w niewielkich dawkach.
Dzięki powolnemu uwalnianiu składników mineralnych są one
przyswajane przez rośliny w ponad 80%.
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

Balkon
w kwiatach

VIRIDIS POLECA

Jak dobrze, że już niebawem nasze balkony i tarasy utoną
w kwiatach. Kaskady petunii, surfinii i pelargonii ozdobią
na kilka miesięcy misy, skrzynki i wiszące donice.
Jak wyhodować okazałe rośliny?
Dlaczego bez nawożenia rośliny na balkonie będą słabe?
Wybór nie jest łatwy, gdyż rynek nawozowy oferuje nam wiele nawozów dbających o zbilansowane dokarmianie kwitnących roślin,
które mają naprawdę ogromny apetyt. W przypadku kwiatów, które
wytwarzają dużą ilość liści oraz obficie i długo kwitną istotne jest,
by te składniki były łatwo dostępne. Wysoką dostępnością mikro i
makroskładników z pewnością charakteryzują się nawozy, które
mają postać płynnego koncentratu.

Taką możliwość dają nam nawozy organiczno - mineralne Florovit
pro natura. Zawierają one w swoim składzie naturalny humus,
którego obecność wpływa korzystnie na strukturę gleb lekkich, a
także ogranicza straty wody i składników pokarmowych. Stymuluje rozwój mikroorganizmów glebowych.
Nawozy Florovit pro natura wprowadzają do podłoża materię organiczną oraz uzupełniają niedobory niezbędnych do obfitego
kwitnienia i intensywnego wybarwienia mikroelementów, tj. bor,
miedź, żelazo, mangan, cynk. Stymulują naturalną odporność roślin oraz sprzyjają namnażaniu się pożytecznej mikrofauny glebowej. W takich warunkach rośliny lepiej znoszą chwilowe niedobory
wody oraz łagodniej reagują na czynniki stresogenne np. szkodniki.
Bez względu na wybór preparatów, pamiętajmy, że dla dobra roślin
należy przestrzegać sugerowanych przez producenta dawek .
Powodzenia w uprawie.

Płynne nawozy Florovit, to doskonale znana doświadczonym ogrodnikom marka, która od lat gwarantuje skuteczność i wydajność
nawożenia. Skomponowane przez najlepszych specjalistów nawozy do petunii, surfinii oraz kwiatów domowych i balkonowych zadbają o nasze kwiaty od wiosny do jesieni.
A co z tymi, którzy od nawozów wymagają
„czegoś więcej”. Zapytają Państwo czego więcej można chcieć
od nawozów oprócz tego, by odżywiały nasze rośliny?
Naprawdę wymagający ogrodnicy bez problemu odpowiedzą na to
pytanie. Najlepsze nawozy powinny nie tylko odżywiać rośliny, ale
także zwiększać zasobność podłoża, w którym rosną.
REKLAMA
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TOP PRODUKT
UNIWERSALNY SEKATOR
NOŻYCOWY P26
Komfortowy i łatwy w użyciu sekator nożycowy.Rączki
wykonano z wytrzymałych tworzyw wysokiej jakości.
Ostrza ze stali nierdzewnej są chronione bezpiecznym
zamknięciem w czasie przechowywania i transportu.

FISKARS

ROSAHUMUS
Całkowicie rozpuszczalny w wodzie
nawóz organiczno-mineralny
zawierający kwasy humusowe, potas
i żelazo przeznaczony do nawożenia
doglebowego i poprawy jakości gleb.

TWÓJ OGRÓD

CALYPSO AL 1l
Gotowy do użycia i bezpieczny dla użytkownika
środek ochrony roślin ozdobnych w mieszkaniach,
na balkonach, tarasach i w ogrodach. Na owady
wykazuje działanie żołądkowe i kontaktowe.
W roślinie działa systemicznie. Nie szkodzi pszczołom
oraz innym pożytecznym owadom.

BAYER

EKO-OGNISKO W KUBECZKU
Nowoczesna i przyjazna dla środowiska rozpałka,
dzięki której błyskawicznie można rozpalić
ognisko, kominek czy też grilla. Rozpałka zamknięta
w plastikowym kubeczku, który chroni drewienka
przed wilgocią. Zestaw zawiera zapałki.

TABLETKI BIOLOGICZNE
DO SZAMB „SZAMBO-TABS”

EKO-OGNISKO

Całkiem bezpieczny dla środowiska preparat
bakteryjno-enzymatyczny, który w naturalny sposób
udrażnia i oczyszcza gromadzone w szambie ścieki
- pobudza proces samooczyszczenia i rozkładu
związków organicznych, zauważalnie zmniejszając
objętość ścieków.

SPOREN

MINI TUNEL DZIAŁKOWY
2x1m
Kompletna konstrukcja, umożliwiająca złożenie
Poręcznego tunelu. Chroni rośliny przed
przymrozkami słońcem i wiatrem. Stwarza idealne
warunki do kiełkowania i rozwoju.

AGRIMPEX
NAWÓZ GUANO
DO BORÓWKI
Nawóz naturalny na bazie guano
przeznaczony do zasilania borówek amerykańskich
oraz innych roślin preferujących niskie pH gleby.
Wysoka przyswajalność oraz specyficzny skład
sprzyjają owocowaniu oraz dbają
o kondycje całej rośliny.

BIONAT
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Ostre
cięcie
Gdy z naszych żywopłotów
wyprowadzą się gnieżdżące się
w nich przez całą wiosnę ptaki,
warto sięgnąć po nożyce i nieco
przyciąć zielony parawan.
Regularne przycinanie roślin żywopłotowych poNożyce do żywopłotu Fiskars PowerGear posiadają system przekładni
budza je do krzewienia, czego następstwem jest jezwiększający trzykrotnie siłę cięcia
dnolita i zwarta bryła zielonej ściany oraz wyższa
Dla posiadaczy wysokich żywopłotów, Fiskars przygotował
zdrowotność. Dobrą kondycję żywopłotu zapewni nam nie tylko
dwa modele nożyc o wygodnych, długich rączkach.
jego regularne cięcie, ale także wykonywanie tego zabiegu odpowiednimi narzędziami. O nasze żywopłoty postanowiła zadbać firma
Fiskars, która w swojej ofercie posiada aż siedem różnych modeli Model SmartFit posiada regulowaną długość rączek umożliwiającą
wygodną pracę bez konieczności nadwyrężania pleców i rąk. Płynna
ostrych i praktycznych nożyc do cięcia żywopłotów.
regulacja w przedziale od 67.5 cm do 92.5 cm zapewnia optymalny
zasięg cięcia i ułatwia dotarcie nawet do trudno dostępnych gałęzi.
Siedem różnych narzędzi, siedem różnych systemów,
jedna wspólna cecha – niezawodność!
Najprostsze w konstrukcji, ale z pewnością w niczym nie ustępujące
innym modelom w funkcjonalności oraz trwałości są wykonane z
kompozytu włókna szklanego odznaczającego się wyjątkową lekkością i twardością nożyce do żywopłotu z linii Fisakrs Power LevelTM. Zastosowane dźwignie zwiększają siłę cięcia 2,5 krotnie, dzięki czemu w wykonywaną prace wkładamy mniej energii.
Jeszcze lżej będzie nam się pracowało nożycami do żywopłotu PowerGearTM i PowerGearTM Steel. Wykorzystane w nich przekładnie
zwiększają siłę cięcia kolejno trzy i trzyipółkrotnie. Nożyce można
wykorzystywać do formowania żywopłotów oraz do cięcia krzewów, np. bukszapanów.
Kolejne bardzo funkcjonalne nożyce pochodzą z linii narzędzi Fiskars SingleStepTM , których faliste ostrze wykonane zostało z wysokiej jakości stali pokrytej powłoką zapewniającą zawsze czyste i
precyzyjne cięcie oraz minimalny poziom tarcia. Rączki z lekkiego,
ale wytrzymałego tworzywa dają wysoki komfort pracy, a odbojniki
zabezpieczają dłonie przed przypadkowym przyszczypaniem.
Na tle czarno pomarańczowych narzędzi do cięcia, nożyce Fiskars
QuantumTM odznaczają się nie tylko jasnym kolorem, który zawdzięczają aluminiowym rączkom wykończonym korkiem Tru
GripTM, ale również innowacyjnej technologii TruEdgeTM gwarantującej dokładne i czyste cięcie.

Nożyce Fiskars PowerGear Steel mogą służyć
do formowania żywopłotu oraz cięcia krzewów

Równie funkcjonalne są nożyce do trawy i żywopłotu
Fisakrs Power LevelTM. Ich ogromnym atutem jest obracana
o 2700 głowica oraz duża siła cięcia, która jest rozprowadzana równomiernie aż po czubek ostrzy, dzięki temu
nożyce równie efektywnie uporają się z drobnymi źdźbłami
trawy jak i z grubszymi gałązkami.
Dzięki pomysłowości konstruktorów firmy Fiskars oferta
narzędzi do cięcia i formowania żywopłotów jest bardzo
interesująca. Mamy nadzieję, że odwiedzając zaprzyjaźniony sklep ogrodniczy uda się Państwu znaleźć sprzęt,
który w pełni spełni wasze oczekiwana.
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Teleskopowe nożyce Fiskars SmartFit umożliwiają
efektywne cięcie żywopłotu na różnej wysokości

Fiskars zaprasza, a Vridis poleca!
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NOWOŚCI
SZPADEL OSTRY Xact™

BORÓWKA
AMERYKAŃSKA
NAWÓZ 2w1

Szpadel został wykonany z wysokiej
jakości materiałów. Dzięki długiemu
trzonkowi dedykowany jest wysokim
osobom, aby zapewnić jak najbardziej
ergonomiczną i efektywną pracę.
Posiada nową, innowacyjną głowicę
wykonaną z wysokiej jakości stali
borowej. Wygodna rączka zapewnia
idealną kontrolę podczas kopania.

Nawóz wieloskładnikowy
przeznaczony do uprawy
borówki oraz innych roślin
kwaśnolubnych. Gwarantuje
zbilansowane odżywienie
roślin oraz utrzymanie
optymalnego odczynu gleby.

FISKARS

SUBSTRAL
BIO-ODŻYWKA
Biologiczny preparat na bazie naturalnych
składników (chitozanu) do stosowania na
rośliny ozdobne, rośliny doniczkowe, iglaki,
rośliny balkonowe i warzywa. Środek
przyczynia się do lepszej odporności roślin,
wzmacnia system korzeniowy, wspomaga
dynamiczny rozwój roślin.

ABC
MAKI ZIARNO
NA NORNICE
Przynęta gotowa do użycia w
postaci ziarna. Przeznaczona do
zwalczania: szczura śniadego,
szczura wędrownego, myszy
domowej oraz nornika polnego,
wewnątrz oraz wokół
budynków. W zestawie stacja
deratzyacyjna.

AROX

KORZEŃMAX
Produkt przeznaczony do
ukorzeniania roślin. Preparat
jest produktem pochodzenia
naturalnego.Zawiera wyciąg
z alg atlantyckich, bogatych w
hormony roślinne. Ukorzeniać
możemy rośliny zielne, zdrewniałe
półzdrewniałe, i iglaki.

BIONAT

Bionat
NAWÓZ ŻEL DO
BEGONII
Agrecol- mineral żelto specjalnie dobrana kombinacja
składników pokarmowych w
postaci makro – i
mikroskładników w formie
łatwo przyswajalnej przez rośliny.
Przeznaczony do nawożenia
wszelkich odmian begonii

AGRECOL

DOMARK
100 EC
Środek o działaniu
układowym do
stosowania
zapobiegawczego,
interwencyjnego i
wyniszczającego,
do ochrony róż przed
mączniakiem
prawdziwym oraz
czarną plamistością.

SUMIN
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Bawełna

u władzy

Mimo niepozornego wyglądu, bawełna jest rośliną,
która rządzi światem, i z którą świadomie lub też nie,
mamy do czynienia na każdym kroku.
Skąd się bierze niebywała siła „wełnianego krzewu” ?
Wstając rano z łóżka niechętnie wysuwamy się spod ciepłej perkalowej pościeli, by zanurzyć stopy w skarpetach, włożyć ulubione, już trochę sprane jeansy, flanelową koszulę, a
całość uzupełnić sztruksową marynarką. Zanim dotrzemy do kuchni, zahaczymy jeszcze o
łazienkę, w której przetrzemy twarz miękkim ręcznikiem.
Po śniadaniu zapakujemy kanapki do eko torby i ospale ruszymy w drogę do pracy zatrzymując się jedynie po kubek kawy „na wynos”, za który zapłacimy Mieszkiem I albo Władysławem II Jagiełłą - w zależności od tego, jak dużo czasu minęło od ostatniego „dziesiątego”... Scenariusz prosty, opisuje mniej więcej jedną godzinę naszego poranka, nikt nawet
nie dostrzega, że w każdej jej minucie towarzyszy nam bawełna.
Bawełna jest jedną z najważniejszych i najszerzej rozpowszechnionych roślin uprawnych
na świecie. Uprawiana w ponad 80 krajach zajmuje ok. 2% ziemi uprawnej dostępnej na
świecie, co stawia ją na trzecim miejscu pod tym względem, zaraz po zbożach i soi. Przy jej
pomocy do budżetów państw wiodących prym w bawełnianym biznesie wpada 30 miliardów dolarów rocznie, a uprawa i obróbka surowca daje pracę przeszło 300 milionom ludzi.
Cyfry robią wrażenie, trudno więc się dziwić, że kto ma bawełnę,
ten ma władzę, a przynajmniej jej sporą część.
Typowemu zjadaczowi chleba bawełniane włókna kojarzą się z przemysłem tekstylnym, w
którym bawełna funkcjonuje jako podstawowy składnik, lekkich oddychających podkoszulków, skarpetek czy bielizny oraz jako dodatek innych tkanin, m.in. frotte, jeansu, sztruksu czy tkanin poliestrowych. Warto jednak wiedzieć, że bawełna znalazła zastosowanie
także w produkcji filtrów do kawy, namiotów, sieci rybackich, a także do oprawy książek
czy też do produkcji prochu strzelniczego, jako substrat w procesie pozyskiwania
nitrocelulozy – silnego materiału wybuchowego (bawełna strzelnicza).
Z bawełny wytwarza się także specjalny typ papieru – papier bawełniany, który ze względu
na dużą wytrzymałość wykorzystywany jest do druku ważnych dokumentów, w tym także
banknotów. Powszechnie wiadomo, że to amerykańscy prezydenci „noszą się” na bawełnie, ale warto wiedzieć, że i nasi królowie prezentują się całkiem okazale na bawełnianych
kwitach. Oprócz włókien, dla których w głównej mierze uprawiana jest bawełna, a które są
puszystą osłoną nasiona, roślina może być wykorzystywana na inne sposoby:
nasiona do wyrobu oleju, wytłoczyny, skórki owoców bawełny do wyrobu mąki, która jest
wykorzystywana jako pasza dla zwierząt,a łodygi do wyrobu brykietu na opał.
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Los
Agentos
Afrykański
Śnieg
Co ciekawe, bawełna nie musi być wcale biała. W zależności od
odmiany oraz regionu uprawy bawełniany puch może mieć kolor
kremowy, żółty, brązowy, szary, a nawet niebieski!

Druga strona medalu...
Jednak jak to w życiu bywa, za sukcesem wielkich, stoi ciężka praca
malutkich. Od wielu lat organizacje zajmujące się obroną praw
człowieka bezskutecznie próbują uczulić władze państw, których
gospodarka utrzymuje się z bawełnianych zysków na problem wyzysku pracowników, zwłaszcza dzieci, przy ręcznym zbiorze surowca. Wyniki przeprowadzanych kontroli są zatrważające, spośród
głównych producentów bawełny, do których zaliczamy: Chiny, Indie,
Stany Zjednoczone, Pakistan, Brazylię, Uzbekistan i Turcję, a także
państwa Afryki Zachodniej oraz Egipt, jedynie uprawy w USA są w
pełni zmechanizowane. W pozostałych przypadkach, uprawa oraz
cały proces technologiczny opiera się na ciężkiej pracy, głównie
kobiet i dzieci.
Nie bez znaczenia pozostaje także wpływ uprawy bawełny na
środowisko naturalne. To właśnie nawadnianie pół bawełny podawane jest jako główny powód wysychania Morza Aralskiego, które od
momentu zwiększania upraw wełnianego krzewu na terytorium
Uzbekistanu zmniejszyło swoją objętość o 85%, zwiększając przy
tym swoje zasolenie o prawie 600%. Jak można się domyśleć, po faunie i florze zamieszkującej ten akwen jeszcze sto lat temu, pozostały
jedynie wspomnienia.
Bawełna, jako roślina delikatna i wcale niełatwa w uprawie generuje
ogromne zużycie pestycydów. Szacuje się, że ochrona rośliny przed
chorobami generuje zużycie ponad 16 % globalnie stosowanych
środków ochrony roślin. Tak duża dawka fungi-, insekty- i herbicydów odbija się zarówno na środowisku jak i na pracujących przy
uprawie i przetwarzaniu bawełny ludziach.
W poszukiwaniu zdrowszych alternatyw, trwają ciągłe prace hodowlane, których głównym celem jest stworzenie odmian bardziej odpornych na choroby i insekty oraz posiadających mniejsze wymagania wodne. Miejmy nadzieję, że już niebawem bawełna na nowo
stanie się symbolem natury.
REKLAMA

ARANŻACJA OGRODÓW

Tel. 52 30 31 281
697 037 774
e-mail: ogrodyodadoz@poczta.fm

88-400 Żnin

ul.Klemensa Janickiego 32

Z Polski nadchodzi eklektyczna grupa, której liderem jest Robert
Lenert, a która przybrana jest w kalejdoskop dźwięków i obrazów.
Co prawda nazwa zespołu jest hiszpańska, ale utwory śpiewane są
po angielsku, francusku i polsku, a muzyka prześlizguje się od popu,
przez jazz do R&B. Ta odrobina afrykańskich rytmów i instrumentów dzierżonych przez Andrzeja Serafina spłaszcza muzyczny
teren albumu, aczkolwiek liczy się całokształt i zespół zyskuje wiele
na zróżnicowanym programie płyty.
Wszystkie utwory są w zasadzie piosenkami oprócz bluesowego
„Broke my baby's heart”, w którym Robert Lenert pozwala swojej
harmonijce wyrazić wzruszenie prowadzące do smutku.
Wszystkie numery śpiewane są przez Bożenę Mazur i Bożenę Okoniewską poza tytułowym utworem, w którym Lenert pozwala swojej
harmonijce jękliwie oplatać jego ospały wokal. Mazur i Okoniewska
wnoszą na płytę różne podejście do frazowania i artykulacji,
wnosząc wiele uroku w do tych skupiających uwagę melodii.
„La Neige Africaine” („Afrykański Śnieg” po francusku) otwiera album klasycznym, starym brzmieniem, aby rozwiązać się w atrakcyjną, popową melodię. Okoniewska rozprzestrzenia swoje wezwanie z pełną przekonania figlarnością. „Przeszło mi” przywołuje
zupełnie inne odczucia i Okoniewska udowadnia, że jest wokalistką
wszechstronną, potrafiącą oddać głębię smutku przewijającego się
przez utwór i stworzyć z niej coś szczególnego.
Mazur także nie jest ciamajdą. Świetnie iluminuje „Be My Husband” Niny Simone, gdzie tęsknota w głosie Bożeny wznosi jej bluesową interpretację na wyżyny. Pełna polotu, zabarwiona country
gitara kontrastuje w „Leniwcu” z miękkim, jazzowym wokalem
Mazur, który to znowuż pozostawia miejsce na partie instrumentalne
– fascynujące i płynne w swojej zmienności.
Muzycy wnoszą masę dynamiki do swojej gry, jednocześnie nie spychając z podestu wokalistów; przeciwnie – uzupełniając głosy, wyeksponowali ich szlachetność. Na połączeniu muzyki w takim duchu
z odpowiednimi aranżacjami zespół jawi się jako wybornie spełniony.
Nina Sawicka
·Bożena Mazur - wokal
·Bożena Okoniewska - wokal
·Andrzej Serafin - marimba, nord wave, udu, darbuka, multiperkusja, kij deszczowy, spring drum, templeblocks, sample, gębofon rytmiczny
·Paweł Okoniewski - gitara akustyczna, gitara barytonowa, gitara
basowa
·Piotr “Lupi” Lubertowicz - gitara akustyczna, wokal
·Olek Górny - gitara elektryczna, gitara slide
·Stanisław Grela - gitara elektryczna, gitara hollow body
·Robert “Los Agentos” Lenert - harmonijka diatoniczna, harmonijka
soloist, harmonijka chromatyczna, harmonijka + leslie, gitara elektryczna, wokal
* powyższy tekst jest jedynie tłumaczeniem mojego autorstwa –
oryginał w języku angielskim znajduje się pod adresem:
http://www.allaboutjazz.com/php/article.php?id=40493#.Uru7dPT
uLig , a jego autorem jest Jerry D'Souza.
Tłumaczenie powstało na prośbę lidera Los Agentos,
Roberta Lenerta.
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Z uśmiechem
pracuje się lepiej!

1. ANTONI PLUTA
- C.O. SKALNIAK SPYTKOWICE

2. IWONA TRZNADEL
- C.O. CARDEMO

3. JADWIGA MIŚKIEWICZ
- C.O. LARIX
NAGRODĘ
UFUNDOWAŁA FIRMA
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zbiór map
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serca
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piłka wysokich
lotów

mieszka
w Zakopanem

łukowate
wygięcie

ZWYCIĘZCOM
GRATULUJEMY !

***

Początek maja. Ślimak włazi na pień jabłoni.
Spostrzega go mrówka i mówi:
- Hej, a ty dokąd?
- Po jabłka!
- Nie widzisz, że jeszcze nie ma jabłek?
- Spoko, zanim wejdę na czubek drzewa,
to już będą!

PO ODBIÓR ZAPRASZAMY
DO SKLEPÓW

***

KRZYŻÓWKA
Dane
kontaktowe

Podpis
Nazwa Centrum Ogrodniczego
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ROZWIĄZANIE PROSZĘ
PRZEKAZAĆ DO SKLEPU,
W KTÓRYM OTRZYMALIŚCIE
PAŃSTWO MAGAZYN VIRIDIS
DO DNIA 10.06.15

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/

