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Do zrobienia...
Wielkimi krokami zbliża się do nas sezon
urlopowy, warto więc tak zaplanować prace,
aby znaleźć dla siebie kilka wolnych chwil,
a po powrocie z wakacji nie załamywać rąk
nad zaniedbanym ogrodem.
Przez całe lato dbamy o odpowiednie nawodnienie i nawożenie
roślin, a także wykonujemy niezbędne zabiegi zwalczające
licznie występujące w tym okresie mszyce oraz choroby grzybowe, którym sprzyja wilgotna i ciepła pogoda.
Jeżeli gałęzie drzew owocowych uginają się pod ciężarem
owoców, wykonujemy podpory, które zapobiegną ich wyłamywaniu.
Po zakończeniu owocowania wykonujemy letnie cięcie czereśni i wiśni. Usuwamy także tegoroczne pędy (wilki) z jabłoni.
Po zakończeniu zbioru malin letnich wycinamy pędy, które już
owocowały.
Przystępujemy do porządkowania grządek z truskawkami.
Usuwamy ściółkę i ścinamy rośliny nisko nad ziemią. Przy
okazji odchwaszczamy i usuwamy nadmiar rozłogów, które zagęszczają międzyrzędzia.
W lipcu rozpoczynamy walkę z uciążliwą chorobą jabłoni i
grusz, jaką jest parch. Ponadto wykonujemy opryski ochronne
przeciwko brunatnej zgniliźnie owoców.
Uważnie monitorujemy ogórki, cukinie oraz inne rośliny z rodziny dyniowatych, gdyż w najbliższych tygodniach ryzyko
wystąpienia mączniaka rzekomego jest niezwykle wysokie.
Rozpoczynamy wysiew warzyw na późniejszy zbiór.
W warzywniku powinno znaleźć się miejsce dla rzodkiewki,
sałaty liściowej, kapusty włoskiej, kalarepy i szpinaku oraz rozsady brukselki, endywii i kopru włoskiego.
Korzystając ze słonecznego lata zbieramy i suszymy zioła,
m.in. cząber, estragon, miętę, oregano, szałwię i tymianek.
Sierpień to czas rozmnażania i sadzenia bylin kwitnących wiosną i wczesnym latem.
Wysiewamy nasiona na nawozy zielone do przekopania.
Dbamy o stan wody w oczkach wodnych i stawach. Usuwamy
nadmiernie rozrastające się rośliny, dokarmiamy ryby oraz,
jeżeli jest taka konieczność, stosujemy odpowiednie preparaty
dbające o przejrzystość wody.
Przygotowujemy stanowisko pod sadzenie roślin cebulowych.
Ziemię odchwaszczamy, a następnie przekopujemy z kompostem lub obornikiem.
Wysadzamy na miejsce stałe przygotowywaną w czerwcu rozsadę roślin dwuletnich.
Przycinamy lawendę nadając jej kulisty pokrój. Regularne
strzyżenie tej śródziemnomorskiej byliny pobudzi ją do krzewienia i zapobiegnie pokładaniu się mocno zdrewniałych
pędów.
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Nie
zapomnij

zapomnij
U - JAK
UKORZENIANIE
UKORZENIANIE
SADZONEK
Żywotniki (thuje) są bardzo popularnymi
roślinami chętnie sadzonymi wzdłuż ogrodzeń,
dlatego też ogrodnicy chętnie podejmują próby
samodzielnego pozyskania sadzonek.

Przełom lipca i sierpnia to bardzo sprzyjający czas by pozyskiwać
jeszcze nie zdrewniałe młode pędy, które odpowiednio zdopingowane szybko się ukorzenią i oddzielone od rośliny matecznej rozpoczną życie na własny rachunek.
Do przygotowywania sadzonek nadają się jedynie zdrowe 2-3 letnie
pędy wierzchołkowe, które odrywamy od rośliny matecznej,
oczyszczamy, zanurzamy w ukorzeniaczu, a potem umieszczamy w
lekkim podłożu i dbamy o odpowiednie warunki temperaturowe i
wilgotnościowe. Jasne? Jasne! Zatrzymajmy się jednak na chwilę
przy ukorzeniaczach.
Doświadczeni ogrodnicy, którzy wielokrotnie spotkali się w swym
ogrodniczym życiu z ukorzeniaczami wiedzą, że są to sypkie lub
płynne preparaty, oparte na syntetycznych auksynach (inhibitorach
wzrostu), które zaaplikowane roślinie pobudzają ją do tworzenia
korzeni. Tak było do tej pory.
Obecnie, w oparciu o przepisy europejskie, ukorzeniacze nie
zawierają w swym składzie sztucznych hormonów, a jedynie
naturalne substancje, których zadaniem jest stworzenie
korzeniom korzystniejszych warunków wzrostu i rozwoju.
W odpowiedzi na obowiązujące normy prawne oraz z myślą o wygodzie ogrodników, na rynku pojawił się nowy preparat ułatwiający
rozmnażanie wegetatywne roślin zielnych, półzdrewniałych i
zdrewniałych.
Bionat KorzeńMax to żel naturalnego pochodzenia
zawierający wyciąg z alg atlantyckich cechujących się
wysoką zawartością naturalnych hormonów roślinnych.
Preparat stymuluje rozwój systemu korzeniowego,
poprawia witalność sadzonek, a także łagodzi
stres młodych roślin ułatwiając im
wzrost. KorzeńMax
pozwala na wydajne
ukorzenianie drzew,
krzewów owocowych
i ozdobnych, a także
wszystkich roślin,
które można rozmnażać wegetatywnie
(przez sadzonki).

PORADNIK SEZONOWY

Pomyśl o ogrodzie

- co można siać i sadzić
późnym latem i jesienią
Judyta
Sierpowska
Specjalista ds.
Marketingu
W. Legutko
PH-N Sp. z o.o.
Jutrosin

Wraz z ciepłymi dniami lata kończy
się czas zbioru wielu warzyw. Można
wtedy jeszcze korzystać ze świeżych
darów natury lub starać się zachować ich smak poprzez zaprawianie
oraz mrożenie. Po większości roślin
jednorocznych zostają w ogrodzie
puste miejsca, które można
na nowo zagospodarować.

Pierwszy sposób na wypełnienie takich przestrzeni stanowi ponowny zasiew gatunkami o krótkim okresie wegetacyjnym, takimi jak
np. rzodkiewka, sałata, kalarepa, koper, niektóre odmiany szpinaku. Dzięki temu zyskujemy jesienią świeże, zdrowe warzywa.
Własna uprawa w przydomowym ogrodzie to pewność, że będą one
wolne od środków chemicznych oraz pestycydów.
Kolejną możliwością jest wysiew nasion na poplon. Uprawa różnych gatunków roślin, np. łubinu czy facelii pozwala na wytworzenie zielonego nawozu. Poplon ma wiele zalet. Przede wszystkim
stanowi ekologiczny sposób na użyźnienie gleby, wzbogacenie jej
azotem oraz wytworzenie próchnicy.
Późne lato to czas planowania jesiennych nasadzeń cebulek kwiatowych. Pozwolą one na stworzenie pięknego ogrodu, kwitnącego
od pierwszych dni wiosny. Tulipany, hiacynty, narcyzy oraz wiele
innych roślin cebulowych – warto zastanowić się nad nimi teraz, by
wybrać takie, który będą odzwierciedlać gust właściciela ogrodu i
ozdobią rabaty zgodnie z jego pomysłem.

W sierpniu w centrach oraz sklepach ogrodniczych pojawia się szeroka
oferta roślin cebulowych. Na co zwracać uwagę przy zakupie cebulek,
bulw i kłączy? Najważniejsze są zdrowe organy spichrzowe. Cebulki
roślin ozdobnych zwykle pakowane są w przejrzyste opakowania,
dzięki czemu można wstępnie oszacować ich jakość. Mocny, jędrny, a
przede wszystkim nieuszkodzony materiał nasadzeniowy gwarantuje
otrzymanie okazałych kwiatów. Unikajmy zatem cebulek wysuszonych, na których widać ślady pleśni albo żerowania szkodników.
Kupiony z wyprzedzeniem materiał do nasadzeń, należy przechować
w przewiewnym, suchym i ciemnym miejscu. Zbyt wysoka temperatura powoduje wysychanie cebulek, a nadmierna wilgotność wspomaga rozwój organizmów chorobotwórczych, co wpływa na obniżenie
jakości.
Warto również zaopatrzyć się w osłonki (koszyczki) do sadzenia cebul.
Pomagają one chronić materiał nasadzeniowy przed uszkodzeniem
przez gryzonie, np. nornice. Co więcej, niektóre z cebulek, zwłaszcza
te małe, mają tendencję do zagłębiania się w grunt. Osłonki ułatwiają
zatem ich wykopywanie.
Zamiast zakończyć przygodę z ogrodem na letnich zbiorach,
zachęcam wszystkich właścicieli pustoszejących kwietników i
warzywników, do wznowienia prac ogrodniczych. Zadbanie o
ogród już teraz przynosi później wymierne korzyści w postaci
jesiennych plonów oraz efektownego
kwitnienia roślin na wiosnę.
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Lato,
lato...
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Rośliny uprawiane w naszych
ogrodach wymagają nawożenia
nie tylko wiosną. Również
w szczytowym punkcie sezonu
warto trochę je wesprzeć.

W okresie intensywnego wzrostu najłatwiej dokarmiać rośliny za pomocą wieloskładnikowych nawozów mineralnych. Sięgając po mieszanki
uniwersalne bądź te dedykowane konkretnej grupie kwiatów mamy
gwarancję, że w krótkim czasie dostarczymy roślinom pełną zbilansowaną dawkę składników odżywczych, które umożliwią im obfite kwitnienie, bądź też w przypadku roślin, które już przekwitły umożliwią regenerację przed kolejnym sezonem lub pobudzą do ponownego kwitnienia.
Proponowane przez producenta dawki nawozów rozsypujemy wokół
roślin i o ile to możliwe płytko mieszamy z podłożem. W miejscach,
gdzie spulchnienie gleby jest niemożliwe (np. zastosowano ściółkę) po
rozsypaniu nawozu roślinę obficie podlewamy. Nawóz należy rozsypać
równomiernie wokół rośliny, pamiętając, że w przypadku krzewów obszar nawożenia powinien obejmować powierzchnię wyznaczoną przez
zarys korony.
Rozsypując nawozy w formie granulowanej zwróćmy uwagę, by ich granulki nie pozostały na liściach lub też w rozetach liściowych. Pozostawione w ten sposób mogą „poparzyć” roślinę, a nawet doprowadzić do
jej uschnięcia. Nadmiar granulatu nie powinien także zalegać w bliskim
sąsiedztwie szyjki korzeniowej.
Bywa, że producenci nawozów dają nam pewne pole do manewru podając dawkę nawozu mieszczącą się w jakimś przedziale, np. 20-50 g na
2
1m . W takiej sytuacji ilość zastosowanej odżywki powinna być
uwarunkowana jakością gleby jaką mamy w ogrodzie. Na glebach
lepszej jakości, żyznych, zasobnych w próchnice o dużej pojemności
sorpcyjnej można zastosować górną dopuszczalną dawkę nawozu.
Dzieje się tak dlatego, że gleba chłonna, o prawidłowej strukturze nie
tylko pobierze dostarczone jej minerały, ale także odpowiednio je zwiąże
i odda roślinom, gdy zajdzie taka potrzeba.
Trochę inaczej zachowują się nawozy w kontakcie z glebą piaszczystą
bądź też nadmiernie zbitą, dlatego na takich podłożach zaleca się stosowanie minimalnych dopuszczalnych dawek, najlepiej podzielonych na
dwie lub trzy porcje.
Na glebie piaszczystej dostarczone pierwiastki bardzo szybko „przelecą” przez podłoże i roślina będzie mogła z nich korzystać tylko przez
krótki czas. Dodatkowo już po pierwszym intensywnym deszczu nawóz
zostanie wypłukany w głąb gruntu, a co za tym idzie stanie się niedostępny dla systemu korzeniowego przeciętnej rośliny.
Na glebach zbitych zjawisko będzie zgoła odwrotne. Pierwiastki skumulują się wokół systemu korzeniowego, co stanowi realne zagrożenie w
postaci wystąpienia zjawiska suszy fizjologicznej. W podłożu będzie
znajdowała się woda oraz pokarm, ale ze względu na wysokie zasolenie
roślina nie będzie w stanie ich pobrać i zacznie tracić wigor.
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Pamiętajmy jednak, że tzw. nawożenie pogłówne, czyli to stosowane
podczas ich wegetacji, należy wykonać najpóźniej do połowy lipca.
Druga połowa lata to dla nich okres przygotowywania się do zimy, dostarczony w tym czasie azot , który jest podstawowym składnikiem wielu
mieszanek mineralnych niepotrzebnie pobudzi je do wzrostu, co w przypadku delikatniejszych roślin może zakończyć się wymarznięciem.
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Natchnienie

van Gogha

Zawładnęły
umysłem van Gogha,
oczarowały również nasze babcie,
które chętnie zapraszały je do letnich
ogródków. Trudno się temu dziwić,
w końcu radosne kwiaty słoneczników,
jak żadne inne, przywołują na myśl pogodne
i wypełnione słońcem wakacje.

Oprócz niewątpliwego uroku, słoneczniki posiadają bardzo bogatą historię. Pierwsze wzmianki o tych słonecznych kwiatach pochodzą z ok.
3000 r. p.n.e. z Meksyku. Na stary kontynent zawitały dużo później, bo
dopiero w XIV w. wdzierając się przebojem jako roślina ozdobna do
ogrodów pałacowych i dworskich, skąd niebawem udało im się przedostać także do zwykłych chłopskich zagród.

Iść w stronę słońca
Słonecznik jest sztandarowym przykładem obrazującym zjawisko
heliotropizmu. Określenie to dotyczy wędrówki roślin za słońcem, tak
by do kwiatów i do liści docierało jak najwięcej życiodajnych promieni.
Nie trudno się dziwić roślinom, w końcu sami chętnie wyciągamy twarz
do słońca wychwytując zbawienne dla naszej skóry i samopoczucia fotony. Warto jednak wiedzieć, że tylko młode kwiatostany wędrują za
słońcem. O poranku startują ze wschodu, w ciągu dnia ustawiają się
zgodnie z położeniem słońca, a wieczorem kończą na zachodzie. Zanim
nastanie świt, słoneczniki znowu meldują swoje główki na wschodzie i
czekają na kolejną podróż. U roślin, które zakończyły wzrost, a ich
kwiaty języczkowe w pełni się wybarwiły, zdolność podróżowania
zanika, a kwiaty ostatecznie zatrzymują się zwrócone na wschód.

„W środku kwiatów, jak pełnia pomiędzy gwiazdami,
Krągły słonecznik licem wielkiem, gorejącem
Od wschodu do zachodu kręci się za słońcem.”
-A. Mickiewicz
Bardzo zróżnicowana oferta odmian słoneczników, pozwala się cieszyć tymi kwiatami od czerwca aż do końca sierpnia, a czasem nawet
jeszcze dłużej. Roślina jest wrażliwa na niskie temperatury, dlatego
nasiona bezpośrednio do gruntu wysiewamy dopiero z początkiem
maja. Chcąc szybciej uzyskać kwiaty można przygotować rozsadę,
którą wysiewamy do doniczek w kwietniu i pielęgnujemy ją w szklarni lub w inspekcie. Na miejsce stałe, młode rośliny wysadzamy po połowie maja. Na słonecznych i żyznych stanowiskach słonecznik zakwita po 10 tygodniach od posiania. Wysokie odmiany powinny być
uprawiane w miejscach, w których jesteśmy im w stanie zapewnić
stabilną podporę. W tej roli doskonale sprawdzą się dobrze nasłonecznione stanowiska przy ścianach oraz płotach lub pergolach.
Niższe odmiany można uprawiać w doniczkach na balkonie, pamiętajmy jednak, by pojemniki, w których będą rosły rośliny były stabilne.

Kwiaty słoneczników są doskonałą ozdobą każdego ogrodu, nie tylko
tego o charakterze wiejskim. Doskonale komponują się z obficie
kwitnącymi roślinami jednorocznymi, a niższe odmiany sprawdzą się
także na bylinowych rabatach. Są niezawodne do tworzenia wielogatunkowych bukietów, w duecie z innymi darami lata tworzą bardzo
atrakcyjne kompozycje urzekające swą urodą nawet tych, którzy nie
przepadają za kwiatami ciętymi. Jeżeli zależy nam, by słoneczniki
Słoneczniki warte 84 miliony
dłużej stały w wazonie, przed umieszczeniem ich w wodzie, należy
skośnie przyciąć łodygi i na około minutę zanurzyć końcówki pędów
O tym jak bardzo urokliwymi kwiatami są słoneczniki może świadczyć
we wrzątku. Jest to doskonały sposób na odblokowanie wiązek przefakt, że Vincent van Gogh poświecił im cykl 11 obrazów „Słoneczniki”,
wodzących odpowiedzialnych za transport wody. Podczas zaparzania
które mimo że docenione dopiero po jego śmierci, są kwintesencją jego
należy uważać, by gorącą parą nie poparzyć kwiatów (kwiaty
niezwykłych zdolności artystycznych.
umieszczamy w naczyniu pod skosem, a nie pionowo).
Najbardziej rozpoznawany obraz „Martwa natura: obraz z piętnastoma
słonecznikami”, namalowany przez holenderskiego artystę na dwa lata
przed samobójczą śmiercią w sierpniu 1888 roku, osiągnął wartość rynkową 84 milionów dolarów!

REKLAMA

tel. 13 43 410 59
tel. 13 43 413 74

PORADNIK SEZONOWY

T

anie
podlewanie

Regularne podlewanie ogrodu w trakcie
gorącego lata może nas wiele kosztować.
Aby nasze pieniądze nie wyparowały
z portfela razem z kroplami wody
padającymi na rozgrzane grządki,
warto znaleźć tańszą alternatywę.

Pomysły podsuwa nam sama Matka Natura, a woda,
niczym manna spada nam z nieba. Znajdźmy sposób,
by zgromadzić jej wystarczająco dużo i wykorzystajmy do
podlewania rabat, kwiatów uprawianych w skrzynkach
balkonowych bądź też warzywnika.

Na zdrowie
Wykorzystywanie „opadówki” do nawadniania ogrodu,
oprócz aspektów ekonomicznych, sprzyja samym roślinom,
dla których deszczówka jest najbardziej naturalnym z możliwych
źródłem życiodajnej wody.
Co wyróżnia deszczówkę na tle wody z innego źródła?
– temperatura – temperatura wody opadowej od razu ma wartość „pokojową”, nie musi się grzać na słońcu tak jak „kranówka”
czy woda ze studni głębinowej.
– właściwości chemiczne – woda opadowa jest wodą „czystą”.
Określenie to nie dotyczy jednak stricte fizycznych zanieczyszczeń, którymi mogą być różnego rodzaju pyły, a jedynie jej chemicznej czystości. Deszczówka zawiera jedynie marginalne ilości jonów wapnia i magnezu, przez co jest wodą miękką - chętniej i
lepiej wykorzystywaną przez rośliny. Ponadto nie zawiera jonów
potasu, a także szkodliwego dla roślin chloru. Jedynie zwiększona zawartość naturalnie występujących jonów węgla nadaje
jej lekko kwaśny odczyn.
Oczywiście realny skład wody opadowej uzależniony jest
od kondycji środowiska oraz od sposobu jej gromadzenia.

Z deszczu pod rynnę...
Jeżeli na obszarze, na którym mieszkamy zauważa się podwyższenie parametrów świadczących o zanieczyszczeniu powietrza,
deszczówka „wzbogacona” będzie związkami żelaza, azotu i siarki.

W mniejszych stężeniach nie są to substancje bardzo szkodliwe dla
roślin ogrodowych, które w większości przypadków już zaaklimatyzowały się do warunków siedliska. Natomiast większą ostrożność
warto zachować podlewając rośliny domowe, np. storczyki, które mogą gorzej reagować na takie „dodatki”.
Istotnym elementem wpływającym na właściwości deszczówki jest
dach, po którym woda spływa do zbiornika. Jeśli pokrycie stanowi nieocynkowana blacha lub azbest, woda spływająca do zbiornika może
zawierać zbyt dużą dawkę metali lub być szkodliwa (to jednak wykazać może tylko specjalistyczne badanie wody). Najlepsza woda
deszczowa to taka, która spływa po dachach pokrytych dachówkami.
Decydując się na gromadzenie wody opadowej warto przestrzegać jednej bardzo prostej zasady:
Po długim okresie suszy lub też po zimie, gdy w powietrzu
znajduje się wiele „nieciekawych” związków, warto zrezygnować
z gromadzenia wody podczas pierwszego deszczu.
Tym sposobem unikniemy gromadzenia wody, która jest „podwójnie
zanieczyszczona: po pierwsze zebrała zanieczyszczenia z atmosfery,
po drugie opłukała nasz dach z kurzu i pyłów, a po zimie także z sadzy.
Zbiornikiem do gromadzenia wody może być zwykła beczka stabilnie
ustawiona pod rynną. Pamiętajmy jednak, by dobrze zabezpieczyć taki
zbiornik, a także koniecznie przykryć jego wlot.
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Przed nami
upragniony urlop
pod palmami, a może długo
oczekiwany wyjazd pod namiot?
Bez względu na cel wyjazdu,
jedno jest pewne – nasze rośliny
nie mogą pozostać w domu bez
wody. Jak zadbać o ich odpowiednie nawodnienie?

sposób
na wodę

Jednym z najprostszych sposobów zatroszczenia się o nasze rośliny
doniczkowe jest zastosowanie kul nawadniających AquaDeco firmy
Hozelock. Kule AquaDeco wykonane są z barwionego dmuchanego
szkła, a ich zadaniem jest systematyczne dostarczanie wody roślinom doniczkowym, głównie tym uprawianym w domu.
Zasada działania kul jest bardzo prosta, co nie oznacza wcale, że
można je stosować zawsze i wszędzie. Pierwszym i chyba najważniejszym kryterium jest stabilność doniczki, w której chcemy umieścić kulę. Kula wypełniona wodą waży ok. 300 g. i w przypadku małych, plastikowych doniczek jej umieszczenie w podłożu może prowadzić do przewrócenia się roślin. Kulę warto wbić tak, by stabilność rośliny nie została naruszona, a w razie potrzeby oprzeć ją o
szybę czy też ramę okienną.
Pamiętajmy, by kule AquaDeco wbijać do podłoża, które wcześniej
zostało podlane. Kolejne dawki wody uwalniane są w momencie,
gdy do środka kuli dostaje się powietrze. Jeżeli wbijemy kulę do całkiem suchego podłoża, to woda „ucieknie nam” z niej zanim zdążymy wyjechać za ogrodzenie naszego domu.
Kule spełniają swoje zadanie tylko wtedy, gdy poprawnie umieścimy
je w podłożu. Wtykając je bezpośrednio do ziemi ryzykujemy, że
wąska szyja zatka się grudkami podłoża, a nasze podlewanie nie
przyniesie zamierzonego skutku. Aby tego uniknąć, przed umieszczeniem kuli w doniczce, należy patykiem (np. ołówkiem) wykonać w podłożu otwór i dopiero w nim umieścić kulę nawadniającą.
Jeżeli po wetknięciu do podłoża, w kuli zauważymy uwalniające się
bąbelki powietrza, to znaczy, że działa ona poprawnie.

Doskonale sprawdzają się w przypadku roślin, które umieszczone są
wysoko (np. na wiszących kwietnikach) i codzienne wspinanie się do
nich jest dla nas uciążliwe.
Jak zapewniają producenci, kule o pojemności 200 ml umożliwiają
nawodnienie roślin przez okres nawet dwóch tygodni. Warto jednak
pamiętać, że długość tego okresu może być różna w zależności od
wielkości doniczki, wymagań wodnych rośliny, a także zastosowanego do uprawy podłoża, czy też ekspozycji słonecznej na jaką
wystawiana jest doniczka. Dla upewnienia się, że system AquaDeco
sprawdzi się w pielęgnacji naszych roślin, warto wypróbować jego
działanie jeszcze przed wyjazdem. Po kilkudniowej obserwacji z
pewnością będziemy mogli stwierdzić, przy pielęgnacji których roślin kule nawadniające zdają egzamin, a które powinniśmy podlewać
innym sposobem.
Kule są także bardzo oryginalną ozdobą, tym bardziej, że dostępne są
w bardzo żywych kolorach, a ręczne wykonanie gwarantuje ich niepowtarzalność. Warto spróbować!

Kule AquaDeco mogą służyć nam nie tylko podczas wakacyjnych
wyjazdów, ale także przez cały rok.
REKLAMA
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OCZKO WODNE
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KROKACH

Woda jest ważnym
elementem w każdym
ogrodzie. Nie chodzi tu
tylko o tą służącą do podlewania roślin,
ale także o tą zgromadzoną w oczku czy stawie.
Zastanawiać więc może fakt, czemu tak trudno znaleźć
naprawdę ładny zbiornik, który zachwycałby nie tylko
formą czy roślinnością, ale także czystością wody.
Jeżeli nasz ogród nie ma charakteru geometrycznego unikajmy twoSzukając odpowiedzi na pytanie dlaczego tak trudno stworzyć gus- rzenia zbiorników w formie prostokątów czy innych „kanciastych”
towne miejsce odpoczynku z cicho szemrzącym strumykiem, natknąć form. W większości przypadków znacznie lepiej sprawdzą się łezkosię można na opinie, że ładne oczko jest bardzo pracochłonną inwes- wate, płynnie przebiegające linie brzegowe.
tycją, wymagającą całorocznej troski.
Krok 3 - DOBÓR MATERIAŁÓW
Nie sposób się z tym zgodzić patrząc na straszące swym wyglądem ka- Jeżeli woda na naszej działce nie ma tendencji do naturalnego gromałuże zarośnięte glonami czy nadmiernie rozrastającymi się roślinami dzenia się w konkretnym miejscu, ważne aby w odpowiedni sposób zawodnymi. Najwyraźniej, na którymś etapie ogrodnikowi brakło pomy- bezpieczyć dno oraz brzeg naszego zbiornika. Do uszczelniania oczek,
słu lub cierpliwości, albo jednego i drugiego.
należy wykorzystywać specjalistyczną folię przeznaczoną właśnie do
tego celu. Uszczelnianie zwykłą folią budowlaną gwarantuje, że nasze
Decydując się na oczko czy staw często zapominamy, że jest to sztucz- oczko zniknie szybciej, niż się pojawiło. Niewłaściwe parametry
ny zbiornik, zakładany poza naturalnym stanowiskiem. Musi napraw- zwykłych tworzyw z pewnością nie uporają się z wysoką wilgotnośdę wiele wody upłynąć, by w jego najbliższym otoczeniu wytworzył cią, nasłonecznieniem i zimowymi temperaturami.
się sprzyjający mikroklimat. Najczęściej te małe akweny narażone są
na dużą ekspozycję słoneczną, przez co szybko wysychają, tym bar- Krok 4 - DOBÓR ROŚLIN
dziej, że ogrodnicy często zapominają o uzupełnianiu wyparowanej Rośliny są niezbędnym elementem każdego zbiornika, w którym growody. Gdy do tego dodamy niewłaściwy dobór roślin, które ekspan- madzona jest woda. Spełniają zarówno funkcję dekoracyjną jak i fitosywnym wzrostem w mgnieniu oka zarastają niewielką taflę oraz sanitarną - oczyszczają i natleniają wodę.
ociąganie się z usuwaniem liści i glonów gromadzących się w wodzie
otrzymujemy prosty sposób na to, jak ponieść klęskę przy zakładaniu Krok 5 - DOBÓR WSPÓŁPRACOWNIKÓW
oczka.
Oczyszczanie wody zgromadzonej w naszych oczkach powinniśmy
powierzyć w ręce rzetelnych współpracowników. Oprócz filtrów, z
których często rezygnujemy przez wzgląd na koszty ich eksploatacji,
Pomyśl zanim podejmiesz decyzję
warto pomyśleć o specjalistycznych biopreparatach zawierających
aktywne mikroorganizmy odpowiedzialne za naturalne oczyszczanie
Krok 1 - DOBÓR MIEJSCA
Usytuowanie oczka wodnego powinno uwzględniać nie tylko nasze wody. Oferta tych środków jest bardzo bogata, dlatego z łatwością
coś dla naszego oczka.
osobiste preferencje, ale także ukształtowanie terenu, stopień nasło- znajdziemy
REKLAMA
necznienia tafli w ciągu dnia oraz sąsiedztwo już rosnących roślin.
Jeżeli wybraliśmy miejsce na oczko, przyjrzyjmy się co na chwilę
obecną rośnie wokół tego terenu. Szczególną uwagę powinniśmy
skupić na drzewch liściastych, które jesienią konsekwentnie będą zaśmiecać naszą taflę oraz te rośliny, które są w trakcie intensywnego
wzrostu, a których korzenie mogą przerastać do naszego oczka psując
folię zabezpieczającą lub powodować nierówności wokół terenu
oczka.
Ważnym parametrem lokalizacji oczka jest nasłonecznienie. To ono w
głównej mierze będzie odpowiedzialne za to, jakie życie będzie rozwijać się w wodzie. Przyjmuje się, że tafla wody powinna być nasłoneczniona od 4 do 8 godzin dziennie, przy czym jej niewielka część
(ok.1/3) powinna pozostawać cały czas w cieniu, aby mogły w niej odpoczywać płazy i gady, a glony nie rozrastały się zanadto.
Krok 2 - DOBÓR KSZTAŁTU I ROZMIARU
Decydując się na oczko musimy zdawać sobie sprawę z tego, że im
mniejszy zbiornik, tym łatwiej go założyć, ale trudniej pielęgnować i
analogicznie - im większy akwen, tym trudniej go założyć, ale łatwiej
o niego dbać. W dużych zbiornikach po zaakliamtyzowaniu się
wszystkich jego elementów (fauny i flory) po czasie uzyskujemy
samowystarczalny ekosytem, który sporadycznie będzie wymagał
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Właściciele jabłoni przywykli do tego,
Adam Chajęcki
że po sekator sięgają wczesną wiosną.
Centrum
Mało kto decyduje się na cięcie letnie,
Ogrodnicze
które także ma wiele zalet.
GAJ, Wrocław
Cięcie wykonywane późną zimą (nawet w lutym) lub wczesną wiosną (do końca marca) pozwala nam nadać roślinie odpowiedni pokrój
oraz usunąć uszkodzone podczas zimy gałęzie.
Zadaniem cięcia letniego wykonywanego w zależności od odmiany
od połowy czerwca do sierpnia jest usunięcie „wilków”, czyli silnie
rosnących młodych pędów wegetatywnych, które najczęściej wybijają z pąków śpiących znajdujących się na konarach i grubszych gałęziach. Wilki niepotrzebnie zaciemniają koronę ograniczając dostęp
światła do jej wnętrza przez co owoce są mniejsze i gorzej wybarwione, ponadto takie zbędne pędy zużywają sporą ilość asymilatów,
które są jabłoniom niezbędne do wykarmienia owoców. Lepsze doświetlenie owoców poprawia także ich smak, stają się słodsze i bardziej aromatyczne, poza tym lepiej i dłużej można je przechowywać.
Pamiętajmy jednak, że cięcie letnie nie polega na bezrefleksyjnym
wycinaniu wszystkich młodych gałęzi. Zbyt silne przycięcie wyrastających nad owocami pędów powoduje ich nadmierne odsłonięcie
i prowadzi do poparzenia, dodatkowo nadmierne usunięcie masy wegetatywnej (liści) prowadzi do zachwiania równowagi między tym,
co nad ziemią i tym co pod ziemią, w rezultacie jabłoń chcąc wyrównać ten bilans i tak wypuści nowe pędy, na których wyrosną kolejne
liście.
Przyjmuje się, że podczas letniego cięcia usuwamy lub skracamy
około 75% rosnących pionowo wilków. Pozostawianie młodych
pędów rosnących poziomo lub łukowato jest o tyle ważne, że w przyszłości mogą posłużyć nam one do odnowienia korony. Pozostawić
należy także część krótkopędów rosnących nad owocami, ale tylko
te, które zbytnio ich nie zasłaniają. Te, które nadmiernie cieniują
owoce należy skracać nad 2–4 liściem.
Wilki możemy wyłamywać lub wycinać ostrym sekatorem. Wyrywanie można wykonywać jedynie w czerwcu i w pierwszym tygodniu lipca, gdyż w tym okresie pędy są jeszcze wystarczająco elastyczne.
Do cięcia wykonywanego w lipcu i później wykorzystujemy dobrze
naostrzony sekator. Wygodną pracę umożliwiają sekatory dwuręczne najlepiej z przedłużanymi rączkami, które ułatwiają wykonanie zabiegów w wyższych partiach korony.
REKLAMA

Wilki to nieowocujące silne pędy, które zaciemniają koronę

Narzędzia powinny mieć dobrze dokręcone ostrza i przeciwostrza.
Źle naostrzony i niedokręcony sekator utrudnia cięcie, szarpie cięte
pędy, przez co owoce są otrząsane, a spadające uszkadzają te położone niżej. Cięcie wykonujemy „na gładko” nie pozostawiając żadnych czopów, z których w przyszłym sezonie wybiją kolejne wilki.
Powstałe przy cięciu rany zabezpieczamy maścią ogrodniczą.
Aby nie dokładać sobie pracy, mimo wszystko na przeprowadzenie
cięcia powinniśmy zdecydować się dopiero w drugiej połowie lipca.
Jeżeli zabieg wykonamy na przełomie czerwca i lipca, wtedy jabłoń
ponownie wykształci wilki i aby doświetlić owoce po sekator będziemy musieli sięgnąć jeszcze raz na początku sierpnia.
Termin cięcia jabłoni latem należy dostosować przede wszystkim do
terminu dojrzewania jabłek danej odmiany. Najwcześniej, bo już na
początku lipca można wykonać letnie cięcie wczesnych odmian, z
których owoców będziemy cieszyć się już późnym latem. Odmiany
wczesnojesienne można przyciąć na przełomie lipca i sierpnia,
natomiast odmiany później dojrzewające przycina się w drugiej połowie sierpnia. Ostatecznym terminem letniego cięcia jabłoni jest
początek września. Nie zaleca się cięcia drzew wczesną jesienią,
gdyż zabieg ten pobudza rośliny do odbudowy korony, a przecież
małymi krokami zbliża się do nas zima, dlatego też takie rozbudzenie
może niekorzystnie wpłynąć na zimowanie drzew.
Cięcie letnie korzystnie wpływa zarówno na drzewa jak i na
plony, warto więc zdecydować się na jego wykonanie.
Po odpowiednie narzędzia i praktyczne porady zachęcam do
zaprzyjaźnionych sklepów i centrów ogrodniczych.

PORADNIK SEZONOWY

Rośliny
z
morderczym

apetytem

Latem
atakowani jesteśmy
przez różne owady, a to komary,
a to muchy,a to owocówki, które mimo
mikroskopijnych rozmiarów potrafią
człowiekowi skutecznie uprzykrzyć życie.

A może zamiast środków owadobójczych, sprayów, lepów i kadzidełek zatrudnić do walki z owadami rośliny? Jak to się stało, że rośliny
na drodze ewolucji stały się „rządne krwi” i czy należy się bać rosiczek
czy muchołówek?
Co jeść, jak nic nie ma?
„Owadożerki” to takie rośliny, które przystosowały się do wabienia i
chwytania różnorodnych zwierząt. Ich główne menu stanowią mniejsze
i większe owady, jednak naprawdę żarłoczne rośliny nie pogardzą także
ślimakami, pająkami i innymi stawonogami, jak również małymi płazami, gadami, a nawet gryzoniami. Bez obaw, rośliny mięsożerne nie
mają w zwyczaju podgryzać ludzi, chociaż u osób wrażliwych w kontakcie z wydzielanymi sokami, może wystąpić reakcja alergiczna.
Mięsożerny tryb życia wykształcił się u tych roślin jako forma przystosowania do ubogiego środowiska w jakim przyszło im żyć. Deficyt
przyswajalnych form azotu i fosforu w podłożu oraz słabo wykształcony system korzeniowy tych roślin zmusił je do pozyskiwania niezbędnych do rozwoju pierwiastków z innych źródeł.
Na drodze ewolucji ,rośliny wykształciły zarówno różnego
rodzaju „przywabiacze” jak również mniej lub bardziej
skomplikowane aparaty chwytne.

Jedna z odmian rosiczki podczas posiłku

Na potencjalną ofiarę czyha wiele pokus. W zależności od gatunku,
rośliny kuszą owady słodkim nektarem (dzbaneczniki, kapturnice,
muchołówki), lśniącymi kroplami słodkiej wydzieliny trawiennej,
która gromadzi się na licznych włoskach (rosiczka, tłustosz) lub
przyciągają kolorem (dzbanecznik, muchołówka.) Bardzo często
roślina wykorzystuje dwa mechanizmy wabiące (np. nektar + kolor).
Jak to działa?
Każda roślina owadożerna ma swój sposób na chwytanie i konsumowanie pokarmu.
Najpopularniejsze muchołówki korzystają z bardzo sprawnych pułapek zatrzaskowych. Warto wiedzieć, że pułapki te powstały z
przekształcenia liści. Eliptyczne „szczęki” zakończone złowrogo
wyglądającymi rzęsami posiadają specjalne włoski czuciowe, po
trzy na każdą połówkę.
Szczęki zamykają się z prędkością 0.2 sekundy. Lecz nie można powiedzieć, że muchołówka jest bezwzględnym mordercą. Po pierwsze roślina daje swej ofierze „drugą szansę”.
REKLAMA
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Śliskie dzbanuszki dzbanecznika są przebiegłym
sposobem na chwytanie owadów
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Dzieje się tak za sprawą specyficznie działających włosków
czuciowych. Jedno ich podrażnienie powoduje pobudzenie
mechanizmu zatrzaskowego, ale dopiero drugie inicjuje
zamknięcie się blaszek liściowych. Ponadto mniejsze owady
mogą uciec z nie do końca zazębiających się rzęs. Gdy pułapka
zamknie się całkowicie, gruczołki leżące na powierzchni liścia
trawią, a następnie wchłaniają ofiarę.
Kolejne dwa gatunki: dzbaneczniki oraz kapturnice chwytają
swe ofiary do specjalnych kielichów – pułapek. Kielichy te
nieco się różnią, ale zasada działania jest taka sama: ofiary
zwabione atrakcyjnym kolorem wieczka (element chroniący
przed dostawaniem się wody do środka dzbanka) oraz słodkim
nektarem, starają sięgnąć po niego w głąb kielicha. W obu przypadkach miodniki są tak usytuowane, by owad musiał zanurzyć
Różowo-zielone „szczęki muchołówek”
się głęboko do środka.
Poniżej wieczka znajduje się strefa ześlizgu (jej gładkie ściany
Owad zaczyna dotykać liścia, co z kolei pobudza do pracy gruczoły
pokryte są odpowiednią wydzieliną), która zrzuca ofiarę prosto do
siedzące. Zaczynają one wydzielać sok trawienny, który rozpuszcza
strefy gruczołowej, w której dochodzi do trawienia.
ciało owada. Powstałą w ten sposób pożywną ciecz roślina wchłania
za pomocą tych samych gruczołów. Trawienie może trwać od 1-3
W przypadku dzbaneczników ciecz trawiąca znajduje się
dni. Tempo rozkładania pokarmu zależy przede wszystkim od
w dzbanuszku cały czas, u kapturnic zazwyczaj jej produkcja
kondycji rośliny oraz od wielkości upolowanego „obiadu”.
rozpoczyna się w chwili pobudzenia gruczołów.
Uprawa bez tajemnic
Bardzo popularnym sposobem zwalczania much jest stosowanie
lepów. Duże prawdopodobieństwo, że pomysł ten został
Co prawda rośliny owadożerne nie wymagają nawożenia, gdyż słaby
podpatrzony właśnie u roślin owadożernych. Swoje ofiary za
system korzeniowy i tak nie pobierze składników dostarczonych do
pomocą lepów chwytnych zdobywają m.in. rosiczki oraz
gleby, jednak koniecznie musimy pamiętać o podlewaniu, dużej
tłustosze.
ilości światła oraz zapewnieniu odpowiednich warunków
zimowania.
Rosiczka kusi swoje ofiary kropelkami lepkiej cieczy, które
malowniczo zdobią liczne włoski znajdujące się na powierzchni roDo podlewania należy wykorzystywać czystą deszczówkę, wodę
śliny. Zwabiony owad siadając na rosiczce po prostu przykleja się
destylowaną lub demineralizowaną. Nie podlewajmy roślin
do niej, a im mocniej przy tym wierzga, tym silniej przytwierdza się
owadożernych „kranówką” - nawet ta odstana może zawierać za dużo
do oprawcy. W odpowiedzi na bodziec, podrażnione włoski zaczyzwiązków mineralnych. Rośliny owadożerne mają duże wymagania
nają zaginać się do środka sprawiając, że cały liść owija się wokół
świetlne. Cześć gatunków wymaga zimowego spoczynku. W tym
o
ofiary. Jednocześnie rosiczka wydziela śladowe ilości kwasu
okresie roślinom należy zapewnić temperaturę na poziomie 1-10 C
mrówkowego, który nie tylko nadtrawia owada, ale także pobudza
oraz umiarkowaną ilość jasnego światła rozproszonego. Mimo że
układ trawienny do tworzenia cieczy trawiącej. Po posiłku liść
zimą pokarm roślin mięsożernych śpi w najlepsze, nie ma potrzeby,
rozwija się, niestrawione resztki zostają zdmuchnięte przez wiatr, a
by w okresie zimowym w jakikolwiek sposób dokarmiać rośliny.
roślina zakłada nową pułapkę, czyli rozpoczyna wydzielanie
kolejnej porcji lepkiego śluzu.
Proces zamykania się i otwierania liścia rosiczki może trwać
nawet 28 godzin – trzy godziny na zwinięcie i doba na
rozwinięcie!
Prostszy system łapania ofiary i jej zjadania mają tłustosze. Ich
pokarmem są najczęściej drobne owady (np. muszki owocówki),
gdyż sam lepki śluz nie wspomagany innym sposobem chwytania
ofiary nie jest na tyle skuteczny, by złowić większą muchę czy osę.
Liście tych roślin pokryte są dwoma rodzajami gruczołów – stojącymi i siedzącymi. Pierwsze odpowiadają za wydzielanie lepkiego śluzu, drugie enzymów trawiennych. Ofiara, która przyklei
się do powierzchni tłustosza podrażnia gruczoły stojące, które wydzielając oblepiający owada śluz więdną.

Kapturnica jest zarówno ładna jak i pożyteczna
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Tajemnice
dyniowatych

Do rodziny dyniowatych zaliczamy wiele często
goszczących w naszych ogrodach warzyw. Na
pierwszym planie z pewnością są ogórki i dynie,
pół kroku za nimi plasują się cukinie, patisony
i kabaczki. Co wiemy o tych roślinach?
Warzywa dyniowate są bardzo wartościowym elementem naszej
diety, zwłaszcza niskokalorycznej. Wszystko to za sprawą dużej zawartości wody oraz obecności licznych soli mineralnych (magnezu,
wapnia, potasu, żelaza), witamin (głównie z grupy B oraz witaminy
PP, C, K) i karotenu. Bogaty skład w połączeniu z bardzo łatwą
uprawą sprawiają, że cukinie, patisony i kabaczki powinny znaleźć
się w każdym warzywniku.
Spośród trzech powyższych gatunków najbardziej charakterystyczny bez wątpienia jest patison. Jest to niewielkie warzywo kojarzące się ogrodnikom najczęściej z UFO. Botanicznie patison jest
owocem, ale w kuchni traktujemy go jak warzywo. Najlepiej smakują owoce ważące do 20-30 dag. Większe patisony są mdłe w smaku i
mają twardą skórkę.

Pierwszą różnicą jest wcześniej wspominany pokrój. Kabaczki są
bardzo ekspansywnymi roślinami lubiącymi wędrować po ogródku
za pomocą długich płożących pędów. Cukinie z kolei są bardziej
zwarte. Mimo, że na dobrej glebie potrafią naprawdę okazale się rozrosnąć i tak wymagają mniej miejsca niż „starsi bracia”.
Druga różnica dotyczy kształtu owoców, które podobnie jak u patisonów traktujemy jak warzywa. Cukinie przypominają maczugi - są
smukłe i zwężają się ku szypułce, z kolei kabaczki przybierają bardziej beczułkowatą formę, z reguły są też krótsze.
W obu przypadkach najsmaczniejsze są młode okazy. Im później
zdecydujemy się na zbiór, tym większe ryzyko, że miąższ naszych
warzyw będziej bardzie gąbczasty i konieczne będzie usuwanie już
wykształconych nasion. Do celów kulinarnych najlepiej wykorzystywać kabaczki o długości do 30 cm, ważące 60-80 dag. Równie
wcześnie powinniśmy pomyśleć o zbiorze cukinii. Najsmaczniejsze
są młodziutkie „maczugi”, których długość nie przekroczyła 20 cm,
a delikatna i soczysta skórka nie wymaga obierania.

Przy dwóch kolejnych warzywach pojawiają się liczne nieścisłości
związane z ich przyporządkowaniem do konkretnej odmiany czy gatunku. Przez niektórych określenia cukinia i kabaczek używane są
zamiennie w celu określenia warzyw o cylindrycznym kształcie i
zielonej skórce. W rzeczywistości jednak są to dwa odmienne gatunki. Co prawda oba wywodzą się od dyni zwyczajnej i są jej odmianami, jednak mimo wszystko nieco się różnią. Co ciekawe, gdyby zapytać co było pierwsze kabaczek czy cukinia, z pewnością większość
z nas wskazałaby na cukinię, jednak to właśnie kabaczek został wyhodowany jako pierwszy. Cukinia pojawiła się później, jako odmiana krzaczasta kabaczka.

Wśród warzyw dyniowatych na szczególną uwagę zasługuje dynia
piżmowa. W naszym kraju jest to odmiana, która dopiero debiutuje,
znacznie popularniejsza jest za to w Anglii. Jej lekko słodkawy,
orzechowy smak otwiera przed nami nowe podboje kulinarne. Dynia
piżmowa nie ma jakiś specyficznych wymagań - podobnie jak
wszystkie dyniowate lubi ciepło oraz nie może zabraknąć jej wody.
Twarda skórka pozwala na długotrwałe przechowywanie.

Rozróżnienie tych dwóch odmian tak naprawdę nie jest trudne, wystarczy przyjrzeć się roślinom , a różnice znajdą się same.

Sezon na dyniowate właśnie się rozpoczyna, korzystajmy
z przysmaków, które oferuje nam własny ogródek
REKLAMA
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Cukinia

Kabaczek...

Dynia piżmowa
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Pyszne

wakacje
w

Agnieszka
Dybaś-Kopczacka
C.O. Ogrody,
Gorlice

Wyższe temperatury,
śpiewające ptaki,
soczyście zielona trawa
i kwitnące krzewy
mogą oznaczać tylko jedno
- nadszedł lipiec,
pierwszy miesiąc wakacji.

ogrodzie

Dużą część lata spędzamy w ogrodzie, cieszymy się pogodą i staramy się jak najwięcej przebywać na świeżym powietrzu, pozwala to
odpocząć i zebrać siły na kolejne pracowite dni.
Grillowanie jest niewątpliwie jednym z ważniejszych uroków lata,
pozwala na przyjemne spędzenie czasu i ucztowanie w gronie przyjaciół do białego rana, dlatego warto poświęcić urządzeniom do
grillowania nieco uwagi. Przygotowywanie potraw z grilla jest dzisiaj sztuką, organizowane są nawet zawody w grillowaniu.
Wybierając grill, należy kierować się nie tylko swoimi możliwościami finansowymi, ale także miejscem użytkowania, częstotliwością grillowania, mobilnością grilla, a nawet produktami, które
najczęściej będziemy na nim przypiekać.
Na początek musimy zdecydować, gdzie postawimy naszego
grilla. W okolicach, w których planujemy organizować takie
miejsce, warto posadzić rośliny takie jak majeranek, bazylia i melisa lekarska. Ich zapach działa pobudzająco na nasz układ trawienny, a dodatkowo można przyozdobić nimi grillowane potrawy, nadając im niezapomniany smak i aromat świeżych ziół.
Grillowe królestwo z grillem gazowym w roli głównej

W centrach ogrodniczych możemy znaleźć grille: węglowe,
gazowe, elektryczne i murowane.
Każdy z nich ma swoje zalety i wady.
Najbardziej popularny z nich jest grill węglowy. Jego zaletą jest
cena, możemy go ustawić nawet na balkonie. Przysparza on jednak
problemów z rozpalaniem i gwarantuje brudne od węgla dłonie.
Grill elektryczny z kolei nie nadaje się na większe przyjęcia z dala
od domu. Grill murowany nie posiada możliwości przetransportowania w inne miejsce. Dlatego coraz większą popularnością cieszą
się grille gazowe.

Rozpalenie go to kwestia kilku sekund. Potrawy przyrządzane na
grillu gazowym są znacznie zdrowsze niż te z grilla węglowego.
Stosując specjalne wiórki drzewne można uzyskać aromat pieczonego mięsa, taki sam jak przy grillu tradycyjnym. W każdej
chwili możemy go także przenieść, gdyż źródłem zasilania są popularne butle gazowe.
Wybór odpowiedniego grilla powinien uwzględniać nasze indywidualne preferencje, a także dostępność źródła zasilania, ilość osób
najczęściej biesiadujących przy wspólnym stole oraz łatwosć czyszczenia.
REKLAMA
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Aluminiowe tacki zapobiegają kapaniu tłuszczu na żar
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Oprócz grilla, koniecznie musimy zaopatrzyć się w akcesoria, które
ułatwią nam pracę przy ruszcie. Wśród nich obowiązkowo powinny
znaleźć się szczypce, które umożliwią przekładanie gorącego mięsa
– najlepiej, by były wykonane ze stali nierdzewnej lub drewna, a także łopatka do nakładania węgla, miotełka do czyszczenia, widelce
oraz półmiski. Podczas grillowania dobrze jest używać specjalnej
dmuchawy (miech), która znacznie przyspiesza rozpalanie węgla.
Grillowe zestawy stanowią świetny pomysł na prezent
– w końcu grillowanie kocha każdy Polak.
Co możemy zrobić by uczynić grillowanie zdrowszym?
- Należy używać wyłącznie węgla drzewnego lub drewna z drzew
liściastych.
- Jako podpałki nie należy używać kartonów, gazet, czy lakierowanego drewna. Użyte do barwienia substancje podczas spalania
wydzielają toksyczne związki.
- Rozpałkę można stosować tylko na początku, kiedy na ruszcie nie
ma jeszcze żadnych potraw. Nie dodajemy rozpałki podczas grillowania, kiedy żar zaczyna wygasać.
- Mięso przed położeniem na rożnie powinno być zamarynowane.
Takie mięso nie wymaga długiego pieczenia, a co za tym idzie nie
traci wielu wartości odżywczych i lepiej smakuje.

Przybory grillowe mogą być doskonałym prezentem

Mięso powinno być smażone nad żarem, a nie w ogniu

- Wszystkie umieszczane na ruszcie powinny mieć temperaturę
pokojową.
- Nie powinno się kłaść mięsa bezpośrednio na ruszt. Potrawy
warto umieszczać na aluminiowych, perforowanych tackach. Jeśli
nie położymy tacki, palący się tłuszcz ściekać będzie bezpośrednio
do paleniska i tam palić się, co spowoduje wydzielanie się szkodliwych substancji (tworzy się szkodliwy benzo(a)piren).
Substancje te z powrotem osadzają się na przyrządzanym mięsie.
Do przyrządzania bezpośrednio nad żarem nadają się te produkty,
które opieka się krótko, np. pieczywo czy niektóre warzywa
(papryka, cukinia, pomidorki koktajlowe, pieczarki). Potrawy pieczemy nad rozżarzonym węglem, a nie w „żywym ogniu”. Najlepiej mięso „wrzucać” na ruszt, gdy węgiel (brykiet) pokryje się
szarym nalotem.

REKLAMA

Rodzinne grillowanie to doskonały sposób na miłe spędzenie weekendu, dlatego gorąco zachęcam do tej aktywności.
Tak długo wyczekiwany sezon grillowy trwa, dlatego
wszystkim miłośnikom towarzyskich spotkań przy grillu
życzymy dobrej zabawy, pysznych dań oraz
jak najmniej komarów.
REKLAMA
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ORZEŹWIENIE NA GORĄCE DNI!

piwo...
to
Ni to wino...
Ni topo prostu
Izabela Jażdżewska
kierownik ds. marketingu
BROWIN

CYDR!

Cydr bez wątpienia jest trunkiem
kontrowersyjnym, jednak z racji
tego, że właśnie przeżywa
on swoje 5 minut,
przyjrzyjmy się mu nieco bliżej.

Co to jest cydr…
Patrząc od strony tradycjonalistów, prawdziwy cydr to napój, który
powstał na drodze fermentacji moszczu jabłkowego, bez żadnych dodatków, również cukru!
Jednak po drugiej stronie „barykady” znajdziemy producentów, którzy
nie ograniczają się do powszechnie przyjętych norm nazewnictwa.
Przekonują oni, że cydr można zrobić z każdego rodzaju owoców, bo w
końcu to nie do końca dofermentowane wino.
Meritum sprawy…
Dylematy dylematami, a Cydru się chce!
Czym więc jest ten kontrowersyjny napój?
Cydr można nazwać „złotym środkiem” między winem i piwem.
Jest orzeźwiającym napojem, o smaku od wytrawnego po słodki oraz
mocy od 2 do 10 % alkoholu. Z winem łączy go nieco podobna metoda
produkcji, z piwem – marketing (pija się go w pubach, sprzedaje w puszkach itd.) oraz podobna zwartość alkoholu.
Cydr to zwyczajnie przefermentowany sok z jabłek. Może być z dodatkiem wody, drożdży, słodzika, cukru lub czystego soku. Metod
produkcji jest wiele. Nie powinien być pasteryzowany, filtrowany ani
kolorowany. Jednak w zderzeniu z rzeczywistością szczególnie w
przypadku produkcji na skalę masową, napój ten niestety jest zarówno
pasteryzowany, siarkowany i jeszcze w inny sposób traktowany środkami, które nie mają nic wspólnego z naturą. Mimo że cydr jest
powszechnie dostępny już w każdym sklepie, najzdrowszy produkowany jest w domowym zaciszu. W dodatku jest on wtedy najsmaczniejszy, bo domowe jest zawsze lepsze! Produkcja jest dziecinnie
prosta.
Czy warto się bawić…?
1. Wystarczy zebrać jabłka (nie obierać ze skórki) i rozdrobnić (zmielić). Z uzyskanej miazgi wycisnąć sok np. w sokowirówce.
2. Sok jabłkowy przelać do balonu, wyregulować kwasowość i zawartość cukru. Dodać: drożdże do cydru i pożywkę.
3. Poddać fermentacji (ok. 2 tygodnie).
4. Po ustaniu fermentacji, płyn zlać znad osadu.
5. W zależności od upodobań, delikatnie dosłodzić miodem, słodzikiem, zagęszczonym sokiem jabłkowym lub gruszkowym. Pozostawić
w chłodnym miejscu na tydzień.
6. …i jest gotowy do spożycia,
w 100% naturalny!
W celu uzyskania cydru musującego,
cukier należy dodać bezpośrednio do
butelek w ilości 3-5g na 1 litr. Butelki
szczelnie zamknąć i pozostawić do leżakowania w celu
nagazowania (ok. 1-2 tygodni).
Najlepiej smakuje
schłodzony.
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Jak podawać cydr…
Cydr cudownie orzeźwia i gasi pragnienie, ale można go używać do przygotowania drinków. W kuchni natomiast
doda aromatu potrawom z wieprzowiny,
drobiu i ryb. Na bazie cydru produkowany jest francuski calvados i amerykański applejack.
Ciekawostką jest, że w miarę wzrostu
popularności tego trunku również
wzrosła kultura jego spożywania. Cydru
nie pijemy już prosto z butelki.
Otrzymujemy go w wysokich szklankach lub rozszerzających się ku górze
kieliszkach na bardzo krótkiej nóżce.
Idealna temperatura dla cydrów, a przynajmniej większości z nich, to 10-12
stopni. Profanacją jest również dodawanie do niego lodu. Jedyną zalecaną
rzeczą jest nalewanie go do szklanki
przed spożyciem z pewnej wysokości,
aby delikatnie się napowietrzył.
Powstałe w ten sposób bąbelki będą delikatnie wydobywać smak cydru z każdym łykiem.

REKLAMA
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Komar

nie siada
Małgorzata
Molęda
VIRIDIS

Zabić...
Wszystkie...
Na śmierć!

Tak pokrótce można opisać uczucia jakimi większość z nas darzy komary, zwłaszcza podczas długich, letnich wieczorów, które chętnie
spędzamy na świeżym powietrzu.
W Polsce występuje około 50 gatunków komarów. Część gatunków
żeruje na ludziach, inne z kolei wolą krew zwierząt. Polskie komary nie Równie praktycznym rozwiązaniem jest posadzenie w dekoracyjprzenoszą chorób jednak mogą być bardzo uciążliwe – głównie przez nych donicach niskich odmian pomidorów. W ich przypadku odswędzące bąble i odczyny zapalne powstające w miejscu ukąszenia.
straszający jest bardzo intensywny zapach liści, który, bądź co bądź
często drażni także i ludzi. Spośród dekoracyjnych roślin warto znaNa rynku dostępnych jest wiele repelentów, które odstraszają intruzów leźć miejsce dla kilku sadzonek nagietka, pelargonii oraz geranium.
i chronią naszą skórę przed swędzącymi ukąszeniami, co jednak gdy
akurat nie mamy ich pod ręką, a chcemy w spokoju odpocząć w ogro- Zasiadając do wieczornej biesiady pamiętajmy, by wcześniej wziąć
dzie? Z powodzeniem można sięgnąć po domowe sposoby walki z ko- odświeżający prysznic, założyć jasne, najlepiej lniane lub bawełmarami. Jest ich co najmniej kilka, warto wypróbować choć część z niane ubranie i zrezygnować z intensywnie pachnących perfum.
nich - skuteczność gwarantowana.
Ograniczając ilość bodźców zapachowych wysyłanych przez nasze
ciało komarom zmniejszamy ryzyko dotkliwego pogryzienia.
Większość preparatów nie zawierających chemicznej substancji owadobójczej DEET opiera się na olejkach eterycznych. Głównie jest to Komu jednak nie da się ustrzec przed komarzą kłujką, na ugryzienia i
olejek eukaliptusowy, goździkowy i pozyskiwany z trawy cytryno- bąble polecam proszek otrzymany ze startych w moździerzu goźwej. Ponadto można sięgnąć po olejek rozmarynowy, miętowy, cedro- dzików wymieszany z kilkoma kroplami świeżo wyciśniętej
wy, bazyliowy i tymiankowy. Zakupione w aptece lub sklepie zie- cytryny. Co poniektórzy na ukąszenia polecają także przekrojonego
larskim olejki rozcieńczamy z wodą. Olejków nierozwodnionych nie na pół ziemniaka, który przyłożony do rany koi swędzenie i redukuje
powinno stosować się bezpośrednio na skórę, gdyż mogą wywołać obrzęk. Jeżeli jesteśmy wrażliwi na owadzie ukąszenia warto
silne reakcje alergiczne.
zawsze pod ręką mieć wapno, które jest uniwersalnym środkiem na
reakcje alergiczne.
Mimo że za najpospolitszą roślinę „na komary” uważa się komarzyce
(właściwa nazwa plektrantus koleusowaty), to niewątpliwą królową
Pozdrawiam ciepło
odstraszaczy jest kocimiętka. To właśnie ta niepozorna roślina, której
i życzę lata bez komarów!
kwitnienie przypada na letnie miesiące najbardziej gra komarom na
nosie. Zawarty w kocimiętce nepetalakton jest ponad 10 razy bardziej
drażniący dla komarów niż substancja DEET, warto więc posadzić
kilka kęp tej byliny blisko tarasu lub obok miejsca, w którym najczęściej spędzamy letnie wieczory.
REKLAMA

Zadowalające efekty ochronne przynoszą także lubiane i często uprawiane na parapetach zioła, głównie mięta i bazylia. Ustawione w dekoracyjnych osłonkach są nie tylko ozdobą kuchni, ale także naturalnym
repelentem, który odstraszy nieproszonych gości i zniechęci ich do
przebywania w bliskim sąsiedztwie ziół.
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Miętowe
orzeźwienie

VIRIDIS ZDROWIE

Gdy żar się z nieba leje,
nasz organizm domaga się wody,
dorzućmy do niej kilka listków mięty, by uatrakcyjnić
jej smak i skuteczniej złagodzić pragnienie.
Uzupełnianie deficytów wody w czasie lata jest kluczową sprawą
w przetrwaniu tropikalnych upałów. Odruchowo sięgamy więc
po butelkę zimnej „mineralnej”. Dobrze, że chcemy uzupełniać
płyny, wiedzmy jednak, że lepszym rozwiązaniem na pragnienie
podczas lata jest ciepła herbata ziołowa.
Gdy pijemy samą wodę, zostaje ona przefiltrowana przez nasz
organizm niczym przez sitko i szybko wydalona w postaci moczu.
Dlatego najlepiej, gdy w naszych napojach będą znajdować się
jakieś soki, ziołowe wyciągi, które dadzą sygnał organizmowi do
trawienia i na dłużej zatrzymają wodę w organizmie. Dodatkowo
ziołowe napary pozwolą nam zachować uczucie świeżości w ustach oraz zmniejszą naszą potliwość.
Temperatura spożywanego płynu jest równie istotna, co ich skład.
Pijąc zimną wodę zmuszamy nasz organizm do ciężkiej pracy.
Organizm dostaje sygnał – jest zimno, trzeba się zagrzać, więc
szybko nadrabia gwałtowne obniżenie temperatury, co prowadzi do
jeszcze większego pocenia się i powracającego uczucia pragnienia.
Bogata oferta różnorodnych herbat ziołowych daje nam niekończące się pole do popisu, jeżeli jednak nie lubimy ziół i chcemy
pozostać przy wodzie wzbogaćmy ją o miętę. Mięta jest bardzo
wartościowym ziołem, którego podstawowym składnikiem jest
dobrze nam znany mentol. Na świecie spotkać można ponad 30 gatunków tej niezwykłej rośliny, u nas najbardziej popularne są mięta
zielona i mięta pieprzowa. W obrębie tych dwóch gatunków powstają coraz to ciekawsze odmiany smakowe (owocowe). Co prawda
charakteryzują się one mniejszą zawartością mentolu, jednak ich
dużym atutem jest zawartość olejków aromatycznych, które pozwalają uatrakcyjnić smak napojów i potraw.
Zabiegi hodowlane pozwalają na delektowanie się miętą
ananasową, bananową, cytrynową, czekoladową, imbirową,
jabłkową, pomarańczową i truskawkową.
REKLAMA

Mięty smakowe doskonale nadają się do uprawy w donicach na balkonach i tarasach. Mają niewielkie wymagania pokarmowe i na ogół
nie sprawiają problemów uprawowych. Większość z nich z powodzeniem urośnie także w ogrodzie i po okryciu przezimuje.
Mięta ananasowa
Niska bylina wieloletnia o dwubarwnych liściach. Jest w pełni mrozoodporna i nie wymaga okrywania na zimę.
Mięta bananowa
Roślina o drobnych, jasnozielonych liściach charakteryzujących się
egzotycznym bananowym zapachem. Łatwa w uprawie, zimuje bez
okrywania.
Mięta cytrynowa
Łatwe w uprawie zioło wieloletnie dorastające do 50 cm wysokości.
Dobrze rośnie na wilgotnej, lekko zasadowej glebie zawierającej dużo
próchnicy. Oprócz walorów dekoracyjnych oraz kulinarnych mięta
cytrynowa w ogrodzie odstrasza szkodniki: mszyce, mrówki.
Mięta czekoladowa
Jest wieloletnią byliną okrywową, która doskonale sprawdza się w
naszym klimacie. Jej lekkobrązowe liście mają intrygujący czekoladowo – miętowy aromat.
Mięta grejpfrutowa
Bardzo aromatyczna bylina wieloletnia o pomarszczonych ciemnozielonych liściach. Łatwa w uprawie, stanowi doskonałe uzupenienie
letnich deserów owocowych.
Mięta imbirowa
Bardzo ekspansywna, rozłożysta bylina wieloletnia. Preferuje stanowiska umiarkowanie nasłonecznione. Korzenny aromat jest doskonałym urozmaiceniem dla ciast oraz słodkich napojów.
Mięta jabłkowa
Wysoka odmiana o bardzo intensywnym aromacie. Preferuje słoneczne stanowiska. Doskonale sprawdza się w uprawie balkonowej.
Mięta pomarańczowa
Wysoka bylina odznaczająca się bardzo orzeźwiającym pomarańczowym aromatem liści. Idealnie nadaje się do herbat i słodkich potraw.
Mięta truskawkowa
Mrozoodporne wieloletnie zioło o zwartym pokroju. Doskonały dodatek do deserów , koktajli owocowych oraz lodów.
Jedna mięta, wiele możliwości, musisz spróbować!
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Koń
to przyjaciel,
to przyjaciel

on nie jest

mięsem
XXI wiek, centrum Europy – Polska. Zielona kraina, podzielona
wieloma rzekami, w której żyje wielu dobrych i szlachetnych ludzi.
I właśnie ci ludzie pomagają Fundacji Tara od dwudziestu lat ratować konie. „Koń to przyjaciel, on nie jest mięsem” – takim
hasłem Tara rozpoczęła kolejną akcję, której celem jest uświadomienie ludziom, że to zwierzę od zarania dziejów ciężko pracuje dla
człowieka.
W wielu regionach Polski konie jeszcze ciągle pracują w polu, przy
zrywce drzewa w lasach, służą w policji, rehabilitują niesprawnych
ludzi, pomagają chorym osobom wrócić do zdrowia. Ciężko pracują z karnością i poświęceniem, na jakie stać to mądre zwierzę.
Koń jest prawdziwym przyjacielem. Za swe oddanie nie oczekuje
wiele. Wystarczającą nagrodą dla niego jest garść owsa i odrobina
miłości od przyjaciela człowieka. Zamiast tego często otrzymuje
obojętność, a nawet cierpienie i śmierć.
Konie są wykorzystywane tak, jakby w ogóle nie były czującymi,
mądrymi istotami – mówi Scarlett Szyłogalis, prezes Fundacji Tara
– a przecież to nieprawda. One są wrażliwe, inteligentne, wszak bez
strachu oddajemy często nasze ciężko chore dzieci tym koniom pod
opiekę (hipoterapia). Nie oczekujemy cudów. Żądamy tylko kilku
rzeczy.
Brak słów by opisać stan do jakiego doprowadził
Bolka jego właściciel
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Po pierwsze, właściwego traktowania pięknych istot, jakimi są konie.
Oraz tego, by zagranicznym handlarzom, wywożącym setki kilometrów polskie konie do swoich rzeźni, nie opłacało się już kupować u
nas koni. Czas podnieść ceny za konie. Wizytówką Polski jest Janów
Podlaski, w którym sprzedaje się za ogromne pieniądze polskie konie.
Dla ich nabywców, te zwierzęta są cenne i dlatego traktują je z pietyzmem. Chcemy, aby wszystkie konie były sprzedawane tak, jak te ze
znanej stadniny w Janowie Podlaskim. Czas by w każdej polskiej
zagrodzie stała piękna stajnia, a w niej drogocenne rumaki. Chcemy,
aby Polacy byli postrzegani jako mądry, wrażliwy naród, szanujący
swoje zwierzęta. A nie, jako największy w Europie kat koni.
W poprzednich numerach Viridis pisaliśmy o działaniach Fundacji
Tara, która od dwudziestu lat ratuje konie. Wiele osób nie zdaje sobie
sprawy, w jak strasznych warunkach są hodowane i transportowane
konie przeznaczone na rzeź – mówi Scarlett Szyłogalis – są traktowane
jak przedmiot, a nawet gorzej, bo o rzeczy też się dba. Dla wielu handlarzy koń, to coś, co należy utuczyć, wpychając w niego wszystko, co
spowoduje przyrost wagi. Najlepiej jeszcze uniemożliwić mu poruszanie się, aby nie tracił masy i jak najszybciej sprzedać.
Tara niejednokrotnie ratowała konie trzymane w tak strasznych
warunkach, że gniły już za życia. Jednym z takich koni jest
Bolek. W grudniu 2008 roku Scarlett otrzymała informację
o koniu, który potrzebuje pomocy.
Jak żył, sami Państwo mogą zobaczyć, zdjęcia oddają okrutną prawdę.
Koń bardzo dzielnie znosił leczenie w klinice weterynaryjnej

Ten niespełna czteroletni ogier nie poznał smaku trawy, nie biegał
po pastwiskach razem z wiatrem. Nie zdążył poznać, co to duma, bo
gdy był malutkim, półrocznym źrebaczkiem, założono mu łańcuch
na szyję, a jego koniec przyłączono do metalowego kołka, w ciemnej komórce. Źrebię potrząsało łańcuchem chcąc się uwolnić.
Dźwięk metalu denerwował właściciela, dlatego tuż pod głową
zwierzęcia przykręcił do łańcucha ok. 4-kilogramowe obciążniki
(proceder często stosowany – informacja od lek. wet.).
I tak źrebak rósł, a łańcuch wrastał mu w ciało. Z czasem ropa
(cuchnąca okrutnie) zaczęła zalewać oczy, grzybica zaatakowała
ciało, nigdy nierobione kopyta ciążyły coraz bardziej. W końcu
sąsiedzi, którzy dokarmiali konia przez małe okienko w komórce,
nie wytrzymali, powiedzieli o zwierzęciu odpowiednim władzom.

Konie Tary dostały swoją druga szansę

Patrząc na Bolka wesoło wierzgającego wśród tarowych przyjaciół trudno sobie nawet wyobrazić
jakie piekło temu koniowi zgotował człowiek

Tara była ostatnią deską ratunku. Gdy wszyscy odmówili pomocy,
fundacja wykupiła konia, wynajęła transport i zwierzę natychmiast
zostało skierowane do Kliniki UP we Wrocławiu. 22 grudnia przejechawszy blisko 500km, o godzinie 19:15 umęczone zwierzę zostało otoczone opieką.
Koń otrzymał imię po ojcu Scarlett – BOLESŁAW.
Leczenie Bolka było bardzo długie i kosztowne. Głęboka rana na
szyi została oczyszczona, po uprzednim obcięciu grzywy zlepionej
kałem, ropą, krwią. Wkrótce Bolesław zaczął „podnosić się z kolan”.
Jest symbolem zła, które dotyka zwierzęta w naszym kraju. Do Tary
trafiło setki koni, które zostały uratowane z warunków zbliżonych do
tych, w których żył Bolek. Ten koń został ocalony, ale tysiące podobnych wciąż jest ukrytych przed światem, żyje w ciemnościach, w
bólu, aż do czasu wywiezienia do rzeźni.
Bolek w centrum zdjęcia za karym Miśkiem, swoim przyjacielem

Dwadzieścia lat to wystarczająco wiele czasu, by wyciągnąć wnioski
z sytuacji dotykającej zwierzęta. Weterynarze powiatowi, władze
gminne dowiadują się zazwyczaj ostatni o gehennie zwierząt. Nie
mają właściwych informacji o tym, co się dzieje na ich terenie.
Policja nie ma odpowiednich uprawnień by karać, choćby
natychmiastowym mandatem, w przypadku zauważenia znęcania się
nad zwierzętami. Sędziowie i prokuratorzy bardzo często szybko
zamykają sprawę, tłumacząc to niską szkodliwością czynu. Prawo i
ustawy powinny bronić i chronić pokrzywdzonych. Dla zwierząt
ustawa o ich ochronie jest martwa. Sąsiedzi, osoby, które zauważyły
krzywdę zwierząt dziejącą się obok, często udają, że nie widzą i nie
reagują w obawie przed zemstą...
Taka jest okrutna codzienność wielu polskich koni... naszej
chluby i dumy narodowej...

REKLAMA

wkreta
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obronie

Kret nie jest zwierzęciem mile widzianym
w naszych przydomowych ogrodach.
Nawet miękkie futerko i pozorna
nieporadność nie są w stanie przekonać nas
do tego niewielkiego ssaka.

Trudno się dziwić skoro przypisuje się mu tyle złośliwości, począwszy od
majestatycznych kopców, poprzez poobgryzane korzenie, a na uschniętych roślinach kończąc. Zarzuty są naprawdę poważne, jednak czy aby na
pewno to wszystko jest sprawką kreta?
No właśnie nie! Dlatego stojąc na straży dobrego, kreciego imienia należy
pociągnąć do odpowiedzialności również inne gryzonie, które buszują po
naszym ogrodzie i psują i tak nie najlepszą reputację „dżentelmena w aksamitnym futerku”.
Do grona podejrzanych w tej sprawie powinni dołączyć także
karczownik, nornica, nornik oraz myszy polna i leśna.

Karczownik - największy z gryzoni ogrodowych

Na tle wszystkich oskarżonych kret odznacza się jedną bardzo ważną
cechą – jest owadożercą. Argument ten niejako skreśla go z listy podejrzanych jeżeli chodzi o podgryzanie roślin czy pałaszowanie bulw kwiatów albo korzeni warzyw. Owszem, pośrednio kret może szkodzić roślinom (zwłaszcza młodym lub słabo ukorzenionym) podkopując je podczas
drążenia korytarzy, jednak na co dzień podstawą jego diety są chrząszcze,
dżdżownice, ślimaki i drobne kręgowce, dlatego obwinianie go za zjadanie np. plonów jest bezzasadne.
Obecność kopców może kierować podejrzenia na karczownika. Ten duży
polny gryzoń najczęściej urzęduje na nieużytkach i w bliskim sąsiedztwie
wody, jednak zdarza mu się zajrzeć również do przydomowych ogrodów.
Płytko pod ziemią drąży okrągłe, szerokie korytarze zakończone płaskim
kopcem (mniejszym niż usypuje kret). Karczownik jest dużym zagrożeniem dla naszych roślin, gdyż z apetytem podgryza korzenie nie tylko
warzyw czy kwiatów, ale także krzewów i młodych drzewek owocowych.
Ostre zęby umożliwiają mu obgryzanie kory z korzeni, jak również
zgryzanie jej ze szyjki korzeniowej. Nadgryzione przez karczowniki
rośliny najczęściej zamierają.
Jeżeli w ogrodzie nie pojawiają się kopce, a nasze rośliny i tak
zamierają, pod lupę powinny pójść inne gryzonie polne.

Nornik polny

Płytkie, samodzielnie wykopane nory są zazwyczaj bardzo
małe. Mysz leśna jest największą przedstawicielką rodziny
myszowatych, charakteryzuje się bardzo dużymi oczami (inna
nazwa to mysz wielkooka) oraz rudobrunatnym futerkiem
wyraźnie oddzielonym od białej barwy brzucha. Gryzoń
chętnie korzysta z podziemnych nor i nadrzewnych dziupli
przygotowanych przez inne zwierzęta. Oba gatunki są
wszystkożerne – oprócz zjadania nasion i nadgryzania owoców
mogą podgryzać korzonki, a także korę z młodych drzewek.
Widząc ilu potencjalnych „podgryzaczy” można spotkać
w ogrodzie, z pewnością można stwierdzić,
że nie taki kret zły, jak go malują.

Zacznijmy od bardzo żarłocznego nornika polnego. O ile kret i karczownik największą aktywność wykazują nocą, o tyle nornik zajęty jest
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jedzeniem bez względu na porę dnia
czy nocy, śmiało można stwierdzić, że podgryzanie i chrupanie są
sensem jego życia. Gryzoń żyje w norach, które wykopuje płytko
pod ziemią. Osiedlając się na nowym miejscu, nornik w pierwszej
kolejności wyjada wszystkie rośliny znajdujące się tuż przy wlocie
do nory, tworząc wokół dziur odznaczające się łyse place. Jest
groźnym szkodnikiem drzew owocowych. Największe szkody
wyrządza jesienią i zimą, kiedy siedząc pod śniegiem obgryza korę
na pniu do wysokości pokrywy śnieżnej,
Nornica ruda jest aktywna głównie o zmierzchu. Buduje silnie rozgałęziony system chodników, które biegną tuż pod powierzchnią
ziemi lub też po niej, wśród gęstej roślinności.
Na sam koniec dwa drobne gryzonie : mysz leśna i mysz polna.
Mysz polna odznacza się na tle leśnej koleżanki charakterystyczną
czarną pręgą biegnącą wzdłuż grzbietu - od głowy do nasady ogona.
W okresie letnim zamieszkuje płytkie nory, a na okres zimy szuka
schronienia w domach, szopach i piwnicach. W przeciwieństwie do
myszy leśnej, która doskonale wspina się po drzewach, gatunek
polny preferuje przyziemny tryb życia.
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Mysz leśna - czy te oczy
mogą kłamać?

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

NA URLOPIE
Trwają wakacje. Okres urlopowy powoli się
rozpędza, by na przełomie lipca i sierpnia osiągnąć
punkt kulminacyjny. Ze słonecznych dni i
kilkudniowych wyjazdów cieszą się zarówno dorośli
jak i dzieci, tylko naszym czworonożnym pupilom
często nie jest do śmiechu...
Nie da się ukryć, że to właśnie w lecie schroniska dla zwierząt przeżywają prawdziwe oblężenie. Jak to możliwe, że wraz z początkiem tak
niezwykle wesołego okresu, świat wielu zwierząt legnie w gruzach i
rozpoczną swą tułaczkę po schroniskach...?
Czy wraz z wyjazdem wakacyjnym wysyłamy na urlop także
nasze człowieczeństwo?
Patrząc na statystyki odpowiedź jest jednoznaczna – TAK! Trudno to
pojąć tym bardziej, że miejsc, gdzie możemy „przechować” pupila
jest coraz więcej.
Temat wakacyjnego porzucania zwierząt nie jest nam obcy. Każdego
roku w mediach słyszy się prośby i groźby, „żeby psa nie przywiązywać do drzew w lesie”, „żeby nie wyrzucać z jadących samochodów”, „żeby nie podrzucać pod bramy schroniska”... Szkoda
tylko, że ani sumienie, ani też proponowana przez kodeks karny kara
dwóch lat pozbawienia wolności nie ukróca tego procederu.
Zwierzęta nadal są porzucane. To boli, tym bardziej, że niejednokrotnie wieloletnia przyjaźń, poświęcenie i oddanie przegrywa
z siedmiodniowym urlopem w głośnym nadmorskim kurorcie...

Nadzieją dla bezbronnych zwierząt jest rosnąca świadomość społeczeństwa, które powoli rozumie, że pies nie jest zużytym śmieciem, którego ot tak można wyrzucić do kontenera, ani też niedopałkiem papierosa, którego wyrzuca się przez okno jadącego samochodu. Ludzie widzą i interweniują, dzwonią na policję gdy znajdą
porzuconego w lesie psa, spisują numery rejestracyjne będąc świadkiem wyrzucania czworonoga z auta.
Jeżeli jesteś właścicielem zwierzęcia i nie wiesz co z nim zrobić
podczas urlopu skorzystaj z poniższych pomysłów:
– zapytaj znajomych – rozwiązanie tak proste, że aż trudno uwierzyć, że ludzie tak rzadko na nie wpadają. Zapewne wśród bliższych
lub dalszych znajomych znajdzie się ktoś, kto chętnie podczas naszej
nieobecności zająłby się należącym do nas sportowym samochodem
czy nowym PlayStation . Czym zatem w obliczu odpowiedzialności
za warte kilkadziesiąt tysięcy auto jest nakarmienie i wyjście na
krótki spacer z psem?

REKLAMA

– skorzystaj z hotelu – psie hotele można obecnie znaleźć nie tylko
w dużych miastach, ale także na prężnie rozwijających się wsiach.
Ktoś powie za wysokie koszty... Czy wydając 6 tys. zł na egzotyczne
wakacje all inclusive nie „wyłuskamy” z portfela jeszcze 300 zł, by
zapłacić za pobyt naszego pupila w psim hotelu? Ważniejsze są
drinki z palemką niż przyjaźń?
– znajdź opiekunkę – okres wakacyjny dla wielu uczniów i studentów jest doskonałym sposobem na podreperowanie budżetu, dlatego
na popularnych portalach ogłoszeniowych pojawia się wiele ogłoszeń typu „zaopiekuję się psem”. Warto rozważyć skorzystanie z
takiej oferty.
– wymień się z sąsiadem – rozejrzyj się po okolicy, może po sąsiedzku również mieszka jakiś posiadacz czworonoga, który właśnie
zastanawia się co zrobić ze zwierzakiem podczas wyjazdu urlopowego. Co stoi na przeszkodzie, abyś ty pomógł jemu, a on Tobie?
Taka wymiana jest bardzo korzystna dla samego zwierzęcia, który
mimo tymczasowej przeprowadzki nadal zostaje w znanej sobie
okolicy.

tel. 13 46 66 375

Nie wysyłajmy naszego człowieczeństwa na urlop.
Pozwólmy zwierzętom uwierzyć, że człowiek także może
zachowywać się po ludzku. Miłego wypoczynku!
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JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA

California
dream 2

Zgodnie z zapowiedzią,
zapraszamy na drugą cześć
artykułu o dżdżownicach
kompostowych, które przy odrobinie naszej
pomocy dostarczą nam bardzo wartościowego i cenionego w ogrodnictwie humusu.

Jak mogli Państwo przeczytać w ubiegłym numerze,
dżdżownice kalifornijskie, to bardzo pracowite i wierne
„zwierzątka”, które naprawdę warto zaprosić do swojego
ogrodu. Przygotowanie lokum dla dżdżej ferajny nie jest
trudne, gdyż Kalifornijki, mimo zagranicznego pochodzenia mają całkiem skromne wymagania.
Jeżeli nie jesteśmy przekonani do „wielkotowarowej” produkcji
humusu i na początek chcielibyśmy na mniejszą skalę zająć się hodowlą, swoją kalifornijską przygodę możemy rozpocząć od hodowli robaków w dużej doniczce lub wysokiej plastikowej skrzynce, np. kastrze budowlanej. Większe hodowle zakłada się w specjalnych betonowych kompostownikach lub obszernych drewnianych skrzyniach.
Bez względu na późniejszą wielkość hodowli, podstawowe zasady
jej zakładania są takie same. Pojemnik przeznaczony do hodowli
warto podzielić np. deską na dwie części. Po co? O tym przeczytają Państwo później. Do skrzynki należy wrzucić co najmniej
10 cm warstwę odpadków kuchennych, namoczony papier oraz
inne resztki i pozostawić na kilka dni. W tym czasie powinno dojść
do wstępnego rozkładu zgromadzonego materiału. Wiąże się to
bezpośrednio z tym, że dżdżownice pobierają pokarm w formie
półpłynnej, czyli dopiero wtedy, gdy odpadki zaczynają gnić i puszczać soki. Dopiero do tak przygotowanego podłoża możemy
wpuścić zakupione u hodowcy dżdżownice kompostowe. Mimo
dużej wilgotności podłoże powinno być stosunkowo lekkie, by robaki mogły się w nie swobodnie wgryzać.
Istotnym czynnikiem wpływającym na szybkość rozkładu resztek
oraz szybkość i stopień rozwoju kompostowej rodziny jest woda.
Wilgotność materiału przeznaczonego do przerobienia powinna
utrzymywać się na poziomie 80%.
Zarówno pokarm, jak i wstępnie przetworzony kompost musi być
systematycznie polewany sporą ilością wody. Ale, ale... póki co
dżdżownice nie są zwierzętami wodnymi i pływać nie potrafią, dlatego nadmiar wody powinien być na bieżąco odprowadzany ze
zbiornika, bo w innym przypadku robaki się po prostu utopią. Aby
ograniczyć straty wilgoci i ochronić dżdżownice przed drapieżnikami (m.in.ptakami) skrzynkę warto przykryć oddychającą
tkaniną lub wieczkiem zrobionym z gęstej siatki.
Życie dżdżej rodziny, podobnie jak życie w zwykłym kompostowniku najintensywniej toczy się w miesiącach wiosennych, letnich
i wczesnojesiennych. To właśnie wtedy Kalifornijki zjadają najwięcej pokarmu i, o ile warunki na to pozwalają, intensywnie się
REKLAMA
rozmnażają.
Dużo nie znaczy wszystko
Nie da się ukryć, że dużym atutem dżdżownic jest
ich niewybredny gust i duży apetyt. Podstawą ich
menu są resztki kuchenne, ale nie pogardzą
również świeżo skoszoną trawą, nadgniłymi
owocami czy niezadrukowanym papierem.
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Nie traktujemy jednak wermikultury jak śmietnika, ilość
dostarczanego pokarmu powinna pokrywać się z apetytem naszych
podopiecznych. Jeżeli przesadzimy, dżdżownice nie będą w stanie
przetworzyć pokarmu na biohumus, a odpadki zaczną po prostu gnić.
Ponadto, do kompostu z dżdżownicami kalifornijskimi nie wolno
dodawać liści orzecha włoskiego, igliwia oraz większych ilości
odpadów o odczynie kwaśnym, a także tłuszczów i resztek mięsa.
Doświadczeni hodowcy zalecają, by warstwa przerabianych odpadków nie była grubsza niż 50 cm., z czego podczas przerabiania jej
wysokość zmniejszy się średnio do 30 cm.
Jeżeli nie popełniliśmy rażących zaniedbań i błędów, pierwszy wartościowy humus powinniśmy otrzymać już po 6-8 miesiącach. Podobnie jak kompost, podłoże humusowe powinno mieć ciemny kolor oraz
jednolitą, lekko gruzełkową strukturę.
Dżdżownice z odzysku
Na tym etapie dochodzimy do punktu, w którym wyjaśni się po co
dzieliliśmy skrzynie na dwie części. Więc tak: skoro nasz humus jest
już gotowy do użycia, należy w jakiś sposób wyprosić z niego
dżdżownice. Najprościej usunąć przegrodę i pozwolić robakom
przejść do drugiej części, gdzie zgromadziliśmy świeżą (ale już wstępnie rozkładającą się) porcję odpadków. Eksplorowanie nowego terenu
zajmuje Kalifornijkom średnio 7 dni. Po tym czasie znowu zakładamy
przegrodę i rozpoczynamy dokarmiać dżdżownice w nowej części, a
ze starej wybieramy humus, w którym pozostają jedynie pojedyncze
dżdżownice.
Zdecydowanie bardziej pracochłonną metodą odłowienia pierścienic
jest przesiewanie humusu. Nie polecamy jej, gdyż wymaga ona naprawdę dużo pracy.
W naszym klimacie dżdżownice kalifornijskie nie są w stanie przeżyć
zimy na zewnątrz. Gdy temperatura spada do kilku stopniu powyżej
zera trzeba je przenieść do ogrzewanego pomieszczenia lub, po
odpowiednim zabezpieczeniu, do piwnicy. Nie musimy się martwić,
że robaki szturmem zdobędą nasz dom czy zawładną komórką na
narzędzia. Regularnie dokarmiane (oczywiście w znacznie mniejszych ilościach niż latem) spokojnie będą czekać wiosny. <km>

DLA
OCHŁODY
Podczas letnich upałów każdy szuka
sposobu, aby się ochłodzić. Artur wraz
z przyjaciółmi przygotował pomysłowe
wiatraki. Spróbuj i Ty, to takie proste!

PODCZAS PRZYGOTOWYWANIA WIATRAKÓW
TRZEBA UŻYĆ OSTRYCH NARZEDZI,
NARZĘDZI,
DLATEGO POPROŚ RODZICÓW O POMOC !
Aby przygotować wiatraczek potrzebujesz:
pustą okrągłą butelkę po napoju lub wodzie
mineralnej o pojemności co najmniej 1.5 litra
wraz z zakrętką
30 cm. patyczek grubości ołówka, 10 cm. cienki
drucik, który łatwo można formować
dwa guziki z dwiema dziurkami, jeden musi mieścić
się w zakrętce, drugi może być dowolnej wielkości
nożyczki, ostry nożyk do tapet, gwóźdź, który posłuży
nam do zrobienia dziurki w zakrętce butelki
flamastry lub samoprzylepny papier kolorowy do dekoracji wiatraczka
Za pomocą ostrego nożyka przycinamy butelkę w jej górnej
części, tuż pod zgrubieniem (na zdjęciu miejsce oznaczone
czerwoną linią).
Następnie nożyczkami nacinamy butelkę w 5 równych odstępach
(na zdjęciu miejsca cięcia zostały oznaczone kolorem zielonym).
Linia cięcia powinna sięgać do samej szyjki.
Powstałe w ten sposób płatki odginamy w drugą stronę i każdy
wykręcamy w lewo lub w prawo. Wszystkie muszą być wykręcone
w tym samym kierunku. Żeby nadać im bardziej opływowy
kształt, końcówkę każdego skrzydełka obcinamy „na okrągło”.
Za pomocą gwoździa wykonujemy w zakrętce butelki dziurkę.
Jeden z guzików nawlekamy na drucik, a jego obie końcówki
przewlekamy przez dziurkę w zakrętce. Po drugiej stronie
zakrętki także nawlekamy guzik, następnie lekko zakręcamy
drucik, pozostawiając luz między wewnętrznym guzikiem, a
zakrętką. Zakrętkę zakręcamy na butelce, a końcówki drucika
obwiązujemy wokół patyczka. Jeżeli istnieje potrzeba, drut
dodatkowo mocujemy do patyczka za pomocą taśmy klejącej.

Gotowy wiatraczek dekorujemy flamastrami lub
papierem kolorowym. GOTOWE!

Ahoj

przygodo!

Wakacje sprzyjają podróżowaniu.
Może namówicie rodziców na niepowtarzalną przygodę
jaką jest biwakowanie pod namiotem. Zanim wyruszycie w drogę
zapoznajcie się z naszym poradnikiem, z pewnością znajdziecie
w nim kilka przydatnych porad. Ahoj przygodo!

Wakacyjny wypad pod namiot może być fascynującą
przygodą. Nie ma lepszego sposobu by odpocząć w
tak bliskim kontakcie z przyrodą.
Zapewne rodzice będą wiedzieć, co należy zabrać ze
sobą na taką wyprawę, dlatego Twoim zadaniem jest
zapamiętać jak najwięcej zasad zachowywania się w
górach, w lesie i nad wodą. Pamiętaj, że ich przestrzeganie ma służyć Twojemu bezpieczeństwu.
Po pierwsze... szanuj miejsce, do którego jedziesz
Dla Ciebie wakacje to wypoczynek, a dla roślin i zwierząt żyjących w turystycznych regionach, to naprawdę
ciężki okres. Duża liczba turystów, którzy wędrują po
szlakach lub odpoczywają nad brzegiem jeziora
sprawia, że spokojne i przyjazne zwierzakom miejsca,
które znały i odwiedzały,
stają się dla nich obce
i niebezpieczne.

Pamiętaj, że gdziekolwiek pojedziesz, zawsze jesteś
czyimś gościem i należy szanować odwiedzane przez
Ciebie miejsce. Nie zaśmiecaj turystycznych szlaków
ani też plaż, nie krzycz w lesie, nie zbliżaj się do dzikich
zwierząt, nie niszcz ptasich gniazd, nawet wtedy, gdy są
one puste.
Nie niszcz roślin. Nie ścinaj młodych drzew, drewno
potrzebne na zrobienie ogniska zbieraj „z ziemi”.
Ogniska rozpalaj tylko w miejscach do tego przeznaczonych i zawsze pamiętaj, by skrupulatnie dogaszać
żarzące się polana.
Nigdy nie zostawiaj na wierzchu resztek jedzenia, które
mogą przywabić dzikie zwierzęta. Przyzwyczajając
zwierzaki do pożywienia wyrządzamy im krzywdę, jak
również narażamy siebie na ogromne niebezpieczeństwo.
Po drugie zadbaj o swoje bezpieczeństwo
W lesie, w górach, nad jeziorem i nad
morzem czeka na Ciebie wiele przygód.
Podczas zabawy nie możesz jednak
zapominać, że zawsze najważniejsze jest
Twoje bezpieczeństwo. Mając to na
uwadze pamiętaj, że :
- nie wolno Ci się oddalać od
Twoich rodziców, zawsze miej
ich w zasięgu swego wzroku,
- nie wolno Ci bez wiedzy
rodziców wchodzić do wody,
- nie wolno wskakiwać „na
główkę” do wody, jeżeli nie
znamy jej głębokości i nie
mamy pewności, że na jej dnie
nie leżą żadne duże kamienie
lub konary.
- nie wolno zbaczać ze
szlaków turystycznych, które
są w odpowiedni sposób
oznaczone.

Ale na wakacjach oprócz nakazów i zakazów jest
również dużo fajnej zabawy. Możesz biegać do woli,
pływać, obserwować przyrodę, oddychać świeżym
powietrzem, poznawać inne dzieciaki, które biwakują na tym samym polu namiotowym. Możesz zdobywać szczyty, podziwiać niesamowite widoki, łowić
ryby w jeziorze, zbierać jagody oraz inne dary lasu.

Kiedy zobaczysz błyskawicę, policz sekundy dzielące
ją od grzmotu i liczbę tę pomnóż przez 340. Otrzymasz
w ten sposób odległość w metrach. Oczywiście jest to
wartość przybliżona, gdyż tempo nadciągania burzy
zależy m.in. od prędkości wiatru i ukształtowania
terenu.
Daleko od domu

Na wakacyjny wypad na łono natury warto zabrać
lornetkę lub szkło powiększające. To właśnie dzięki
nim dostrzeżesz to, czego do tej pory nie udało Ci się
zobaczyć. Może uda się zaobserwować kozice zbiegające po zboczu góry, albo z bliska przyjrzysz się
koloni mrówek żmudnie wykonujących swoją
mrówczą pracę.
Przyroda ma to do siebie, że rządzi się swoimi prawami. Jeżeli podczas wycieczki zaskoczy Cię zmiana
pogody lub zabłądzisz wśród leśnej gęstwiny, z opresji
mogą wybawić Cię poniższe rady.
Uwaga burza!
Jeżeli podczas wycieczki zaskoczy Cię burza znajdź
dla siebie bezpieczne schronienie...
Przede wszystkim nie panikuj. Podczas burzy nie powinno się biec, ani też znajdować się na otwartej
przestrzeni czy w bliskim sąsiedztwie wysokich
drzew lub metalowych słupów. Dobrym schronieniem
są zagłębienia terenu np. rowy. Jeżeli akurat znajdujesz się w lesie, przykucnij (nie kładź się ani nie siadaj
na pupie) pod jakimś niskim drzewem, jeżeli jesteś
nad jeziorem lub morzem wyjdź z wody i oddal się od
powierzchni tafli. Nawet jeżeli znajdujesz się na łodzi
lub pontonie powinieneś zejść na brzeg.
Jeżeli burzę spędzasz w namiocie, nie dotykaj jego
pokrycia ani metalowych elementów.
Jeżeli w oddali słyszysz grzmoty, możesz orientacyjnie obliczyć jak daleko od Ciebie
znajduje się burza.

Nawet doświadczonym podróżnikom zdarza się
zabłądzić, jeżeli więc oddaliłeś się od biwaku lub straciłeś z oczu rodziców, musisz zachować zimną krew i
na spokojnie opracować plan działania. Przede
wszystkim nie trać sił na błądzenie po lesie, mogą Ci
się one przydać, więc warto je oszczędzać pozostając
w tym samym miejscu.
Znajdź sobie drzewo, pod którym da się wygodnie
usiąść i poczekać na pomoc. Gdy już minie panika,
zabierz się do działania. Obejrzyj najbliższą okolicę i
oceń w jaki sposób możesz pomóc szukającym Cię
ratownikom w twoim odnalezieniu. Póki jest ciepło i
jasno, możesz powiesić na drzewie Twoją bluzę lub
kurtkę, gdy zacznie się robić chłodno, koniecznie
załóż je z powrotem, gdyż nie wolno Ci zmarznąć.
Dodatkowo przygotuj sobie „legowisko”. Nie powinieneś siadać bezpośrednio na ziemi, bo wtedy szybciej się wyziębisz, dlatego zbierz trochę suchych gałęzi i z nich uwij sobie gniazdko. Jeżeli robi się ciemno, a
pomoc nadal nie nadeszła, koniecznie spróbuj zrobić
zakryty szałas.
Wybawcą w momencie niebezpieczeństwa czy
zagubienia może okazać się zwykły, mały gwizdek,
który warto nosić na szyi podczas letnich eskapad, i w
który należy gwizdać w czasie zagrożenia.
Mamy nadzieję, że podczas wakacyjnych podróży
każdy z Was przeżyje wiele niezapomnianych
przygód, a już we wrześniu wszyscy radośni
spotkamy się w kolejnym wydaniu Pasikonika.
Miłych wakacji!!

Do PARY
pary
DO

Podczas wakacyjnej wyprawy nad morze, Artur zebrał mnóstwo
muszelek, które fale wyrzuciły na brzeg. Połącz w pary takie
same muszelki i policz ile par udało Ci się znaleźć.

Za poprawne rozwi¹zanie zagadki
„GDZIE MIESZKASZ?” NAGRODÊ OTRZYMUJ¥:
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Do pary
do
WŒRÓD ZEBRANYCH PRZEZ ARTURA
MUSZELEK ZNALAZ£O SIÊ

OGRÓD WROC£AW; WROC£AW

C.O. pEST-aRIO; lEGNICA

................... par

ROZWIĄZANIE PROSZĘ PRZEKAZAĆ DO SKLEPU, W KTÓRYM
OTRZYMALIŚCIE PAŃSTWO MAGAZYN VIRIDIS DO DNIA 10.08.2015
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/

nAGRODÊ
UFUNDOWA£A
FIRMA legutko

GRATULUJEMY!

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

Chciałbym przybliżyć choroby
występujące na naszych
winoroślach. Bardzo często zdarza się mylne
rozpoznanie choroby, oraz zastosowanie
nieodpowiedniego preparatu.

Pasiasty dywersant
Wracając do dawnych, dobrych zwyczajów coraz częściej zaczynamy uprawiać w naszych ogródkach ziemniaki. Z pewnością
wiele radości sprawi nam zbieranie własnych ziemniaczanych
plonów, zanim jednak do tego dojdzie wiele radości z naszej uprawy będzie miał niewielki, paskowany chrząszcz, znany szerszej
publiczności pod nazwą stonka ziemniaczana (Leptinotarsa
decemlineata Say).
Zapewne w tym miejscu na ustach wielu, zwłaszcza starszych czytelników, pojawił się uśmiech, bo choć sam owad do miłych nie
należy, to grupowe przeczesywanie ziemniaczanych pól PGR-ów
było okazją do zacieśniania więzów społecznych. Wydawać by się
mogło, że nikomu nie trzeba przedstawiać stonki, jak jednak donoszą wszelkie obserwacje, chrząszcz pojawia się na polach uprawnych coraz rzadziej, dlatego młodszemu pokoleniu pragnę przybliżyć sylwetkę najgroźniejszego wroga Polski Ludowej.
Jest on barwy żółtej, a na pokrywie skrzydeł posiada 10 czarnych
pasków długości mniej więcej 10 mm. Zimuje on w glebie na głębokości 15 cm. Opuszcza ją gdy zaczynają kwitnąć lilaki, bez
czarny oraz kasztanowce zwyczajne. Po opuszczeniu miejsca zimowania samica w okresie od czerwca do sierpnia składa ok.1500
jaj w żółtawym kolorze. Larwy żerują na liściach po czym schodzą
do gleby gdzie odbywa się przepoczwarczenie, skąd po trzech
tygodniach pojawia się dorosły chrząszcz. Szkodliwość stonki zaczyna się, gdy larwy żerują na ziemniakach. Żywią się ich liśćmi,
kwiatami i łodygami. Powoduje to spadek plonu bulw, a często
nawet zasychanie roślin. Zwalczamy ją stosując opryski preparatami: Decis lub Karate. Należy pamiętać, że preparaty te działają w temperaturze poniżej 20oC, przy wyższych temperaturach
skuteczne są Mospilan i Actara.

PORADY FACHOWCÓW

Larwy stonki mają nieograniczony apetyt, potrafią „ogolić”
ziemniaka do zera

Mączniak rzekomy (Plasmopara viticola )
Choroba występująca na młodych liściach jest łatwa do rozpoznania, na spodniej stronie na plamach widoczny jest białawy
nalot, natomiast na wierzchniej widzimy tłuste prześwitujące żółtawe plamy. Grzyb atakuje liście, kwiaty oraz owoce. W czasie dużej wilgotności plamy szybko powiększają się i mogą objąć cały
liść. Porażone kwiaty żółkną i zasychają, natomiast w czasie
zawiązywania owoców, winogrona brązowieją i opadają . Zabiegi
chemiczne wykonujemy w trzech terminach. Pierwszy - w fazie
pąkowania, drugi - przed kwitnieniem, natomiast ostatni w okresie,
gdy owoce mają wielkość groszku. Najważniejszą czynnością zapobiegawczą jest usuwanie porażonych liści, cięcie oraz nawożenie
winorośli. W walce z mączniakiem rzekomym może pomóc nam
nowy fungicyd Topas.
Mączniak prawdziwy ( Uncinula necator )
Choroba rozwija się najlepiej w okresie dużej wilgotności oraz podczas wysokiej temperatury. W naszym klimacie występuje bardzo
rzadko, ale coraz częściej, z racji różnych anomalii pogodowych i u
nas można ją zdiagnozować. Objawy choroby to widoczny biały
nalot na wierzchniej stronie liścia oraz podobny pojawiający się na
owocach. Skórka na owocu zasycha i przestaje rosnąć. Ochrona
polega na usuwaniu całych pędów. Do ochrony chemicznej osobiście polecam produkt Omni Protect (węglan potasu) wspomaga
rozwój rośliny, a przy tym minimalizuje ryzyko występowania
choroby. Można stosować go przy niższych temperaturach, nawet
przy 10 stopniach C. Nie kumuluje się w owocach, dlatego jest bez
karencyjny.
Szara pleśń (Botryotinia fuckeliana)
Grzyb ten rozwija się przy dużej wilgotności ale w przeciwieństwie
do mączniaka nie potrzebuje wysokiej temperatury, wystarcza już
20 stopni C. Najbardziej charakterystyczne objawy choroby pojawiają się na liściach i mają postać dużych plam, otoczonych żółtozieloną obwódką, które po wyschnięciu pokrywają się delikatnym
nalotem grzybni. Objawy występują także na kwiatostanach, ale
najczęściej na niedojrzałych owocach. Psujące się owoce mają
kolor brązowy z nalotem pleśni. Podstawowym zabiegiem zmniejszającym ryzyko porażaniem grzyba jest odsłonięcie gron z owocami poprzez usunięcie nadmiaru liści. W ochronie chemicznej
przez wiele lat (od czasu wycofania preparatu Euparen) nie było
odpowiedniego środka, jednak w tym roku pojawił się preparat
biologiczny o nazwie Boni Protect oraz fungicyd Switch.
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Zapraszamy na zakupy

Gwarantujemy miłą obsługę oraz fachowe porady ogrodnicze
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Zadbaj
o przyszłoroczny

plon

Truskawkowe poletka lada dzień skończą
owocowanie. Jak zająć się krzaczkami, czy
koniecznie trzeba je przycinać i czy aby nie
nadeszła pora, by stare rośliny zastąpić nowymi?
Odpowiedzi na to oraz wiele innych pytań
dotyczących pielęgnacji truskawek po zbiorach
znajdą Państwo w poniższym artykule.
Ogrodnicy często ociągają się z porządkowaniem truskawkowych
grządek, licząc, że uda im się jeszcze zerwać kilka niespecjalnie
spieszących się z dojrzewaniem owoców, które pozostały na
krzaczkach. Jest to duży błąd, gdyż takie odwlekanie sprawia, że
rośliny mają mniej czasu na regenerację i inicjację przyszłorocznych plonów.
Po grabie, motyczkę i nóż powinniśmy sięgnąć już w dwa tygodnie
po zakończeniu owocowania. Jeżeli stosowaliśmy naturalną ściółkę, np. słomę, jej resztki należy skrupulatnie wygrabić i spalić.
Mogą w nich znajdować się zarodniki grzybów, dlatego nie powinny one lądować na kompoście. Przy okazji usuwamy pozostałe
na krzaczkach owoce, zarówno zdrowe jak i te zgniłe czy spleśniałe.
Zainfekowane truskawki również nie nadają się na kompostownik.
Po zakończeniu owocowania w drugim - trzecim roku uprawy, można odmłodzić krzaczki uwuwając nisko nad ziemią wszystkie liście.
Nie jest to zabieg niezbędny, ale odmładza on rośliny, a także ogranicza występowanie chorób i ułatwia zwalczanie szkodników.
Ogranicza również wyrastanie wąsów, co może sprzyjać wytwarzaniu się kwiatostanów na przyszły rok. Wysokość cięcia nie powinna być jednak niższa niż 5-7 cm. Niższe cięcie może doprowadzić do uszkodzenia pąków wzrostu znajdujących się przy nasadzie ogonków liściowych. Wycięte liście palimy.
Jeżeli truskawki posadzone były w ubiegłym sezonie i w bieżącym
roku wydały pierwszy, niewielki plon to jeżeli są w dobrej kondycji
zdrowotnej nie trzeba ich wycinać.
Równolegle z usuwaniem liści możemy usunąć nadmiernie zagęszczające rzędy rozłogi. Wąsy, na końcu których znajdują się młode
rośliny, niepotrzebnie osłabiają roślinę mateczną, więc jeżeli nie zależy nam na pozyskiwaniu rozsady po prostu je wytnijmy.
REKLAMA

Jeżeli chcielibyśmy pozyskać nowe sadzonki, pamiętajmy, że najmocniejsze sadzonki otrzymuje się z roślin matecznych w pierwszym roku
po ich wysadzeniu. Młode rozłogi oddzielamy od rośliny matecz-nej w
pochmurne dni, bo unika się wtedy więdnięcia i przesuszenia ko-rzeni.
Po oczyszczeniu krzaczków, warto zabrać się za usunięcie chwastów
rosnących w rzędach i w bliskim sąsiedztwie roślin. Ziemia na zagonach powinna być jedynie lekko wzruszona, gdyż jej głębokie spulchnianie prowadzi do niekorzystnego przesuszenia gruntu.
Po obfitym owocowaniu naszym roślinom należy się solidna zapłata,
dlatego na przełomie lipca i sierpnia, po oczyszczeniu grządek należy
wykonać nawożenie. Do tego celu można wykorzystać dostępne na
rynku nawozy mineralne. Dla dobra roślin warto przestrzegać dawek
sugerowanych przez producenta. W okresie późno letnim szczególnie
niekorzystne może być nadmierne nawożenie azotem, które pobudza
rośliny do rozwoju i może znacznie obniżyć ich mrozoodporność.
O nowych nasadzeniach powinni pomyśleć ogrodnicy, których
truskawkowe krzaczki mają więcej niż cztery lata. Po upływie tego
czasu rośliny mają problemy z zawiązywaniem owoców, i nie dość, że
w kolejnym sezonie jest ich zdecydowanie mniej, to jeszcze są one
drobniejsze i bardziej podatne na choroby oraz inwazje szkodników.
Z racji tego, że na nowym stanowisku truskawki będą rosły przez co
najmniej trzy lata, dużą rolę w owocowym sukcesie odgrywa prawidłowe i bardzo skrupulatne przygotowanie podłoża. W pierwszej kolejności glebę należy dobrze odchwaścić, szczególną uwagę zwracając
na chwasty wieloletnie. Następnie zadbajmy o to, by roślinom nie
zabrakło pożywienia. Do przygotowania podłoża warto wykorzystać
nawozy organiczne, takie jak obornik czy kompost. Decydując się na
ten rodzaj nawozu, nie tylko dbamy o prawidłowe odżywienie roślin
ale także poprawiamy strukturę i właściwości fizykochemiczne
podłoża, wprowadzając do niego duże ilości materii organicznej.
Powodzenia w uprawie!

Ukryte
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w łacinie

Tekst
dr Tomasz
Pasierbek

Każdy, kto choćby pobieżnie
zainteresował się roślinami
z pewnością zauważył,
że obok nazw polskich
każdej z nich zwykle figuruje
także nazwa łacińska.

Jest to powszechna praktyka obowiązująca w systematyce przyrodniczej, zarówno w odniesieniu do świata roślin, jak i zwierząt.
Regułą w przypadku łacińskich nazw systematycznych jest ich
dwuczłonowość. Pierwszy wyraz nazwy łacińskiej – pisany zawsze
z dużej litery – to nazwa rodzajowa (jakby „nazwisko”),
określająca, do jakiego rodzaju przynależy dany gatunek. Drugi
człon to tzw. epitet gatunkowy, czyli coś na podobieństwo
ludzkiego imienia – precyzyjnie podaje, o jaki gatunek w obrębie
danego rodzaju chodzi.
Skąd jednak nieraz bardzo dźwięczne łacińskie nazwy roślin?
Choć wytłumaczeń jest wiele w niniejszym artykule skupimy się na
kilku roślinach, które swoimi nazwami sięgają do antycznej Grecji.

Mięta - aromatyczne zioło z romansem w tle

Nazwa rodzajowa bylicy piołun (Artemisia absinthium) nawiązuje do historycznej postaci – Artemizji, żony króla Mauzolosa (IV w.
p..n.e.). To właśnie ona wzniosła po śmierci męża Mauzoleum w
Helikarnasie, uznawane za jeden z siedmiu cudów antycznego
świata. Epitet gatunkowy absinthium pochodzi od greckiego słowa
apsinthion, oznaczającego „nieprzyjemny, złośliwy, niezdatny”, co
odnosi się do gorzkiego smaku bylicy jako zioła.
Najczęściej na obrzeżach lasów spotkać można krzew o wiele
mówiącej nazwie pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna).
Jego nazwa łacińska brzmi wprawdzie uroczo, ale źródłosłów
pierwszego członu jest dosyć złowieszczy. Pochodzi od Atropos,
imienia najstarszej z Mojr, czyli greckich bogiń przeznaczenia.
Wyznaczała ona kres każdego człowieka przecinając nożycami
jego nić życia. Trudno nie dopatrywać się w tym odniesienia do
zabójczych właściwości tej rośliny...

Któż nie zna popularnej i szeroko wykorzystywanej zarówno w
kuchni, jak i w ziołolecznictwie mięty? Jej nazwa łacińska jest
bardzo zbliżona do polskiej – Mentha. Pochodzi ona od imienia
greckiej nimfy Mintho, mieszkanki Podziemi. Jest ona bohaterką
smutnego mitu o miłosnym trójkącie – była kochanką Hadesa,
który chcąc uchronić ją przed prześladowaniami zazdrosnej
Persefony, żony władcy świata umarłych, zamienił ją w roślinę.
Inna wersja tej opowieści idzie jeszcze dalej – Hadesowi nie udało
się uchronić nimfy przed gniewem zdradzonej bogini, zaś roślina
powstała ze szczątków zamordowanej Mintho.
Niezbyt szczęśliwie potoczyły się też losy innej z nimf, której imię
zostało uwiecznione w nazwie popularnej rośliny. Chodzi o Melisę
(Melissa), która zakochała się we władcy bogów – Zeusie.
Pozostawał on jednak obojętny na jej względy, a jako że naprzykrzała mu się ze swoim uczuciem, w przystępie gniewu zamienił ją w
pszczołę. Kiedy zmarła, z jej martwego ciała wyrosła roślina o
niezwykłym, przyjemnym zapachu, wabiąca przeróżne owady.

Pokrzyk jest jednocześnie rośliną trującą i leczniczą

Epitet gatunkowy belladonna oznacza „piękna pani”, co stanowi
nawiązanie do wykorzystywania w dawnych czasach wyciągów z
tej rośliny przez kobiety – zakrapiały one sobie nimi oczy, jako że
kanonem urody były wtedy szerokie, pełne blasku źrenice.
Kilka powyższych przykładów to zaledwie przedsmak tego,
czego można dowiedzieć się o roślinach studiując etymologię
ich nazw.
A pamiętać należy, że są jeszcze przecież nazwy polskie oraz
funkcjonujące w poszczególnych regionach nazwy zwyczajowe.
To prawdziwa kopalnia informacji, nie tylko botanicznych, ale
także kulturowych.
Bylica piołun, roslina „nieprzyjemna” z nazwy
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Naturalna
dekoracja
Kamień jest nieodzownym elementem każdego
ogrodu. Jego naturalny wygląd oraz
różnorodność dostępnych form umożliwia
stworzenie naturalnie wyglądającego
efektownego ogrodu, w którym odpoczynek
będzie dla nas czystą przyjemnością.
Nie da się wybrać najlepszego kamienia o uniwersalnym zastosowaniu. Każdy z nich charakteryzuje się odmiennymi cechami,
które decydują o funkcjonalności czy też dekoracyjności. Dodatkowo nasz wybór powinien być determinowany charakterem ogrodu
oraz domu.
Warto także pamiętać, że kamienie do ogrodu, oprócz wyglądu, różnią się twardością i porowatością, co ma wpływ na ich wytrzymałość, ścieralność oraz stopień nasiąkliwości. Miękkie kamienie wymagają zdecydowanie większej pielęgnacji i impregnacji, a i tak nie
mamy pewności, że nie będą one niszczeć. Twarde kamienie do ogrodu są odporne na czynniki atmosferyczne (np. wodę), nie nasiąkają i wolno się starzeją.
Czym charakteryzują się najczęściej wybierane
przez ogrodników kamienie?
Granit – często wykorzystywany jest do budowy schodów i ogrodowych ścieżek. Jest łatwy w obróbce i jednocześnie bardzo
odporny na działanie różnych czynników atmosferycznych oraz
ścieranie i nasiąkanie.
Piaskowiec – mimo że jest to kamień stosunkowo kruchy i mało
odporny na ścieranie i nasiąkanie, dość często zapraszamy go do ogrodów. Najczęściej służy jako różnego rodzaju okładzina na ścianach, murkach oraz ogrodzeniach.
Wapień – jest kamieniem stosunkowo nietrwałym i nasiąkliwym.
Najczęściej w ogrodzie spotykamy go pod postacią niewielkich dekoracji, figur czy niezbyt skomplikowanych murków.
Otoczak – to gładkie, najczęściej owalne kamienie dostępne w bardzo wielu kolorach i rozmiarach. Materiał jest wytrzymały na różne
czynniki. Jednakże ze względu na kształt – nie wszędzie można go
zastosować. Z reguły otoczaki pełnią w ogrodzie funkcje ozdobne –
np.: na skalniaku.
REKLAMA

Kamień nie jest materiałem niezniszczalnym. Tak jak drewno, szkło czy
metal narażony na długotrwałą ekspozycję słońca, wiatru, mrozu czy
wody ulega zniszczeniu. Zagrożeniem są również kwaśne deszcze oraz
chętnie rozwijające się na ich powierzchniach glony oraz porosty. Aby
długo cieszyć się kamiennymi schodami, ławkami czy innymi
elementami małej architektury musimy w odpowiedni sposób o nie
zadbać. Podstawowe zabiegi to piaskowanie, czyszczenie oraz
impregnacja.
Powierzchniowe zabrudzenia z kamiennych powierzchni można usuwać
za pomocą miękkiej szczotki i wody. Do bardziej dokuczliwych można
użyć myjki ciśnieniowej lub specjalnych preparatów chemicznych. Pamiętajmy jednak, że nie każdy kamień dobrze znosi takie czyszczenie.
Sposób czyszczenia, dobór środków a nawet twardość szczotki zależy
przede wszystkim od miękkości kamienia.
Oczyszczony kamień należy zaimpregnować. Podobnie jak w przypadku
drewna, impregnaty do kamienia mają za zadanie utworzyć na zabezpieczanej powierzchni warstwę ochronną, która zapobiegnie wnikaniu w
głąb surowca wody oraz zanieczyszczeń. Środki impregnujące ograniczają także rozrost porostów i glonów. Dodatkowymi zabiegami chroniącymi kamienne powierzchnie przed zanieczyszczeniami jest szlifowanie, polerowanie i wygładzanie. Ich zadaniem jest zredukowanie porowatości kamienia, która decyduje o podatności na gromadzenie się zanieczyszczeń.
Jeszcze innym zabiegiem, któremu poddaje się kamienie (głównie piaskowiec) jest piaskowanie. Usuwanie zanieczyszczeń podczas piaskowania odbywa się na sucho, a precyzyjne ustawienia piaskarek umożliwiają dostosowanie siły urządzenia do rodzaju czyszczonego kamienia
oraz stopnia zabrudzenia.
Kamień stosowany w przemyślany sposób daje nam
niekończące się możliwości aranżacyjne, pamiętajmy jednak,
że u progu sukcesu stoi odpowiedni dobór zastosowanego
materiału jak również jego prawidłowa konserwacja.

CENTRUM OGRODNICZE

Przykładowa aranżacja
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Letnia rewia
kolorów

Angielskie, japońskie, wiejskie...
Choć pozornie te ogrody wydają
się całkiem różne, wszystkie łączy jedna
wspólna cecha. Najpiękniej wyglądają na przełomie wiosny i lata, kiedy to kwitnące rośliny tworzą
wielobarwne kompozycje przenikające się w
najróżniejszych zestawieniach kolorów i kształtów.

Tomasz Drabek
Plantpol, Zaborze

Niestety wiele odmian już po kilku tygodniach przekwita, a my na
kolejną eksplozję barw zmuszeni jesteśmy czekać aż do następnego roku. Warto więc zatroszczyć się o to, by w naszych ogrodach znalazło się choć kilka roślin kwitnących przez całe lato.
Sunpatiens to odporniejsza na niekorzystne warunki atmosferyczne odmiana doskonale wszystkim znanego niecierpka. Dzięki
wyjątkowo mocnemu systemowi korzeniowemu Sunpatiensy
kwitną od wiosny aż do późnej jesieni tworząc wielobarwny dywan kwiatów zachwycając kolorami nawet podczas ponurej, deszczowej pogody.
Chociaż kojarzone są zazwyczaj z obsadzeniami miejskimi i rabatami, będą świetnie wyglądały również w wiszących pojemnikach
lub misach w towarzystwie żurawek lub funkii.
REKLAMA

Oryginalny kolor źdźbeł trawy Vertigo pozwala tworzyć
interesujące kompozycje

Nie jest to odmiana wymagająca szczególnej pielęgnacji, jednak nie
można zapominać o jej regularnym podlewaniu i zasilaniu – znakomite efekty daje tu stosowanie nawozu PLANTON K®.
Szukając kompaktowych roślin na rabaty i do pojemników warto
zwrócić uwagę na goździki serii Waikiki. Te niewysokie byliny
doskonale sprawdzają się w cyklu dwuletnim, świetnie się krzewią,
a co najważniejsze przez całe lato będą nas zachwycały delikatnymi
kwiatami w odcieniach różu lub bieli. Goździki najpiękniej rosą na
stanowiskach słonecznych lub półcienistych, warto też zapewnić im
dobrze przepuszczalne, piaszczyste podłoże.
Trudno dziś wyobrazić sobie ogród bez majestatycznych, ozdobnych traw. Nieprzerwanie od kilku sezonów prawdziwym hitem jest
efektowna trawa Vertigo, o niespotykanych ciemnopurpurowych,
niemal czarnych liściach. Dzięki niezwykłej kolorystyce posadzona
do ozdobnych donic tworzy intrygujący kontrast z roślinami kwitnącymi w odcieniach bieli i różu, oraz jasnymi żurawkami. Vertigo
wykorzystywana jest przede wszystkim do sadzenia w pojemnikach
lub na rabatach, jednak rewelacyjnie wkomponowuje się również w
nowoczesne wnętrza ozdabiając salony, biura lub restauracje.

Goździk WAIKIKI w kolorze białym to subtelna ozdoba
każdego ogrodu i tarasu
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Warto również wspomnieć o nowej odsłonie absolutnej klasyki, czyli petuniach kaskadowych
serii VISTA. Te kaskadowe odmiany wyróżniają się
głównie intensywnym wzrostem bardziej obfitym
kwitnieniem i wyjątkową odpornością na warunki
atmosferyczne. Visty pasują zarówno do obsadzeń
rabatowych, wiszących koszy i skrzyń balkonowych, a ich piękne kwiaty o jasnych barwach będą
ozdabiać nasz ogród prze całe lato. Należy jednak
pamiętać, że petunie są roślinami bardzo żarłocznymi i wymagają regularnego zasilania, najlepiej
sprawdzonymi nawozami takimi jak Planton S®.
Sunpatiens zdobiący rabatę w nasyconych letnich barwach

Trawę Vertigo można wykorzystywać także
do nasadzeń rabatowych
REKLAMA

Petunia Vista - liczne kwiaty tej kaskadowej odmiany zdobią ogród
przez całe lato

PORADY FACHOWCÓW

I

mamy
lato!

Tekst
Witold
Czuksanow

Mam nadzieję, że będzie normalne,
polskie. To znaczy, że słońce
przygrzeje, ale i trochę popada.

Mam nadzieję, że będzie normalne, polskie. To znaczy, że słońce
przygrzeje, ale i trochę popada. Dla mnie żar lejący się z nieba
przez kilka tygodni wcale nie oznacza pięknej pogody. Dla roślin
także. Popatrzcie czasami, jak ciepły, równy i spokojny deszczyk
poprawia im humor. Nawet tym, o których krąży opinia, że bez
wody długo mogą się obyć.
A skąd to wrażenie radości mokrych roślin? Cóż, woda to jakby
składnik paliwa, dawka energii. Zieleń po deszczu jest znacznie
bardziej soczysta niż w upalny dzień, a kwiaty bardziej okazałe i
nasycone kolorami. A gdy normalną koleją rzeczy, po ciepłym
opadzie /najlepiej nocnym/ wyjrzy słońce, wtedy i kwiaty i zioła
trzeba koniecznie powąchać. Przysięgam, że poczujecie wtedy
wyjątkowo intensywny i przyjemny zapach. Warzywa z kolei będą
jeszcze smaczniejsze niż zwykle.
A teraz ciekawostka: w taki ożywczy sposób wpływa na rośliny
jedynie deszczówka z nieba. Nawet najbardziej obfite podlewanie
wodą ze studni czy wodociągu, służy jedynie podtrzymaniu życia
roślin.

Nie wiem jak one rozpoznają rodzaj wody którą otrzymują, ale z całą
pewnością wiedzą, która najlepsza i najbardziej wartościowa. Z tego
względu od lat staram się zbierać jak najwięcej deszczówki. Uważam
wręcz, że ładne zbiorniki na ten wyjątkowy dar z nieba powinny być
obowiązkowym elementem małej architektury ogrodowej.
Wiem, że tej wody deszczowej nigdy nie zgromadzimy tyle, by wystarczyło na cały okres suszy, ale im jej mamy więcej, tym lepiej. Przecież
chętnie piją ją nie tylko wszystkie rośliny w ogrodzie, ale i kwiatki na
tarasach, balkonach, oraz wszystkie zielone i kwitnące ozdoby
parapetu.
I proszę także mieć to na uwadze, że zbieranie deszczówki, to
oszczędzanie naszych zasobów wody do picia, której mamy w Polsce
wyjątkowo mało.
Ale co za dużo to niezdrowo i nadmiar wody też potrafi zaszkodzić. W
pierwszej kolejności w czasie deszczowego lata do ataku ruszają różne
pleśnie i zgnilizny.
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Podczas nawadniania ogrodu zużywa się
ogromną ilości wody

(KOŁO BIEDRONKI)
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Letni deszcz odświeża nasz ogród

Gdy się już pojawią, wtedy nie pomaga interwencja nawet
najbardziej skutecznymi środkami chemicznymi. W tym wypadku
trzeba być mądrym przed szkodą i najlepiej, to mój sprawdzony
środek, ze dwa trzy razy zasilić rośliny dolistnie naturalnym
Biohumusem rozcieńczonym pół na pół z wodą. To je nie tylko
odżywia, ale i wzmaga naturalną odporność w czasie słabszej
pogody.

Nadmiar wody odbija się na kondycji kwiatów

Pomaga również na sytuację odwrotną, gdy przychodzą upały,
które sprzyjają mączniakowi /temu prawdziwemu z białym
nalotem/, na który nasz oprysk też działa, oraz przędziorkom. Im
nasze działanie niewiele przeszkodzi, no ale od czego mamy
zbiornik z deszczówką? Gdy rośliny nagle w upał zaczynają
żółknąć i brązowieć /uwaga zwłaszcza na miniaturowe świerki, czy
czarne porzeczki/ wtedy bardzo proszę obficie polewać je wodą.
Pajączki mokrego nie lubią, dlatego częste zraszania to naprawdę
dobra metoda przeciwstawienia się ich atakom.

Podczas upałów woda potrzebna jest nie tylko roślinom
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Hortensje
piękne
Andrzej
Antoszczuk
Sosenka,
Łapy

piękne krzewy
dla wszystkich

W ostatnich latach,
wraz z pojawieniem się i promocją
wielu bardzo ciekawych odmian
hortensji wzrosło zainteresowanie
tymi czarującym krzewami.
Szczególnie często zapraszamy do
ogrodu hortensje bukietowe.

Hortensje to bardzo widowiskowe krzewy najczęściej o okazałych
kwiatostanach i bardzo długim okresie kwitnienia. Jeszcze do niedawna
najbardziej rozpoznawaną odmianą była biała 'Annabelle', kojarzona
najczesciej z ogrodami wiejskimi. 'Annabelle' należy do rodziny
hortensji drzewiastych (Hydrangea arborescens) i święci wspaniały
powrót we wszelkiego typu nasadzeniach. Jest mało wymagającym
krzewem, osiągającym około 1m wysokości, o bardzo okazałych,
kulistych kwiatostanach. Powrót poniekąd wiąże się z promocją
nowych odmian amerykańskich, a szczególnie różowej Annabelle'Invincibelle' Spirit i Strong Annabelle 'Incrediball'. Zaleta tej
drugiej bez wątpienia są jej sztywne pędy, które nie pokładają się pod
ciężarem kwiatów, szczególnie po deszczu, tak jak ma to miejsce u
Annabelle. Jest ona także wyższa od odmiany tradycyjnej, ale jej kwiaty
nie są aż tak kuliste jak wskazywałaby nazwa. W naszych warunkach są
to krzewy zupełnie odporne na mróz, mogące rosnąć na każdej
wystawie, jeśli tylko zapewnimy im dostateczną ilość wilgoci w glebie.
Pasują do różnych stylów ogrodowych, a ich kwitnienie rozpoczyna się
już w czerwcu. Dobrze wyglądają zarówno sadzone pojedynczo, jak i w
grupach, bądź szpalerach. Różowa odmiana ma wprawdzie trochę
mniejsze kwiaty, ale kwitnie bardzo obficie i długo, bo przycięta szybko
wytwarza nowe kwiatostany.
Druga grupa to hortensje ogrodowe (Hydrangea macrophylla) o mięsistych ciemnozielonych liściach, z bardzo licznymi odmianami o
kulistych i talerzykowatych kwiatostanach, w kolorach od białego poprzez róże, czerwienie, niebieskie i fiolety. Są to jednak krzewy dość
wymagające, dla których na znacznym obszarze kraju należy zapewnić
cieniste lub półcieniste stanowisko i kwaśne podłoże. Wymagają też
starannego zabezpieczenia na zimę. Przemarznięte krzewy nie kwitną
bądź kwitną słabo, gdyż mróz może uszkodzić zawiązane pąki
kwiatowe.

Piękna 'Annabelle' rozświetla cienisty zakątek
REKLAMA

Dużą szansą, aby mieć w kolekcji te piękne i kwitnące krzewy jest
seria Fantastik collection. Na razie są dostępne dwa kolory- Cameroun blue -niebieski i Cameroun pink -różowy. Seria ta jest bardzo
wartościowa ze względu na kwitnienie, gdyż kwitnie na jednorocznych pędach. Gdy krzewy przemarzną to i tak zakwitnie po przycięciu, tylko trochę później, a przycięta latem zakwitnie jeszcze raz
jesienią.

40 Niezwykła

różowa hortensja 'Annabelle'

ul.Za gańczyka 16a
05-230 Kobyłka
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Zapraszamy:
Pn-Pt 9.00-19.00
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No i najważniejsza grupa, która doczekała się już wielu miłośników - bardzo łatwa w uprawie i w pielęgnacji hortensja
bukietowa (Hydrangea paniculata). Zadowoli się każdym stanowiskiem, nawet niezbyt żyzną ziemią. Wytrzymała na suszę i
mrozy. Zawsze nam zakwitnie. Rokrocznie przycinana będzie niższa i bardziej zwarta, nie przycinana uzyska większe rozmiary niż w
opisie. Pasująca do różnych stylów ogrodowych, o zróżnicowanej
budowie kwiatu i różnej wielkości w zależności od odmiany. Coraz
częściej spotykana w nasadzeniach w przestrzeni publicznej ze
względu na swoje dekoracyjne walory.

Większość nowych odmian ma bardzo duże wiechowate kwiatostany - 20 a nawet 30 centymetrowe, kwitnienie zasadniczo rozpoczyna się w lipcu-sierpniu. Kwiatostany utrzymują się na krzewach przez całą zimę i warto je zostawić, gdyż pięknie wyglądają Intensywnie różowa
Gra kolorów na opłatkach
pokryte szronem. Ścięte w ostatniej fazie zmiany koloru, po odmiana 'Diamant Rouge'.
hortensji ogrodowej
zasuszeniu, będą zdobiły nasze mieszkania przez długi okres.
Jedną z najlepszych i najbardziej znanych odmian jest 'Limelight' o
sztywnych nawet trzy metrowych pędach, z dużymi stożkowatymi,
lekko zaokrąglonymi kwiatostanami z samych kwiatów płonnych
zmieniających kolor z limonkowego na biały i z powrotem na różowiejąco - limonkowy. Ta odmiana ostatnio doczekała się karłowej do 1,2m kreacji do małych ogrodów oraz nasadzeń grupowych i
szpalerowych. Little Lime 'Jane' pozostałe cechy ma jak
'Limelight'. Inną bardzo dekoracyjną odmianą, która również kilka
lat temu pojawiła się na naszym rynku, jest około dwumetrowa
'Vanille Fraise', ze stożkowatymi białymi kwiatostanami, które w
trakcie kwitnienia zmieniają kolor na różowy. Niebawem zapewne
pojawi się Fraise 'Melba' o sztywniejszych pędach i mocniejszym
kolorze, który przechodzi w głęboką czerwień. A z intensywnymi
barwami- godne polecenia to uwielbiana w USA za obfite kwitnienie 'Pinky Winky. Wprawdzie kwiatostany tylko w większej części
są zbudowane z kwiatów płonnych, ale ze względu na swoją
intensywną ciemnoróżową barwę robią niesamowite wrażenie.
Jeszcze bardziej intensywną barwą przechodzącą w purpurowoczerwony kolor posiada niezbyt wysoka odmiana 'Diamant
Rouge'. Taką samą wysokość 1,5 m. osiąga 'Polar Bear' o czysto
białych lekko ząbkowanych płatkach. Czysto białe i bardzo duże 'Limelight' posadzona w grupie stanowi mocny akcent w ogrodzie
wiechy spotkamy także u silniej rosnącej odmiany 'Phantom',
która może dorastać nawet do 2.5 metra. Karłowe odmiany, które
mogą być też sadzone także w pojemnikach to 'Bobo', bardzo
obficie kwitnące o stożkowych kwiatostanach i 'Bombshel' o
bardziej kulistych kwiatostanach. Średnie i wyższe odmiany,
poprzez usuwanie bocznych pędów, świetnie nadają się do
tworzenia niezwykle atrakcyjnych hortensjowych drzewek. Takie
drzewka ze względu na małą przestrzeń jakiej wymagają, mogą być
sadzone tam, gdzie brakuje miejsca na krzew.
Warto przy okazji wspomnieć o hortensji pnącej (Hydrangea
petiolaris), doskonałym, mrozodpornym pnączu na zacienione
miejsca, który także może zachwycać. Kremowo-biała odmiana
'Cordifolia' doskonale sprawdzi się w mniejszych ogrodach, a z
kolei biała 'Mirranda' ozdobi nasz ogród nie tylko kwiatami, ale
także żółto obrzeżonymi liśćmi.
Hortensje to piękne i bardzo uniwersalne rośliny. Mam
nadzieję, że w każdym ogrodzie znajdzie się dla nich miejsce,
bo wybór gatunków i odmian jest naprawdę ogromny.

Ząbkowane płatki odmiany 'Polar Bear'
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Historia
małego

Ewelina Radecka
– Oddział Teatralny
Muzeum Historycznego
Miasta Krakowa

ogródka

Zamienienie pielenia, kopania dołków i sadzenia roślin w zabawę i
edukację to doskonały przepis na piękny ogród. Ale zanim zdradzę
dokładny przepis wyjaśnię, o czym właściwie jest mowa.
W Krakowie przy ulicy Szpitalnej 21 znajduje się, pamiętający co
najmniej czasy Zygmunta Starego, budynek nazywany od wiszącego na nim Krucyfiksu „Domem pod Krzyżem”. Pierwotnie był to
szpital dla ubogich uczniów, a obecnie mieści się tu siedziba Oddziału Teatralnego Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
Przy muzeum jest niewielki, zajmujący ok. 25 m2 powierzchni
ogródek i właśnie ten ogródek stał się bohaterem wydarzenia zorganizowanego 28 kwietnia przez Oddział Teatralny MHK Dnia
Ziemi.
Dotychczas ogródek był właściwie niezauważalny, schowany między zabudowaniami „Domu pod Krzyżem”. Rosło w nim jedynie
kilka host i liliowców oraz nieposkromione krzaki czarnego bzu.
Niestety, na całej wolnej przestrzeni panoszył się jeszcze - duszący
nieliczne kwiaty – podagrycznik pospolity. Nad całością pochylała
się płacząc stara, wysoka wierzba nagrobna, która próbowała
zasłonić chwasty długimi zielonymi warkoczami. W niewielkim
oddaleniu, na niewybrukowanym kostką wolnym kwadracie rosła
jeszcze otoczona konwaliami skromna jarzębina, która dopiero co
zaczynała wypuszczać młode pędy. Całość prezentowała się dość
smutno, żeby nie powiedzieć tragicznie, ale była jeszcze wiosna
i odpowiedni czas na zmiany.
Tylko jak poradzić sobie samemu
z nieokiełznaną dżunglą chwastów?
Pracownicy Oddziału Teatralnego MHK postanowili się jednak nie
poddawać i wzorem aktorów Stanisławskiego wyjść naprzeciw
przyrodzie. Aby połączyć przyjemne z pożytecznym, zaprosili
miłośników piękna – zarówno natury jak i sztuki teatru, by wspólnymi siłami przemienić muzealny ogródek w arcydzieło pełne zieleni i kolorowych kwiatów.
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Stworzenie ogródka pełnego kolorowych,
pachnących kwiatów niekoniecznie musi
wiązać się ze żmudnym, męczącym grzebaniem
w ziemi. Prace ogrodowe mogą stać się
również świetną rozrywką, dostarczyć wiele
radości i satysfakcji.
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Przygotowano pełen arsenał ogrodowych narzędzi, worki z ziemią
oraz niezliczoną ilość sadzonek rozmaitych kwiatów. Ponieważ
stanowisko było wilgotne i przez większość dnia zacienione,
wybrano do nasadzeń takie rośliny, które nie potrzebują dużo słońca
i dobrze radzą sobie w ubogiej glebie. Wbrew pozorom całkiem
sporo roślin nadaje się do cienistych ogrodów i pięknie w nich
zakwita, o ile odpowiednio się o nie zadba. Nam udało się wybrać
ponad 20 różnych gatunków.
Wydarzenie rozpoczęło się punktualnie o 16:30. Gotowych do
pracy stawiło się aż dwudziestu dwóch ochotników. Pogoda była
trochę niepewna – było ciepło, ale słońce chowało się za złowieszcze chmury, z których w każdej chwili mógł spaść deszcz.
Przygotowania rozpoczęto od walki z podagrycznikiem, którego
niezwykle trudno jest wyprosić z ogrodu. Za pomocą wideł
przekopano całą działkę i starannie wybrano długie, białe korzenie
chwastu. Część osób zajęła się w tym czasie odcięciem gałęzi
dzikiego bzu i ułożeniem z zebranych kamieni skalniaka w rogu
ogrodu.
Gdy udało się już pozbyć niechcianych gości z ogrodu i przygotować teren do sadzenia nastąpiła krótka przerwa, w trakcie której
REKLAMA

można było posilić się ciastkami i wysłuchać opowieści o zabytkokowym „Domu pod Krzyżem”, historii mieszczącego się tu muzeum teatralnego i poznać plany związane z otwarciem nowej
wystawy.
Po pierwszym etapie prac taka przerwa była konieczna, ale że
pogoda stawała się coraz bardziej niepewna, po chwili na złapanie
oddechu zabraliśmy się do dalszej pracy – sadzenia kwiatów. Zaczęliśmy od doniczek, w których wylądowały pomarańczowe
aksamitki i żółte bratki, później przyszła pora na pozostałe kwiaty.
W tylnej części ogródka zasadziliśmy krzewy berberysu, tawuły
japońskiej, bukszpanu i złotlinu, które z czasem stworzą rodzaj
zielonego żywopłotu, a przed nimi znalazło się miejsce dla kilku
host, liliowców i irysów. Wolną przestrzeń między dosadzonymi
kwiatami, a rzędem wcześniej już rosnących liliowców wypełniliśmy różnobarwnymi orlikami, pierwiosnkami, goździkami brodatymi, geranium i niezapominajkami. Najtrudniejsze do zaaranżowania miejsce, czyli kąt ogródka z usypaną kupką kamieni,
obsadziliśmy barwinkiem, czyli niezawodną rośliną do stanowisk
ciemnych i beznadziejnych.
Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników udało się w ciągu
dwóch godzin stworzyć piękny, zielony ogród. Na zakończenie
każdy z uczestników mógł sprawdzić swoją wiedzę o teatrze w quizie teatromaniaka odpowiadając na pytania dotyczące historii
teatru krakowskiego. Najmłodsi ogrodnicy bawili się w teatralne
kalambury i odgadywali hasła związane z tytułami spektakli konkurując o nagrodę w postaci biletu na spektakl „Pionokio” w Teatrze im. J. Słowackiego. Wygrać mógł tylko jeden uczestnik, ale
wszyscy dostali nagrody w postaci zestawu książeczek edukacyjnych.
I tak oto maleńki ogródek połączył pasjonatów ogrodnictwa
i teatru. Miejmy nadzieję, że jeszcze nie raz uda nam się
udowodnić, że jest to duet doskonały.
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Symbol
Podhala
Boże Ciało na Podhalu. Procesja wychodzi z
kościoła. W znanym od lat szyku, za baldachimem
skrywającym księdza celebranta niosącego
Najświętszy Sakrament idą górale i góralki w swych
odświętnych, paradnych strojach.
Wzrok przyciągają kwieciste spódnice i śnieżnobiałe
bluzki z narzuconymi na ramiona chustami.
Cekinami ułożonymi w kwietne wzory
mienią się kobiece gorsety.

Podnóża Babiej Góry to jedne z niewielu już miejsc, gdzie
zachowały się piękne okazy dziewięćsiłów (fot. K. Fujak)

Na większości z nich widnieje bardzo charakterystyczna roślina - dziewięćsił bezłodygowy. Odnaleźć ją można nie tylko w strojach ludowych, ale także wśród ornamentów architektonicznych czy motywów
zdobniczych stosowanych w sztuce użytkowej, a nawet sakralnej.
Carlina acaulis, bo tak brzmi jej łacińska nazwa, jest rzeczywiście
rośliną niezwykłą. Trudno ją bowiem odnaleźć na niżu Polski. Obecna
jest natomiast na południu Polski, gdzie porasta miejsca dobrze
nasłonecznione i suche, na przykład wystawione do słońca obrzeża lasu,
czy murawy i miedze. Z uwagi na swój niezaprzeczalny urok często
stawała się dziko zerwaną "pamiątką" z górskich wakacji, co przyczyniło się znacznie do zmniejszenia jej liczebności. Na szczęście dziś
roślina ta jest objęta ochroną gatunkową.
Urodę dziewięćsił zawdzięcza zapewne okazałej i niezwykle dekoracyjnej rozecie, którą tuż przy gruncie tworzą głęboko powcinane i
zakończone długimi kolcami, liście. Pośrodku osiągającej nieraz i 50
cm średnicy rozety, na początku sierpnia rozwija się koszyczkowaty, jak
przystało na przedstawiciela rodziny astrowatych (dawniej złożonych)
kwiatostan. Mylić się jednak będzie każdy, kto uzna za kwiat cały, przypominający słońce twór.
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Rozeta liści wczesną wiosną (fot. K. Fujak)

Element zdobniczy w postaci stylizowanego dziewięćsiła
bezłodygowego (fot. J. Fujak)

Kwiaty, bo jest ich wiele, tworzą jedynie centralną część, zwaną
koszyczkiem. Są drobne, niepozorne, zabarwione białawo, żółtawo lub brunatnawo i przypominają malutkie kieliszki.
W błąd wprowadzają natomiast silnie połyskujące w promieniach słońca srebrzystobiałe lub nieco różowawe, słomiaste
łuski, które przypominają płatki. Te oryginalne listki okrywowe,
posiadają zdolność ruchu. W ciepłe, suche dni, w świetle słońca
listki tworzące okrywę rozchylają się, by odsłonić tarczę koszyczka kwiatowego, natomiast w dni pochmurne stulają się i
tworzą nad koszyczkiem stożkowatą ochronę.

Kwiaty wyrastają w sierpniu ze środka „różyczki liściowej”
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Szczególna wrażliwość dziewięćsiłu na zmiany wilgotności uczyniła zeń swego rodzaju naturalny higrometr wskazujący tendencje
pogodowe. Reakcja na słońce, a także sam wygląd rośliny przypominający tarczę słoneczną przywodzi na myśl dawne pogańskie
wierzenia w kult solarny. Pewnie właśnie z uwagi na to podobieństwo została ona tak często wykorzystywanym naturalnym symbolem słońca.
Wróćmy jednak do samej rośliny. Pod koniec lata dziewięćsił dojrzewa i wydaje owoce, które zaopatrzone są w delikatny puch kielichowy, co pozwala im na unoszenie się w powietrzu i rozsiewanie
przez wiatr. Jak sama nazwa gatunkowa rośliny wskazuje, jest
bezłodygowa. Liście wyrastają niemal od razu z głęboko w ziemię
sięgającego grubego i długiego korzenia. To właśnie ta część
rośliny miała i ma nadal znaczenie lecznicze. Odwar z korzenia
stosuje się przy nieżytach górnych dróg oddechowych i przeziębieniach oraz schorzeniach skóry, jako środek moczopędny, a także
jako lek na impotencję i obecność tasiemca.

Dziewiećsił rozchyla swe płatki

Z właściwościami leczniczymi tej rośliny najprawdopodobniej
związana jest jej łacińska nazwa Carlina. Uważa się, że wywodzi
się od imienia Karola Wielkiego, władcy wielkiego imperium zachodniego. Pod koniec VIII wieku w Europie szalała cholera,
dziesiątkując ludność całego niemal kontynentu i nie oszczędzając
nawet żołnierzy. Strapionemu władcy miał się wówczas przyśnić
anioł i polecić stosowanie dziewięćsiła znanego wówczas pod
nazwą Chameleon jako jedynego skutecznego środka w walce z tą
straszliwą chorobą. Zmieniona na cześć Karola Wielkiego nazwa
rośliny do dziś jest używana.
Polska rodzajowa nazwa także ma swe korzenie w odległych czasach. Od dawien dawna liczbę dziewięć uznawano za niezwykłą choćby dziewięć muz, dziewięć chórów anielskich, dziewięć bram
do piekła, dziewięć otworów w ciele człowieka, czy dziewięć noży
noszonych przez dawnych japońskich skrytobójców, mających
przynieść szczęście. Nic więc dziwnego, że liczba dziewięć wiązała
się także ze światem czarów, a co się nierozerwalnie z tym wiąże, i
zielarstwa.

Koszyczek z nasionami "uzbrojonymi" w puch (fot. K. Fujak)

U Słowian znane było zaklęcie dziewięciu ziół. Słowa pogańskiego
zaklęcia z biegiem czasu się zatarły, a zostały rośliny o, jak wierzono, tajemnej mocy. Obok tych o niepodważalnej mocy, jak pokrzywa, bylica i babka, stosowano w zależności od regionu tobołki,
liście jabłoni, jaskry, rumianek, przestęp, czy widłaka.
Miały one zapobiegać nie tylko dziewięciu zaraźliwym chorobom
tak ludzi jak i zwierząt, ale także dziewięciu złym mocom i dziewięciu truciznom oraz chronić domy przed piorunami i ogniem.
Dziewięć tajemnych mocy, mających strzec i leczyć, łączyła w
sobie jedna tylko roślina - Carlina acaulis czyli dziewięćsił bezłodygowy.

W pełni rozkwitu (fot. K. Fujak)

Dziewięćsił jest także godłem
polskich botaników. Jego podobizna zdobi pieczęć Polskiego
Towarzystwa Botanicznego.
W poszukiwaniu niezwykłych
okazów dziewięcsiłów
zapraszamy na babiogórskie
szlaki, gdzie oprócz tych
pięknych roślin można spotkać
także wiele innych
przyrodniczych ciekawostek.
Autor tekstu: Katarzyna Fujak

Typowe siedlisko dziewięćsiłów - nasłonecznione miedze na
stokach wzgórz (fot. K. Fujak)

Babiogórski Park Narodowy
34-222 Zawoja 1403
Tel. 33 8775 110, Fax. 33 8775 554
www.bgpn.pl, e-mail: park@bgpn.pl

Rycina dziewięćsiła
w logo Polskiego
Towarzystwa
Botanicznego
(źródło:strona
interenetowa PTB)
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Rysie
w

gorczańskim
mateczniku

Płochliwy i skryty drapieżnik dla zaspokojenia
wszystkich potrzeb życiowych potrzebuje
rozległych, naturalnych kompleksów leśnych.
Areał jednego osobnika może obejmować
od stu do kilkuset kilometrów kwadratowych!

Jedna z samic w Gorczańskim Parku Narodowym
urodziła i wychowała aż cztery młode

Postępujące przekształcenia środowiska powodują, że coraz mniej
jest takich obszarów, gdzie ryś może egzystować. Aktualna liczebność tych pięknych kotów jest w naszym kraju szacowana na
niewiele ponad 200 osobników. W Gorczańskim Parku Narodowym bytuje około 5 dorosłych rysi. Puszcza karpacka na terenie
chronionym zapewnia im schronienie, pożywienie oraz dogodne
warunki do wychowywania potomstwa. Najchętniej przebywają w
niedostępnych dla człowieka matecznikach z wykrotami, skałami i
gęstą roślinnością.
Przyjrzyjmy mu się z bliska...
Wiele interesujących faktów z życia gorczańskich rysi zostało
zarejestrowanych dzięki monitoringowi fauny prowadzonemu z
zastosowaniem fotopułapek w GPN. Szczególnie interesującą cechą rysi z populacji karpackiej, a więc i tych gorczańskich jest
plamkowane ubarwienie. Kształty i kombinacje plamek na sierści
tworzą u każdego osobnika niepowtarzalny wzór. Dzięki temu
można identyfikować i rozróżniać poszczególne zwierzęta przebywające na terenie Parku, porównywać ich zachowanie i określić
miejsca w których chętnie przebywają.
Codzienne życie rysia...
Prowadzi samotniczy tryb życia i rzadko spotyka przedstawicieli
własnego gatunku. Pozostawia im jednak informacje o własności
terenu, znakując terytorium śladami zapachowymi, najczęściej moczu na głazach, pniakach lub przewróconych drzewach. Ponadto,
podobnie jak inne koty, drapie pazurami grunt lub pień drzewa
zostawiając znaki wizualne.
W czasie ładnej pogody chętnie wygrzewa się w słońcu, leżąc na
skale, pagórku lub zwalonym drzewie. Nocą wyrusza na obchód
swego rewiru i polowanie. W ciągu doby ryś przemierza od kilku do
kilkunastu kilometrów. Nie jest zgodne z prawdą powszechne
mniemanie, że ryś boi się wody. W razie potrzeby dobrze pływa, a w
czasie upałów chętnie chłodzi się w wodzie.
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Samiec rysia w gorczańskim mateczniku

Nie jest zgodne z prawdą powszechne mniemanie, że atakuje ofiarę skacząc na nią z drzewa. Ryś poluje na ziemi. Czatuje cierpliwie i ostrożnie podkrada się do ofiary, ukrywając
się za wykrotami, kępami traw lub innymi osłonami. Skuteczność łowów jest tym większa
im bliżej uda mu się podejść. Atakuje biegnąc niskimi długimi susami. Zazwyczaj pogoń
nie jest dłuższa niż 20 - 50 m. Rzadko zdarza się by osiągnęła dystans 100 m. Ryś często
przenosi lub przeciąga zdobycz by ukryć się i pożywić w spokoju. Nie jest prawdą, że zjada
tylko najlepszą część mięsa a resztę porzuca. Polowanie kosztuje dużo wysiłku, a tylko
część łowów kończy się sukcesem, więc drapieżnik nie marnuje zdobyczy. Stara się skonsumować całość swojego łupu, jednak na jeden posiłek jest w stanie zjeść ok.1 kg pokarmu,
a w ciągu doby niewiele ponad 3 kg. Dlatego w pobliżu dużej zdobyczy przebywa przez
kilka dni. W lesie żyje wielu amatorów mięsa, którzy chętnie korzystają z tego co upolował. Dlatego ryś często maskuje swoje pożywienie ściółką lub śniegiem.

Samiec zwany przez pracowników GPN "Kłapouchym”

„Marcowanie” i kocięta
Okres godowy rysi przypada głównie na marzec i dlatego zwany jest „marcowaniem”. W
tym czasie milczące zazwyczaj koty zaczynają wydawać różnorodne dźwięki: samice
przeciągle miauczą, a samce odpowiadają im donośnym warczeniem. Samiec i samica
przebywają razem przez kilka dni. Po 7 tygodniach ciąży kotka rodzi zwykle 2 lub 3 kocięta
w dobrze ukrytym miejscu. Do wyjątkowych należą mioty liczące czworo młodych.
Nowo narodzone rysie ważą zaledwie ok. 300 g., jednak w ciągu pierwszych 2 tygodni
życia podwajają masę ciała. Pod koniec pierwszego miesiąca zaczynają biegać i bawić się.
Baraszkując ćwiczą sprawność, uczą się zachowań związanych z polowaniem, walką,
obroną i ucieczką. Do zabaw często wykorzystują gałązki, liście, kawałki kory jako
imitację zdobyczy, na którą czatują, skaczą, chwytają i przenoszą. Przez dwa miesiące
przebywają w ukryciu, a matka stara się szukać pożywienia blisko gniazda, by nie oddalać
się zbytnio od potomstwa. W miarę nabierania siły przez kocięta, samica zaczyna je
przeprowadzać do nowych kryjówek, nawet kilka razy na miesiąc. Kiedy osiągną odpowiednią sprawność wyruszają na polowanie wraz z matką, by uczyć się zdobywania pokarmu.
W wieku ok. 9-11 miesięcy młode rysie opuszczają matkę i rozpoczynają samotną wędrówkę w poszukiwaniu własnego terytorium pokonując nawet kilkaset kilometrów.
Kierunek i dystans migracji jest uzależniony od rozmieszczenia dużych obszarów leśnych
oraz istnienia korytarzy ekologicznych. Otwarte rolnicze i zurbanizowane tereny są dla
rysi bardzo poważną barierą, uniemożliwiającą wędrówkę. Dla migrujących młodych
śmiertelnym niebezpieczeństwem są drogi samochodowe i kolejowe.
Ryś - gatunek chroniony
Od roku 1995 objęty w Polsce ścisłą ochroną gatunkową. Figuruje w Polskiej Czerwonej
Księdze Zwierząt jako bliski zagrożenia. Jest również objęty europejskim programem
Natura 2000 jako gatunek ważny dla Europy, którego zachowanie wymaga tworzenia
specjalnych obszarów ochrony siedlisk.
Zdjęcia zamieszczone w artykule pochodzą z fotopułapek
(archiwum GPN). Zostały wykonane sprzętem zakupionym
ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej oraz Funduszu Leśnego LP.

Tekst:
Mariola Stefanik
- st. specjalista
ds. dydaktyki GPN

REKLAMA

Czym się żywi? Jak poluje?
Dla naszych krajowych rysi najważniejszym pokarmem są ssaki kopytne, głównie sarny,
ponieważ ich masa jest zbliżona do ciężaru drapieżnika. Dla samotnego łowcy upolowanie
większej ofiary, jak jeleń, jest znacznie trudniejsze. Dlatego ryś wybiera głównie osobniki
młode lub w słabszej kondycji. Chwyta też zające, gryzonie, ptaki, uzupełnia dietę nawet
płazami, gadami i owadami.

GDZIE NA WEEKEND?

VIRIDIS POLECA

Pogromca

chwastów

Złote łany kwitnących na łące „mleczy”
mogą zapierać dech w piersiach i sentymentalnie
cofać nas w czas dzieciństwa, gdy biegając po łące
zrywaliśmy żółte pompony i nie bacząc na plamiący
ręce sok, pletliśmy misterne wianki...
Kiedy jednak rzeczone „mlecze” pojawiają się na pięknym, dywanowym trawniku nasz umysł samoistnie odsuwa na bok sentymentalne
wspomnienia, a za cel stawiamy sobie przywrócenie harmonii na naszej jednolitej, niezachwaszczonej jeszcze wczoraj murawie.
Zazwyczaj w pierwszej chwili sięgamy po nóż i wycinamy niepasujące do smukłych źdźbeł trawy chwasty dwuliścienne. Jest to zadanie
o tyle trudne, że chcący czy też nie, musimy upaść na kolana przed naszym wrogiem lub złożyć mu pokłon. Cierpią kolana, cierpi kręgosłup, cierpi też nasza duma. Sama metoda oprócz aspektów zdrowotnych nie wydaje się być całkowicie skuteczna, gdyż wycinając
chwasty u podstawy tylko pozornie likwidujemy problem. Z resztek
korzenia, który pozostał pod ziemią prędzej czy później „odbije” nowa roślina.
Jak to działa?
Aby skutecznie uporać się z problemem chwastów na trawniku
Praca wyrywaczem jest niezwykle czysta, komfortowa i skuteczna,
musimy usuwać je razem z korzeniami. Nie jest to sprawa
aby usunąć nawet głęboko korzeniące się chwasty nie trzeba się schyłatwa, ale możliwa do wykonania. Wystarczy sięgnąć
lać, ani brudzić rąk.
po wyrywacz do chwastów firmy Fiskars.
Narzędzie wyposażone jest w pazury, które pozwalają złapać chwast z
czterech stron i w całości wyciągnąć z ziemi. Chcąc się pozbyć intruza
z murawy, umieszczamy pazury wokół chwastu zwracając uwagę,
aby złapały jak największą część rośliny. Następnie nadeptujemy na
podpórkę znajdującą się u podstawy trzonka, wciskając tym samym
urządzenie głęboko w ziemię.
Kolejnym krokiem jest odchylenie narzędzia od siebie, które powoduje zakleszczenie się pazurów wokół chwastów. Teraz wystarczy
lekko pociągnąć wyrywacz do góry i wyjąć chwast razem z korzeDużym atutem teleskopowego modelu W82 jest możliwość regulacji niami z ziemi. Korzystając z mechanizmu uwalniania wrzucamy
długości trzonka w zakresie 990 - 1190 mm, dzięki której z narzędzia niechcianą roślinę do kosza ogrodowego bez konieczności dotykania
jej rękoma. I gotowe!
Viridis poleca!
mogą korzystać zarówno wyższe jak i niższe osoby.
Wyrywacze do chwastów Fiskars to innowacyjne narzędzia przeznaczone do usuwania uciążliwych głęboko korzeniących się chwastów
m.in. mniszków i ostów z trawnika bez konieczności stosowania
herbicydów czy też nadwyrężającego kręgosłup schylania. W ofercie
dostępne są dwa rodzaje wyrywaczy. Oba wykonano z lekkich
i wytrzymałych materiałów - aluminium i poliamidu wzmocnionego
włóknem szklanym oraz wyposażono je w długie, głęboko sięgające
pazury wykonane ze stali nierdzewnej.
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TOP PRODUKT
SAŁATA MASŁOWA JUSTINE
Odmiana masłowa, przeznaczona do uprawy letniej.
Główki średniej wielkości, zwięzłe, o zielonej do
jasnozielonej barwie i atrakcyjnym wyglądzie. Jej
zaletą jest bardzo dobra tolerancja wobec chorób,
zasychania brzegów liści i brak tendencji do
wybijania w pędy kwiatostanowe.

VILMORIN
NOŻYCE DO TRAWY
Z SERWO
Niezawodne nożyce do trawy z systemem
zapobiegającym zakleszczaniu się ostrzy.
Ergonomiczna, lekka konstrukcja czyni pracę
komfortową, a obracane o 360° ostrza umożliwiają
pracę pod dowolnym kątem nawet w trudno
dostępnych miejscach. Ostrza wykonane są ze stali
nierdzewnej, a rączki z poliamidu.

NATUREN MULTI - INSECT

FISKARS

Preparat na bazie olei roślinnych przeznaczony
do zwalczania mszyc, wełnowców, mączlików
szklarniowych, przędziorków i miseczników na
roślinach ozdobnych i jadalnych. Szczególnie
polecany do zwalczania szkodników żerujących
na ziołach i warzywach uprawianych na
domowym parapecie. Okres karencji 12 godzin.

SUBSTRAL

EKO-OGNISKO SURVIVAL

PUŁAPKA NA OSY I MUCHY

Nowoczesna i przyjazna dla środowiska rozpałka,
dzięki której błyskawicznie można rozpalić
ognisko, kominek czy też grilla. Rozpałka jest
przeznaczona do samodzielnego złożenia i przydaje się
wszędzie tam, gdzie liczy się niezawodność i
oszczędność miejsca, czyli podczas wyprawy w góry,
na biwak czy na ryby.

Pułapka oparta wyłącznie na naturalnych
składnikach, przeznaczona do monitorowania
aktywności os, szerszeni na zewnątrz
budynków, w ogrodach oraz w
pomieszczeniach gospodarczych. Zapewnia
skuteczną ochronę dzięki wyjątkowej
kompozycji płynu wabiącego oraz specjalnej
konstrukcji pułapki.

EKO-OGNISKO

AROX

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

SUMIN

GAŚNICA NA OSY I SZERSZENIE
Preparat przeznaczony jest do likwidacji gniazd os i
szerszeni. Specjalna dysza umożliwia rozpylanie preparatu
z odległości do 6 m, ograniczając ryzyko bezpośredniego
kontaktu z owadami. Działanie preparatu jest
natychmiastowe i utrzymuje się przez kilka dni.

BROS

tOXY ŚLIMAX GB
Granulowany preparat ślimakobójczy przeznaczony
do zwalczania ślimaków nagich i oskorupionych.
Trwała formuła chroni granule przed działaniem
wilgoci i gwarantuje skuteczność
nawet po intensywnych opadach.

TOXY
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Jeszcze

więcejkoloru
Prace w ogrodach trwają
już na całego. Jednym z produktów, które
wykorzystujemy zarówno do celów
ozdobnych, jak i praktycznych, jest mulcz
dekoracyjny Aqua Save (zrębki kolorowe).

Standardowo zrębki są pokolorowane na cztery kolory:
żółty, pomarańczowy, czerwony i brązowy. Wysypując je
pod rośliny, czy na klomby, można tworzyć współgrające
ze sobą ciekawe, kompozycje kolorów.
A oto, co powinniśmy wiedzieć o mulczu, zanim rozpoczniemy prace w ogrodzie.
Ozdoba i ochrona
Wysypywanie mulczu pod roślinami poza funkcją ozdobną, ma
również znaczenie praktyczne. To przede wszystkim doskonała
ochrona przed chwastami. W miejscu gdzie podsypiemy rośliny,
zabezpieczamy podłoże przed wyrastaniem chwastów, a tym samym ograniczamy naszą pracę związaną z pieleniem. Drugą
ważną funkcją, którą spełnia mulcz, jest ograniczanie parowania z
podłoża dzięki osłonięciu go przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Wysypana warstwa mulczu przyczynia się
więc do stabilizacji temperatury podłoża pod roślinami. Co to oznacza dla nas w praktyce? Warstwa mulczu zapobiega nadmiernemu nagrzewaniu się ziemi w ciągu dnia, jak również jej ochładzaniu wieczorem i w nocy. Z kolei w zimie mulcz chroni korzenie
przed przemarzaniem.
Mulcz czy kora sosnowa?
Mulcz dekoracyjny Aqua Save ma znaczącą przewagę nad tradycyjną korą sosnową. Dlaczego? Po pierwsze ma bardziej regularną
strukturę, co gwarantuje, że nie będzie łatwo rozwiewany przez
wiatr. Po drugie, dzięki frakcjonowaniu, podobne rozmiarem kawałki wyglądają estetyczniej. Mulcz posiada również dłuższy
okres rozkładu w porównaniu do kory i znacznie dłużej będzie
cieszył nasze oczy swoimi kolorami. Musimy również pamiętać,
że kora sosnowa oddziałuje na pH gleby, na której jest wysypana,
co może mieć niekorzystny wpływ w przypadku tzw. wymagających roślin.
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Warto wiedzieć
Aby zrębki spełniały należycie swoją rolę, należy je rozsypać wokół
roślin w taki sposób, aby warstwa okrywająca ziemię miała minimum 4-5 cm grubości. Planowanie areału, który przeznaczymy na
obsypanie, zależy tylko od naszej inwencji i wyobraźni. Atrakcyjne
kompozycje można uzyskać, łącząc ze sobą dwa lub więcej kolorów. Należy też pamiętać o tym, że zaczynając wiosną nowy sezon,
powinniśmy uzupełnić warstwę mulczu. Działanie śniegu, mrozu
i słońca sprawi, że mulcz nie będzie wyglądał tak świeżo i efektownie jak zaraz po wysypaniu. Mulcz dekoracyjny oferowany przez
firmę Hollas produkowany jest w workach o pojemności 50 l,
co ułatwia transport. Ciekawym rozwiązaniem jest projekt,
w którym brzegi worków są zabarwione takim samym kolorem, jak
znajdujący się w nich mulcz. Dzięki temu nie musimy otwierać
opakowania, by sprawdzić, jaki kolor zrębek potrzebujemy.

REKLAMA

Naturalnie

od wieków

Są rzeczy, które mimo upływu lat, wieków, tysiącleci nie przestają
być doceniane. Należy do nich także bardzo niepozorna roślina jaką
jest len. To roślina uniwersalna pod każdym względem.
Co sprawia, że popularność lnu od wieków nie słabnie, a nawet, w erze eko ruchów i eko trendów na nowo odkrywamy zalety tej rośliny?
Słysząc słowo len, najpewniej pierwsze nasuwające się skojarzenie dotyczy siemienia lnianego. Siemię to nasiona lnu trwałego wykorzystywane w medycynie, które służą całemu organizmowi. Zawierają związki śluzowe, białka, sterole, kwasy organiczne (m.in.. askorbinowy), enzymy, sole mineralne (m.in. magnezu, cynku, żelaza). Przede wszystkim jednak
są zasobne w olej, który zawiera glicerydy kwasów nienasyconych (m.in. linolenowego, linolowego), nieco mniej glicerydów kwasów nasyconych oraz fitosterole i witaminę E.
Bogaty skład przekłada się na wielopłaszczyznowe działanie prozdrowotne. Siemię lniane
znane jest przede wszystkim z dobroczynnego działania w chorobie wrzodowej. Zawarte w
nasionach śluzy powlekają błony śluzowe przełyku, żołądka i częściowo dwunastnicy, chroniąc je przed agresywnym kwasem solnym i zmniejszając odczyny zapalne. Siemię jest też
dobrym środkiem przeciwkaszlowym, skutecznym zwłaszcza w zapaleniu oskrzeli, ale pomaga także w chorobach skórnych, leczeniu oparzeń i odmrożeń. Olej lniany przyspiesza regenerację naskórka i błon śluzowych, ale najbardziej ceniony jest za to, że obniża poziom lipidów i cukru we krwi.
Jak spożywać siemię lniane? Na pewno nie poleca się jeść ziaren na sucho, ponieważ mogą
nam zatkać przewód pokarmowy. Najpierw ziarenka mielimy, a po zmieleniu dodajemy je do
wszystkich produktów spożywczych, od sałatek, poprzez budynie, owsiankę, różnego rodzaju ciasta, zupy oraz mięsa. Uniwersalność lnu jest następstwem bardzo neutralnego smaku,
który doskonale komponuje się z bardziej wyrazistymi produktami. Jeżeli komuś nie przeszkadza galaretowata postać naparu z niemielonych nasion lnu, może przyjmować go właśnie w
takiej postaci.
Jeżeli ze względów zdrowotnych siemię lniane na stałe zagościło w naszej diecie, warto mieć
na uwadze, że długotrwałe picie naparu z siemienia utrudnia wchłanianie witamin z grupy B.
By nie dopuścić do niedoborów tych substancji należy włączyć do posiłków produkty bogate
w te witaminy (m.in. grube kasze, chleb razowy). I w tym miejscu pojawia się pewnego rodzaju konflikt, gdyż osoby mające problemy z układem pokarmowym powinny stosować
dietę lekkostrawną, czyli wykluczającą gruboziarniste kasze i ciemne pieczywo.Tutaj z
pomocą przychodzi nam olej lniany. Ta forma dostarczania istotnych dla organizmu lignanów w mniejszym stopniu obciąża nasz układ pokarmowy i pozwala cieszyć się z korzyści
płynących ze spożywania lnu.

ROZRYWKA

Len jako roślina włókiennicza jest bardzo łatwa w uprawie oraz w obróbce. W przeciwieństwie do bawełny, o której mogli Państwo
przeczytać w poprzednim numerze, podczas całego procesu
technologicznego (od ziarenka do lnianych spodni) wymaga użycia
niewielkich ilości środków chemicznych. Co więc ważne, jest materiałem naturalnym i sprzyjającym naturze. Materiały oparte na włóknach
lnianych są trwałe i odporne na ścieranie.
Drobne, ale bardzo liczne, niebieskie kwiaty lnu trwałego są także bardzo dekoracyjną ozdobą każdego ogrodu. Roślina jest krótkowieczna i
należy systematycznie co 3-4 lata ją odmładzać. Dużą zaletą jest jej
dobra mrozoodporność, len dobrze radzi sobie w naszym klimacie i
rzadko kiedy wymarza. Nietrwałe, bardzo urokliwe kwiaty pojawiają
się już w maju i systematycznie zakwitają aż do nadejścia jesiennych
przymrozków. Na słonecznych, próchnicznych stanowiskach roślina
potrafi przybrać okazałe rozmiary dorastając do 40 cm wysokości bujnie się rozrastając. Wiotkie pędy łatwo uginają się pod ciężarem wody
czy kochających je ślimaków, jednak nie wyłamują się, a jedynie łukowato wyginają ku ziemi.
Len to wyjątkowa roślina, z której nic się nie marnuje. Nawet zdrewniałe fragmenty łodyg przetwarza się na płyty paździerzowe, a wytłoki na
pasze.
Wszechstronność tej niepozornej rośliny
zapewnia jej niesłabnąca popularność
już od stuleci.
Zaprośmy len do kuchni,
garderoby oraz ogrodu
i przekonajmy się na
własnej skórze jak
dobrze żyć w bliskim
kontakcie z naturą
i jak wiele oferuje
nam nawet tak
skromna roślina.
REKLAMA
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Scarecrow

Evil & Crossroads

Francuski „Strach na wróble” (Scarecrow) to formacja reklamująca się jako blues hip hop band.
Nie ma w tym określeniu najmniejszej niezgodności.
Oba te gatunki muzycy zespołu znakomicie zasymilowali tworząc
bardzo oryginalną jakość. Już sama notka umieszczona we
wkładce do płyty, rozwiewa wszelkie wątpliwości w momencie
gdy popatrzymy na skład.
Slim Paul – guitars, dobro, lead blues, Antibiotic Daw – turntable,
lead hip hop, Jamo – chorus, piano, The Pap's – drums,
percussions.
Użycie gramofonu odtwarzającego płyty winylowe w roli pełnoprawnego instrument już chyba dzisiaj nikogo nie dziwi, ale
trzeba przyznać, że nie jest to zbyt popularny zabieg w muzyce
bluesowej. Antibiotic Daw radzi sobie z tym nad podziw dobrze.
Dodatkowo jest on też znakomicie rapującym muzykiem.
Co ciekawe wszystkie „rapowanki” zostały napisane w ojczystym języku Francuzów, natomiast partie śpiewane zgodnie z
bluesową tradycją są wykonywane po angielsku. Harmonie
utworów wywodzą się w prostej linii z tradycji delty.
Natomiast rytmika, to domena tego co wypracował hip hop jako
gatunek. Fenomenalne partie gitarowe grane techniką ślizgową.
Znakomita , stylowa harmonijka i klawisze oraz intrygujące głosy
muzyków tak w rapie, jak i konwencjonalnym śpiewie powinny
poruszyć każdego.
Niesamowita pulsacja wszystkich utworów i wszechobecny
swing w połączeniu z łamaniem rytmu sprawia potężne wrażenie.
Akustyczne brzmienia mieszają się z tradycyjną elektryczną
estetyką (organy) oraz z nowoczesnymi loopami i skreczami
gramofonowymi.
Znakomita płyta, tak dla miłośników transowego bluesa jak i
znawców tej mniej komercyjnej odsłony hip hopu.
Robert Lenert

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

88-400 Żnin

ul.Klemensa Janickiego 32
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LISTA
NAGRODZONYCH:

Zestawy nawozów Bionat Premium

1. GRAŻYNA LECH GÓRNA
OGRÓD WROCŁAW

2. PAULINA ŻYGAŁÓW
-PEST ARIO LEGNICA

3. BOGUSŁAWA GMITREK
- C.O. SKALNIAK; SPYTKOWICE

ZWYCIĘZCOM
GRATULUJEMY !
UFUNDOWAŁA FIRMA

PO ODBIÓR ZAPRASZAMY
DO SKLEPÓW

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Z uśmiechem
pracuje się lepiej!

Stoi mrówka na brzegu morza i patrzy na żyrafę,
która kąpie się w morzu.
- Żyrafo, wyjdź z morza na chwilę - woła mrówka
- A po co? - pyta żyrafa.
- Bo chciałam coś zobaczyć.
Żyrafa zaintrygowana wyłazi z morza i staje
przed mrówką. - No i co takiego chciałaś
zobaczyć? - pyta.
A na to mrówka: - A, chciałam zobaczyć, czy
przypadkiem nie wzięłaś moich kąpielówek.

KRZYŻÓWKA
Dane
kontaktowe

Podpis
Nazwa Centrum Ogrodniczego
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ROZWIĄZANIE PROSZĘ
PRZEKAZAĆ DO SKLEPU,
W KTÓRYM OTRZYMALIŚCIE
PAŃSTWO MAGAZYN VIRIDIS
DO DNIA 10.08.15

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/

