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PORADNIK SEZONOWY

Do zrobienia...
Lato powoli odchodzi z naszych ogrodów,
by ustąpić miejsca przywdzianej w pomarańcze,
złota i brązy jesieni. Postępujące wyciszenie
wcale nie oznacza dla ogrodników mniej
pracy, gdyż właśnie nadchodzące tygodnie
zadecydują o tym jak będą zimować
nasze rośliny.
W pierwszych dniach września wykonujemy ostatnie nasadzenia truskawek i poziomek.
Wczesna jesień to doskonały czas na zakładanie trawników,
zarówno sianych jak i tych układanych z rolki.
Sezon na rośliny cebulowe powoli nabiera tempa. Przez najbliższe tygodnie w sklepach będzie najbogatszy wybór krokusów, hiacyntów, narcyzów itd., dlatego warto skorzystać z takiej okazji i zaopatrzyć się w te urocze rośliny, które już za kilka
miesięcy zamienią nasz senny ogród w wiosenną rewię barw.
Jeżeli planujemy zasadzić w naszym ogrodzie drzewa owocowe, najpóźniej na początku września warto pomyśleć o prawidłowym przygotowaniu stanowiska.
Odpowiednio wcześnie przygotowujemy piwniczki i spiżarnie,
w których będziemy przechowywać jesienne zbiory. Warto
zadbać, by były to czyste i chłodne pomieszczenia.
Systematycznie „sprzątamy” z grządek warzywa ciepłolubne,
rozmnażamy przez podział kępy bylin, które kwitły wiosną lub
wczesnym latem.

Nie
zapomnij

zapomnij
N - JAK
NAWOŻENIE
NAWOŻENIE
JESIENNE
Matka Natura wie co jest dla roślin i gleby
najlepsze, dlatego od wieków ogrodnicy do
nawożenia pól używali obornika.

Obornik to jeden z najbardziej wartościowych nawozów jaki możemy dostarczyć roślinom. Jest nie tylko bogaty w łatwo przyswajalne mikro i makroelementy, ale także posiada bardzo zróżnicowaną faunę mikrobiologiczną, która odgrywa ogromne znaczenie w tworzeniu przyjaznych warunków do wzrostu i rozwoju.
Nie wolno nam zapominać, że obornik to nie tylko składniki mineralne niezbędne w żywieniu roślin, lecz także masa organiczna,
z której w glebie w procesach przemian powstaje próchnica.
A wzrost próchnicy w glebie to poprawa jej żyzności i urodzajności, poprawa zdolności chemicznej, fizycznej i biologicznej gleby, poprawa jej struktury, napowietrzenia gleby oraz zdolności zatrzymywania wody i składników odżywczych.

Powoli rozpoczynamy wykopywanie cebul i bulw pacioreczników, dalii, mieczyków oraz begonii.

W okresie jesiennym obornikiem powinno nawozić się gleby ciężkie o zbitej i nieprzepuszczalnej strukturze, z kolei na glebach lekkich poleca się nawożenie w terminie wczesnowiosennym.

Dekorujemy nasze ogrody i domy królującymi jesienią wrzosami. Najbliższe tygodnie to doskonały moment, by założyć
przydomowe wrzosowisko.

Niebagatelne znaczenie w nawożeniu obornikiem odgrywa także
aspekt ekonomiczny – w porównaniu do nawozów mineralnych,
obornik jest znacznie tańszy.

Sadzimy róże „z odkrytym korzeniem”, a także rozmnażamy
róże okrywowe za pomocą sadzonek pędowych.

Z racji tego, że coraz trudniej pozyskać obornik „u źródła”, czyli
u wiejskiego gospodarza, na rynku od kilku sezonów króluje
obornik w formie bezwonnego granulatu. Jednym z nich jest
granulowany obornik kurzy Bionat K. Co prawda ta forma
nawozu nie wpływa tak korzystnie na strukturę gleby, nie mniej
jednak rozpadające się pod wpływem wilgoci granulki kompleksowo zaopatrują podłoże w składniki pokarmowe.

Przycinamy krzewy owocowe. Cięcie pielęgnacyjne borówki,
porzeczki i agrestu ma na celu usunięcie starszych pędów, na
których nie pojawiają się już owoce.
W drugiej połowie października sadzimy drzewa i krzewy
owocowe z odkrytym systemem korzeniowym.

Bionat K - naturalny sposób na zdrowe rośliny
Porządkujemy grządki i rabaty stopniowo przygotowując rośliny do zimowania.
Wykonujemy zabiegi ochronne brzoskwiń i moreli przeciw kędzierzawości liści.
Wielbiciele konwalii mogą bez obaw pokusić się o ich rozmnażanie poprzez podział kłączy. Rośliny na nowym stanowisku
zakwitną najwcześniej po trzech latach.
Przygotowujemy sadzonki zdrewniałe krzewów zrzucających
liście na zimę, m.in. budlei, krzewuszki, ligustru, pęcherznicy,
pięciornika, tamaryszka i żylistka.
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Wrześniowe
i pażdziernikowe
październikowe
przygotowania

do wiosny

Jesień już na dobre zagościła
w ogrodach – żółkną liście,
przekwitają kwiaty,
a do zbioru pozostały
ostatnie warzywa,
takie jak np. dynie
czy buraki.

Judyta
Sierpowska
Specjalista ds.
Marketingu
W. Legutko
PH-N Sp. z o.o.
Jutrosin
Wraz z początkiem września rozpoczynają się prace przygotowawcze do sezonu wiosennego. To czas na sprzątanie rabat, nawożenie lub kompostowanie, a także wypełnienie pustych powierzchni po roślinach. W jaki sposób można jesienią zagospodarować
ogród, by na wiosnę cieszyć się pięknem kwiatów oraz wczesnymi
zbiorami? Poznaj kilka możliwości.

Ogród ozdobny tworzymy poprzez nasadzenia cebulek kwiatowych oraz przedzimowy siew nasion roślin jednorocznych.
W przypadku cebulek można wybierać spośród szerokiej gamy odmian tulipanów, hiacyntów, narcyzów, krokusów, szafirków, czosnków oraz innych, mniej znanych gatunków, takich jak np. śnieżnik czy szczawik chilijski. Warto dobrać je kierując się nie tylko
ich walorami estetycznymi, ale również terminem kwitnienia.
Sposób uprawy zależy od wymagań danego gatunku. Większość
roślin cebulowych sadzonych jesienią preferuje jednak umiarkowanie wilgotną, przepuszczalną glebę oraz osłonięte od wiatru
stanowiska. Przyjmuje się, że głębokość sadzenia cebulek powinna
wynosić trzykrotną wysokość organu spichrzowego. Niektóre odmiany należy okryć na zimę gałązkami świerkowymi, korą lub
słomą.
W opozycji do prostoty uprawy cebulek, jesienny wysiew nasion
kwiatów wymaga odpowiednich przygotowań – oczyszczonej oraz

Jesienią na grządkach również dużo się dzieje

odchwaszczonej, żyznej, szybko nagrzewającej się gleby, a także
słonecznego, osłoniętego od wiatru stanowiska.
Mogą mu podlegać wyłącznie gatunki, których nasiona przezimują
w gruncie, kiełkując dopiero wiosną. Przykładami takich roślin są:
chaber bławatek, czarnuszka damasceńska, nagietek lekarski,
ubiorek okółkowy czy złocień polny.
Wysiew nasion kwiatów na przełomie września/października
wiąże się jednak z ryzykiem, gdyż w przypadku ciepłej jesieni
rośliny mogą skiełkować zbyt szybko. W takim przypadku konieczne będzie zabezpieczenie ich przed mrozem.
Ogród warzywny zagospodarowuje się jesienią poprzez siew
nasion: kopru (np. Lukullus), niektórych odmian marchwi (np.
Amsterdamska) i pietruszki korzeniowej (np. Cukrowa). Wysiewamy je w ostatniej chwili przed nastaniem mrozów, by nie zdążyły
wykiełkować. W ten sposób istnieje możliwość przyspieszenia
wiosennych zbiorów tych warzyw. Należy jednak pamiętać o odpowiednim przygotowaniu gleby, oczyszczając ją, odchwaszczając
oraz zasilając nawozem. Miejsce pod wysiew powinno być nasłonecznione i osłonięte od wiatru, a gleba lekka, przepuszczalna,
próchniczna. Pamiętając o ryzyku związanym z mrozami, warto
wysiać nasiona gęściej niż zazwyczaj.
Od września można siać szpinak (np. Matador), a w październiku
roszponkę oraz czosnek niedźwiedzi. Opcjonalnie, w celu zagospodarowania warzywnika jesienią, stosuje się również sadzonki
poziomek, takich jak np. Attila lub Regina.

We wrześniu na zagonach goszczą jeszcze ostatnie warzywa

Ogród ziołowy uzyskujemy w bardzo prosty sposób, wysadzając
jesienią do gruntu sadzonki ziół wieloletnich, takich jak np. mięta
pieprzowa, hyzop, kozłek lekarski, estragon czy lubczyk
ogrodowy. Stanowią one aromatyczne rośliny przyprawowe, które
w polskich warunkach klimatycznych bez trudu zimują bez
okrycia. Sadzonki można także posadzić do doniczek oraz pojemników, umieszczając je w mieszkaniu, tworząc tym samym pachnące i aromatyczne przykuchenne ogrody.
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Wrzosami

się
jesień
zaczyna

Jesień bez wątpienia
należy do wrzosów. Uwielbiamy te kwiaty,
chociaż rzadko kto potrafi się nimi odpowiednio
zajmować. Jak dbać o te jesienne krzewinki i jak
założyć wrzosowisko?

Jesień bez wątpienia należy do wrzosów. Uwielbiamy te kwiaty,
chociaż rzadko kto potrafi się nimi odpowiednio zajmować. Jak
dbać o te jesienne krzewinki i jak założyć wrzosowisko?
Z pozoru spawa wydaje się bardzo prosta – kupić, zasadzić i będzie
rosło. W rzeczywistości jednak wrzosy wymagają nieco więcej
naszej uwagi.
Najprostszą drogą do uzyskania okazałego wrzosowiska jest stworzenie roślinom warunków przypominających ich naturalne środowisko, śródleśne słoneczne polany z lekką, kwaśną glebą
(zakwaszaną szpilkami drzew iglastych i listowiem). Odczyn
i struktura gleby są istotnym elementem uprawy, gdyż na gliniastym i zbitym podłożu wrzosy będą zamierać. Sadząc nowe rośliny
warto zaopatrzyć się w dużą ilość kwaśnego torfu ogrodniczego
oraz zapasy przekompostowanej kory. Przyda się także trochę
piasku, który rozluźni podłoże. Odchwaszczoną glebę przekopujemy na głębokość szpadla i równomiernie mieszamy z torfem,
częścią kory i piaskiem.
Rośliny sadzimy na takiej głębokości, na jakiej znajdowały się
w dotychczasowych pojemnikach. Aby ułatwić wrzosom ukorzenianie się i wspomóc rozwój, warto zastosować odpowiednie
szczepionki mikoryzowe, które w szczególny sposób wspierają
rośliny z radzeniem sobie w niesprzyjających warunkach siedliskowych. Stosowanie szczepionek ułatwia utrzymanie ładnego
wyglądu krzewinek nawet przy zmieniającym się odczynie gleby.
Dobry wpływ na kondycję roślin ma ściółkowanie korą sosnową,
która ma tendencję do zakwaszania podłoża, a także ogranicza
straty wody z podłoża.
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Co posadzić na wrzosowisku?
Nazwa „wrzosowisko” sugeruje, że powinno ono obfitować w różnorodne odmiany wrzosów i wrzośców, które na swój sposób są
dekoracyjne przez cały rok. Nie oznacza to jednak, że są to jedyne
rośliny, którymi możemy obsadzać te specyficzne rabaty. Obok
zimozielonych krzewinek z pewnością możemy posadzić inne rośliny
ozdobne preferujące kwaśny odczyn gleby. W takich zestawieniach
niezastąpione są miniaturowe odmiany azalii i różaneczników, jak
również różnorodne odmiany iglaków, pierisów czy hortensji. Wrzosy
dobrze komponują się także z niskimi trawami, bylinami oraz roślinami cebulowymi.
Komponując wrzosowisko powinniśmy pamiętać, że wrzos jako niska
krzewinka okrywająca, powinien być sadzony w grupach po kilka
sztuk. Uzyskane w ten sposób barwne plamy z czasem zleją się w jedną, przenikającą się mozaikę.
Dobór gatunków o podobnych wymaganiach glebowych ułatwi nam
pielęgnację wrzosowiska i pozwoli na uzyskanie naturalnie wyglądającej kompozycji.

REKLAMA

Jak dbać o wrzosowisko?
Nawet jeżeli zadbamy o odpowiedni dobór gatunków rosnących na
naszym wrzosowisku, musimy pamiętać, że jest to wyjątkowa rabata, którą powinniśmy mieć pod specjalnym nadzorem. Tak jak
mogli Państwo przeczytać powyżej, w uprawie wrzosów kluczowym czynnikiem jest odczyn gleby. Samo przygotowanie podłoża
nic nie da, jeżeli nie zadbamy o systematyczną regulację odczynu
pH.
Oprócz ściółkowania gleby, które w niewielkim stopniu ułatwia
nam utrzymanie odpowiednio niskiego odczynu nie możemy
zapominać o regularnym, ale umiarkowanym nawożeniu roślin
nawozami do roślin kwasolubnych. Wrzosy nie mają wysokich
wymagań pokarmowych, dlatego nie powinniśmy przesadzać z ich
suplementacją.
Kolejny konieczny zabieg to cięcie krzewinek na wrzosowisku,
które zapewnia obfitość kwitnienia oraz zwarty i gęsty pokrój tych
roślin. Wrzośce kwitnące wiosną strzyżemy po przekwitnięciu w kwietniu lub maju. Wrzosy kwitnące jesienią tniemy natomiast
dopiero wczesną wiosną następnego roku, ponieważ przekwitnięte
kwiatostany i nie przycięte pędy stanowią dla roślin dobre zabezpieczenie przed mrozem.
Wrzosy z reguły dobrze zimują w naszym klimacie, ale na bardziej
odsłoniętych stanowiskach i w bezśnieżne, mroźne zimy mogą wymarzać, dlatego zapobiegawczo zaleca się okrywanie roślin świerkowym stroiszem, który ochroni krzewinki przed chłodem
i wysuszającym, mroźnym wiatrem. Nie zapominajmy też o przedzimowym podlaniu rabaty.
Okazałe wrzosowisko, to najpiękniejsza jesienna rabata,
jaką można sobie wyobrazić, warto więc poświęcić odrobinę
swojej pracy, by we własnym ogrodzie
cieszyć się jej pięknem.
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Winobluszcz
król jesieni
Wiosną i latem zaborczo oplatają każdy skrawek
ziemi, dając nam schronienie przed słońcem
i wytchnienie w upalne dni. Jesienią, gdy inne
rośliny kończą paradę kolorów, one wychodzą na
scenę zalewając nas żywymi żółciami,
intensywnymi czerwieniami i majestatycznym
złotem. Winobluszcze – królowie jesieni
rozpoczynają swój korowód barw,
od którego trudno oderwać wzrok.
Winobluszcze, to pnącza uniwersalne o wszechstronnym zastosowaniu i niewielkich wymaganiach. Doskonale nadają się do okrywania
ścian i murków. Sprawdzą się także przy zakrywaniu pergol, altan
oraz niezbyt dekoracyjnych zakątków w naszym ogrodzie.
Dobór odpowiedniego gatunku zależy w głównej mierze od tego,
jakie podpory możemy zapewnić naszym pnączom. Winobluszcz
pięciolistkowy do wędrówek po podporach wykorzystuje wąsy czepne, z kolei winobluszcz trójklapowy korzysta z przylg.
Bardzo często można się spotkać z opinią, że pnącza prowadzone
przy ścianach powodują niszczenie elewacji, co nie jest prawdą.
Zielony parawan chroni mury przed wilgocią oraz wahaniem temperatury, a jednolita powierzchnia dachówkowato zachodzących na siebie liści ogranicza dostęp deszczu. Ubytki, zawilgocenia i pęknięcia
mogą się jednak pojawiać wszędzie tam, gdzie elewacja była
wykonana źle lub gdy już wcześniej można było dostrzec uszkodzenia tynku. Na prostych, prawidłowo zabezpieczonych ścianach,
rośliny będą się rozwijać bez negatywnego wpływu na elewację.

Winobluszcz pięciolistkowy- pnącze na piątkę
Winobluszcz pięciolistkowy (Parthenocissus quinquefolia) jest
chyba najpopularniejszym pnączem wieloletnim, który gości w naszych ogrodach. Jest bardzo ekspansywną, wszędobylską rośliną
o znikomych wymaganiach glebowych i stanowiskowych. W błyskawicznym tempie obrasta wszelkiego rodzaju podpory, a także
bardzo sprytnie wspina się po murkach i ścianach. Pozostawiony sam
sobie może stać się trudnym do zwalczenia chwastem, który
przywłaszczy sobie każdą dostępną przestrzeń. Największą dekoracją tego pnącza są bez wątpienia intensywnie zielone, złożone liście,
wprost niezastąpione w tworzeniu naturalnych zasłon. Jesienią zielona kotara zamienia się w wielobarwny parawan rażący intensywnością kolorów. Ozdobą rośliny są także granatowo-niebieskie koralikowate owoce, które dojrzewają we wrześniu i październiku.
Winobluszcz pięciolistkowy dostępny jest w kilku odmianach, co
dodatkowo sprzyja wykorzystywaniu tej rośliny w nasadzeniach
ogrodowych. Obok „podstawowej” zielonolistnej wersji pnącza,
możemy wybierać wśród winobluszczy o pstrokatych (odm.'Star
Showers') bądź wybarwiających się na żółto (odm. 'Yellow Wall') lub
też przybierających wyjątkowo intensywnie czerwony odcień
liściach (odm. 'Troki').
Mniej popularnym i nieco skromniejszym pnączem wywodzącym
się z tej samej rodziny i bardzo podobnie wyglądającym jest winobluszcz zaroślowy znany pod zwyczajową nazwą „dzikie wino”.
Wizualnie bardzo przypomina on pięciolistkowego kuzyna, jednak
w przeciwieństwie do niego, ma bardzo upośledzoną zdolność wspinania się po murach. W głównej mierze służy do zakrywania
ażurowych konstrukcji, jak pergole czy siatki ogrodzeniowe.
REKLAMA
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Winorośl japońska - szkarłatne szaleństwo
Jeżeli zależy nam na pnączu o dekoracyjnych liściach, a winobluszcze jednak nas nie zauroczyły, powinniśmy przyjrzeć się bliżej
winorośli japońskiej (Vitis coignetiae). To roślina równie ekspansywna jak dzikie wino, która w sprzyjających warunkach może osiągać
wysokość 12 metrów, przy jednorocznym przyroście sięgającym
nawet 4 m! Okazałe dekoracyjne liście są co prawda rzadziej ułożone
niż u winobluszczy, jednak także potrafią stworzyć szczelny parawan. Dużym ich atutem jest to, że rozwijają się na pędach już w kwietniu. Wiosną i latem są po prostu zielone z brązowo owłosioną
spodnią stroną, za to z początkiem września zaczynają się
spektakularnie przebarwiać na złoto i szkarłatnie. Pojawiające się
w czerwcu kwiaty są dość niepozorne, co po części rekompensują
przyjemnym, słodkim zapachem. Z kolei niewielkie, czarnopurpurowe owoce zebrane w grona dojrzewają we wrześniu i często wykorzystywane są do zabarwiania win i cierpkich nalewek.

Winobluszcz trójklapowy - do trzech razy sztuka
Winobluszcz trójklapowy to pnącze numer jeden, jeżeli chodzi o pokrywanie ścian i murów. Dzięki przylgom bardzo sprawnie wspina się
po pionowych powierzchniach i nie wymaga żadnych dodatkowych
podpór by stworzyć jednolitą zieloną ścianę. Tak jak inne gatunki z tej
rodziny, nie ma wygórowanych wymagań glebowych. Preferuje stanowiska południowo-wschodnie lub południowo-zachodnie. Na stanowiskach o silnej ekspozycji słonecznej może dochodzić do poparzenia
liści.
Główną dekoracją rośliny są błyszczące, śliskie liście, które jesienią
mienią się różnorodnymi odcieniami oranżu, czerwieni i fioletu.
Między wrześniem a październikiem na pnączach ukazują się
niejadalne, jednak bardzo ozdobne kuliste owoce w kolorze granatowym, zwisające na niewielkich, luźnych gronach, które chętnie
konsumowane są przez ptaki. Wśród ogrodników dużą popularnością
cieszy się winobluszcz trójklapowy odmiana 'Veitchii'. Decydując się
na jego uprawę w ogrodzie należy pamiętać, że przy mroźniejszych,
bezśnieżnych zimach, młode egzemplarze mogą wymarzać.

Winorośl japońska doskonale radzi sobie w naszym klimacie.
preferuje gleby umiarkowanie zasobne, na których najładniej się
przebarwia. Dobrze rośnie na słonecznych i lekko zacienionych
stanowiskach. Rośliny łatwo się ukorzeniają, a intensywny przyrost
rozpoczyna się najczęściej w trzecim roku uprawy. Wymaga
naprawdę mocnych i stabilnych podpór, do których przyczepia się za
pomocą wąsów. Winorośl nie wymaga wielu zabiegów pielęgnacyjnych. Należy pamiętać jedynie, że z racji wczesnego wybudzania
się ze snu zimowego, ewentualne cięcie wykonujemy późną jesienią
lub zimą (przed rozpoczęciem wegetacji).
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Jesienne

szparagi

„Na oko” podobna
do pietruszki, smakiem
porównywana do szparagów,
często mylona ze skorzonerą, węższemu gronu znana
pod nazwą „owsiane korzonki”.
Jedno warzywo, tyle sprzeczności - oto właśnie
salsefia (Tragopogon porrifolius).

Pierwsze wzmianki o salsefii możemy znaleźć już w starożytności, gdyż
to niezwykłe warzywo korzeniowe często gościło na greckich stołach.
Obecnie jest popularnym przysmakiem we Francji i Belgii. W Polsce
salsefia nigdy nie cieszyła się dużą popularnością co nie zmienia faktu,
że doczekała się kilku nazw potocznych; m.in. „owsiane korzonki” czy
też „szparagi biedaka”. W Anglii z kolei znana jest pod nazwą „roślina
ostrygowa” (ze względu na kleistą konsystencję miąższu).
Częścią jadalną warzywa są bogate w błonnik korzenie spichrzowe
o kremowym miąższu, wydzielające po przekrojeniu żółty, brudzący
sok. Bardzo często mylona jest z nieco bardziej popularną w Polsce
skorzonerą.
Podstawową różnicą między tymi dwoma roślinami jest kolor
skórki – salsefia ma kremowożółty, a skorzonera brunatnoczarny,
ponadto jak twierdzą smakosze, skorzonera jest bardziej
wyrazista w smaku.
Salsefia zawiera dużo potasu, kwasu foliowego, magnezu, fosforu i witamin z grupy B. Polecana jest chorym na jelita i cukrzycę, gdyż zawiera
inulinę, która uznawana jest za prebiotyk, a także chorym na nerki i wątrobę. Tyle o zaletach, przejdźmy do uprawy.

Salsefia jest rośliną dwuletnią – w pierwszym roku uprawy wytwarza rozetę szarozielonych liści (można wykorzystywać do
sałatek) oraz podziemny korzeń, który zbiera się od września do
listopada w pierwszym roku uprawy lub wiosną roku następnego
(lekko słodki smak wzmaga się, a po przemrożeniu - następuje
przemiana skrobi w cukier).
Po przezimowaniu (nie wymarza) rozeta odbudowuje się i pojawia się pęd kwiatostanowy, który niestety odbiera roślinie
walory smakowe – korzeń łykowacieje i drewnieje. Mający około jednego metra wysokości pęd kwiatostanowy zakwita przez
całe lato dużymi niebiesko-fioletowymi kwiatami, dlatego warto
pozostawić go na grządce.
Gdy w końcu uda nam się zdobyć nasiona salsefii, a uprzedzam,
że nie jest to łatwe, powinniśmy zająć się odpowiednim przygotowaniem stanowiska. W pierwszej kolejności grządki należy
głęboko przekopać, gdyż w innym razie korzenie będą krótkie
i zniekształcone. Warzywo nie ma dużych wymagań pokarmowych, jedynie źle znosi poprzednictwo marchewki i kapusty
oraz słabo rośnie na stanowiskach zacienionych.
Do wysiewu należy przeznaczać jedynie świeże nasiona, problem z kiełkowaniem może pojawić się już u nasion dwuletnich.
Kiełkować nie będą również nasiona pokruszone (złamane).
Z wysiewem nasion powinniśmy poczekać do połowy
kwietnia, kiedy minie ryzyko spadku temperatur poniżej
5oC, które mogą prowadzić do jarowizacji (salsefia
zakwitnie w pierwszym roku uprawy).

Skorzonera i salsefia, tak podobne, a tak różne

Zbyt sucha gleba sprzyja powstawaniu korzeni widlastych,
dlatego w trakcie sezonu wegetacyjnego (zwłaszcza w lipcu
i sierpniu) warto pamiętać o podlewaniu. Do zbioru korzeni przystępujemy pod koniec października i przy lekkich, bezśnieżnych
zimach kontynuujemy nawet do grudnia.

REKLAMA

W kuchni salsefię możemy wykorzystać na wiele
sposobów – gotowaną, smażoną, zapiekaną oraz
jako dodatek do surówek. Warto wspomnieć, że do
jedzenia nadają się zarówno korzenie jak i młode
liście, pędy kwiatostanowe oraz pąki kwiatowe.
I jak tu nie pokochać tego warzywa?
Jadalne od korzonka, po wierzchołek!

Jeszcze
jest
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czas

Być może są
wśród nas ogrodnicy,
którzy już mają dość tegorocznego
sezonu i nie w głowie im przedłużanie go w nieskończoność. My jednak zachęcamy do tego, by nie
odpuszczać na finiszu i nawet we wrześniu zdecydować się na siew smacznych i zdrowych warzyw.

Do zakończenia sezonu wegetacyjnego pozostały jeszcze co najmniej dwa miesiące. Patrząc jednak na ubiegłoroczne, długie i pogodne zimy możemy optymistycznie założyć, że dysponujemy aż
dziesięcioma względnie ciepłymi tygodniami, w trakcie których
urosnąć nam może jeszcze wiele warzyw.
W głównej mierze będą to warzywa o krótkim okresie wegetacji, tj.
koper, rzodkiewka, rzeżucha czy rukola. Można także pomyśleć
o zimowych odmianach sałaty, a także o szpinaku na zbiór wczesnowiosenny.
Jesienne grządki najlepiej zakładać na słonecznych stanowiskach
które, dla jeszcze lepszych efektów, można okryć włókniną.

Nadchodzące tygodnie to także doskonały czas, by wysiać zimową
sałatę lub szpinak. Docelowo „owocami” tych zasiewów będziemy się
cieszyć dopiero w przyszłym roku, jednak warto zaprosić te warzywa
do jesiennego ogrodu. Oba warzywa uprawia się bezproblemowo –
wysiane i odpowiednio zabezpieczone jesienią, odwdzięczą się zdrowymi, smacznymi liśćmi w momencie, gdy nasza dieta będzie ich
najbardziej potrzebować, czyli na przełomie zimy i przedwiośnia.

Bezkonkurencyjna we wczesnojesiennej uprawie poplonowej jest
rzodkiewka. Jest to warzywo, które błyskawicznie kiełkuje i stosunkowo szybko osiąga dojrzałość zbiorczą. Przy sprzyjających
warunkach atmosferycznych, pierwsze chrupiące rzodkiewki
będzie można zbierać już w pierwszym tygodniu października.
Zbiór można kontynuować nawet do listopada. Do jesiennej
uprawy możemy wykorzystać następujące odmiany: Rowa, Saxa,
Opolanka, Silesia, Carmen.

Wysiewając szpinak pamiętajmy, że do zimowego siewu wykorzystujemy odporne na mróz odmiany, tj. Olbrzym Zimowy. Rośliny
jeszcze przed nadejściem zimy wytworzą liście, które należy okryć
grubszą agrowłókniną. Okrycie może okazać się konieczne także
w uprawie sałaty zimowej, zwłaszcza jeżeli Matka Natura poskąpi
śniegu i rośliny nie będą miały naturalnej osłony w postaci białego
puchu.

Kolejnym jesiennym warzywem jest koper. Delikatne gałązki można zebrać już 6 tygodni po wysiewie. Koper jest umiarkowanie
odporny na przymrozki, dlatego asekuracyjnie warto okrywać go
włókniną wiosenną. Osłona chroni nie tylko przed chłodem, ale
także przyspiesza wzrost gałązek.

Na wysprzątane grządki można także wysiewać rzeżuchę. Co prawda
jest to roślina kojarząca się nam z Wielkanocą, jednak jako bogate
źródło żelaza zasługuje na to, by sięgnąć po nią także w okresie
jesiennym. Nasiona wysiane bezpośrednio do gruntu należy płytko
przykryć ziemią i po 3-4 tygodniach cieszyć się zielonym plonem.

Początek września to także pora wysiewania rukoli, która „z natury” preferuje chłodniejsze miesiące wzrostu. Ta ostra w smaku sałata coraz częściej gości na naszych stołach. I dobrze, gdyż rukola to
bogate źródło wielu mikro i makroelementów, a jej uprawa jest
bardzo prosta. Nasiona wysiewamy pojedynczo do płytkich
rowków. W ten sposób wyeliminujemy konieczność wykonywania
przerywki, grządki przykrywamy włókniną i czekamy.... Oczywiście, jeżeli wrzesień będzie rozpieszczał nas wysokimi temperaturami, kiełkujące nasiona należy regularnie podlewać. Smakowite
rozetki będą gotowe do zrywania po około 5 tygodniach.

W październiku z kolei możemy rozważyć przygotowywanie grządek
pod ozimy wysiew warzyw. Do siewów przedzimowych wykorzystujemy wczesne, mrozoodporne odmiany marchwi (Amsterdam,
Pierwszy Zbiór), pietruszki (Cukrowa) oraz kopru (Ambrozja,
Lukullus, Szmaragd), a także niektóre gatunki roślin jednorocznych,
m.in. czarnuszkę, jeżówkę purpurową, tojeść kropkowaną, złocienie.
Mimo że za oknem coraz rzadziej dostrzegamy nitki babiego
lata lub niepokojące igiełki pierwszych przymrozków,
nie spoczywajmy na laurach. W ogrodzie jeszcze wiele
może się wydarzyć.
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Kto

nie ma
w głowie,
ten ma
w nogach

Jesienią w sklepach
ogrodniczych mamy ogromny
wybór różnorodnych odmian drzew owocowych
z odkrytym korzeniem. Są to odmiany szlachetne
szczepione na odpowiednio dobranych do gatunku
podkładkach.

Tworzenie duetu podkładka + odmiana szlachetna umożliwia nam
uzyskanie drzewek o najlepszych cechach. Pobieżnie można
stwierdzić, że odmiana szlachetna jest „głową” i daje plon, a podkładka jest „nogą” i zapewnia wzrost.
Rodzaj podkładki dla drzew owocowych odgrywa bardzo dużą rolę
nie tylko w czasie aklimatyzacji rośliny w nowym miejscu, ale
także w późniejszych latach wpływając na siłę wzrostu odmiany
szlachetnej, jej zdolność do szybkiego wydawania owoców, a także
na zdrowotność i mrozoodporność drzewa.
Świadomość cech charakteryzujących konkretną podkładkę
umożliwia bardzo precyzyjne dobranie drzewek owocowych
do warunków siedliskowych panujących w naszym ogrodzie.

Podkładki dla jabłoni:
M9 - podkładka karłowa o słabo rozwiniętym systemie korzeniowym. Drzewka wymagają żyznych, wilgotnych i ciepłych gleb
oraz palikowania, ponieważ pod ciężarem owoców lub naporem
porywistych wiatrów mogą się wywracać. Drzewa szczepione na
tej podkładce nie osiągają dużych rozmiarów, szybko wchodzą
w okres owocowania a ich plonowanie jest bardzo obfite.
P60 - podkładka półkarłowa odporna na mróz oraz nie wymagająca
względem gleby. Drzewa wymagają palikowania, ponieważ pod
wpływem wiatru mogą się wywracać. Rośliny wchodzą w okres
owocowania później niż szczepione na M9.
M26 - najczęściej stosowana podkładka półkarłowa. Odmiany
szczepione na tej podkładce szybko zaczynają owocowanie i dają
znacznie wyższe plony niż szczepione na podkładce M9. Rośliny są
bardzo odporne na mróz oraz nie mają dużych wymagań względem
gleby. Drzewka warto palikować ponieważ mogą się wywracać.
MM106 - kolejna podkładka półkarłowa. Drzewa mają silny
system korzeniowy, mają niewielkie wymagania względem gleby
oraz dają wysokie plony owoców.
REKLAMA

Podkładki dla gruszy
Grusza kaukaska - mrozoodporna, zdrowo
rosnąca podkładka. Nie ma dużych wymagań
względem gleby. Pierwsze owoce mogą
pojawić się już w drugim roku po posadzeniu
drzewek na działce.
Pigwa S - rośnie średnio silnie, jest dostatecznie odporna na mróz. Pierwsze owoce
pojawiają się zwykle w drugim roku po
posadzeniu. Rośliny owocują corocznie
obficie.
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Podkładki dla czereśni
Czereśnia ptasia - drzewa rosną silnie, mają średnie wymagania
względem gleby, ale nie są całkowicie odporne na mróz i podczas
bezśnieżnych zim mogą wymarzać.
PHL A, PHL C - drzewa rosną znacznie słabiej niż szczepione na
czereśni ptasiej. Zaczynają owocować bardzo szybko po posadzeniu,
ale mają wysokie wymagania względem gleby i nie wszędzie będą
dobrze rosły.
Gisela 5 - to podkładka półkarłowa, wysoce mrozoodporna. Drzewka
zaczynają szybko przynosić obfity plon. Ze względu na nieduże
rozmiary drzewka szczepione na tej podkładce nadają się na niewielkie działki.

Podkładki dla śliw
Węgierka Wangenheima - podkładka o silnym systemie korzeniowym, odporna na mróz i nie wymagająca względem podłoża.
Odmiany szlachetne zaszczepione na niej wcześnie wchodzą w okres
owocowania i plonują obficie.
Śliwa ałycza - najpopularniejsza podkładka stosowana przy szczepieniu śliw. Jest odporna na mróz, choroby i szkodniki oraz niewymagająca co do gleby. Drzewka rosną średnio silnie i dość szybko
wchodzą w okres owocowania.
Pixy - to podkładka karłowa nie wydająca odrostów korzeniowych.
Ma silny system korzeniowy dzięki czemu drzewka nie wymagają
palikowania. Odmiany szczepione na tej podkładce rosną znacznie
słabiej, dzięki czemu nadają się znakomicie nawet do niewielkich
ogrodów.
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Skromna
i niedoceniana
Życie w ciągłym cieniu innych sadowniczych
krzewów, gdy ma się światu tyle do zaoferowania,
musi być naprawdę frustrujące. W tak niekomfortowej
sytuacji od lat znajduje się aronia czarna, która mimo
wielu walorów dekoracyjnych, smakowych
i zdrowotnych nieczęsto gości w naszych ogrodach.
Może to dziwić tym bardziej, że Polska jest uważana za światowego potentata w uprawie tych owoców. Nie zmienia to faktu, że
większość aronii pochodzi jednak z wielkotowarowych plantacji,
a w przydomowych ogrodach w dalszym ciągu nie znajdujemy
miejsca dla tego niewymagającego krzewu.
Dlaczego warto zainteresować się cierpkimi w smaku owocami,
które najczęściej dopiero po obróbce nadają się do jedzenia?
Czarnogranatowe jagody aronii uważane są za najzdrowszy owoc
jagodowy na świecie – tzw. bombę witaminową. Silnie barwiący
sok zawiera duże ilości witamin C, B1, B2, B6, B9 (kwasu
foliowego) E, składników mineralnych, antyutleniaczy i mikroelementów. Jest też jedynym tak bogatym źródłem witaminy PP
odpowiedzialnej za prawidłowe funkcjonowanie układu pokarmowego i nerwowego.
Trudno zliczyć wszystkie zalety aroniowego soku, gdyż jest to
panaceum na wszelkie dolegliwości. Dzięki obecności ketechiny
aronia ma dobroczynny wpływ na układ trawienny i procesy przemiany materii. Ponadto jest pomocna przy leczeniu nadciśnienia
oraz miażdżycy, a także sprawdza się w profilaktyce zawałów,
udarów mózgu, demencji, chorób Alzheimera, Parkinsona, cukrzycy, poprawia wzrok, obniża ryzyko zachorowania na raka i zwiększa odporność organizmu.
Aronia to niewymagający, długowieczny krzew, który może rosnąć
dosłownie wszędzie, a to za sprawą błyskawicznej adaptacji do
różnorodnych warunków siedliskowych. Jeżeli jednak nie chcemy
rośliny wystawiać na próbę, a jedynie uprawiać ją dla pozyskania
bogatych w różnorodne związki mineralne owoców, powinniśmy
zapewnić jej umiarkowanie zasobną, niezbyt zwięzłą glebę o lekko
kwaśnym odczynie pH = 5,5-6,5.

Aby uniknąć nadmiernego wyrastania krzewów, unikajmy sadzenia
aronii na jednostronnie oświetlonych stanowiskach, np. przy ścianach
budynków.
Młode sadzonki najlepiej wysadzać w październiku. Owoce mogą pojawić się już w drugim roku uprawy. Najbardziej produktywne są pędy 3-4
letnie, dlatego należy pamiętać o regularnym wycinaniu tych starszych.
Wycinanie pędów wykonuje się jesienią po owocowaniu lub wiosną
przed okresem kwitnienia. Krzewy nie wymagają obfitego nawożenia.
Na dobrą sprawę w pierwszych latach uprawy na zasobniejszych
stanowiskach można z niego całkowicie zrezygnować. Z biegiem czasu,
gdy krzewy zaczną zużywać zgromadzone w podłożu pierwiastki,
można wzbogacić je obornikiem lub dobrze przerobionym kompostem.
Za uprawą aronii przemawiają nie tylko względy użytkowe, ale także
dekoracyjne. Aronia jest bliską kuzynką jarzębiny. Podobieństwo bez
wątpienia zauważyć można przyglądając się z bliska kiściom owoców,
które tak naprawdę różni tylko kolor. W okresie wiosennym aronia jest
niepozornym, zielonolistnym krzewem. W maju obsypuje się drobnymi, kremowymi kwiatami, które po zapyleniu zamieniają się w kiście
owoców. Wraz z nadejściem jesieni, krzewy przybierają typowo jesienne barwy, odznaczając się na tle innych wyjątkową intensywnością
kolorów.
Dużym atutem aronii jest wysoka odporność na choroby i szkodniki,
która sprzyja uprawie bez konieczności stosowania środków ochrony
roślin. Zdarza się, że krzewy są atakowane przez mszyce, jednak ich
szkodliwość w tym przypadku jest tak niewielka, że opryski chemiczne
z reguły nie są potrzebne. Kolejną niedocenianą zaletą aronii jest fakt, że
jej owoce nie kumulują szkodliwych dla zdrowia pierwiastków - kadmu, ołowiu, arsenu czy cyny.

Aronia to krzew doskonały, uwierzmy w jej niespotykaną
moc i zaprośmy ją do naszego ogrodu.
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Orzechowa
jesień
Trudno jednoznacznie
określić jaki smak ma jesień.
Dla niektórych jabłkowy, dla
innych dyniowy, a dla jeszcze
innych - orzechowy.

Leszczyna pospolita (Corylus avellana) znana
szerszemu gronu jako orzech laskowy, to bardzo
wdzięczny krzew, dla którego warto znaleźć
trochę miejsca w ogrodzie. Przemyślany dobór
odmian pozwoli cieszyć się nie tylko smacznymi
owocami, ale także w prosty sposób
zagospodarować mniej reprezentatywne
zakamarki naszej działki.
Uprawa leszczyny nie należy do trudnych. Roślina chętnie rośnie na
zwykłej ogrodowej ziemi o umiarkowanej wilgotności i odczynie
zbliżonym do obojętnego (pH 6,0 - 7,0). Krzew jest bardzo tolerancyjny w stosunku do warunków stanowiskowych, dobrze znosi cień,
jednak wtedy gorzej owocuje, a odmiany o barwnych liściach szybciej
wybarwiają się na zielono. Odmiany szlachetne (uzyskane na drodze
hodowli) mają większe wymagania co do gleby i nasłonecznienia, co
jednak w praktyce sprowadza się jedynie do lepszego przygotowania
stanowiska przed posadzeniem. Mimo wysokiej mrozoodporności,
miejsce sadzenia powinno być osłonięte przed silnym wiatrem. Uszkodzenia mrozowe pojawiają się najczęściej podczas zimowych wahań
pogody. Kwitnące nawet w drugiej połowie stycznia kwiatostany
męskie (leszczyna jest rozdzielnopłciowa) wytrzymują krótkotrwałe
spadki temperatur na poziomie -10 ºC.
Leszczyna, podobnie jak większość roślin sadowniczych, jest gatunkiem obcopylnym, dlatego w ogrodzie powinniśmy posadzić conajmniej dwie odmiany tego krzewu. Zapylenie krzyżowe umożliwia
uzyskanie większego i ładniejszego plonu. W szkółkach i centrach
ogrodniczych możemy znaleźć kilka ciekawych odmian, niektóre
mogą wnieść do naszego ogrodu dużo koloru, a to za sprawą intensywnie karminowych lub żółtozłotych liści.
Uprawiane obecnie odmiany wywodzą się od dwóch gatunków leszczyny długookrywowej oraz pontyjskiej. Pierwsza grupa to „lambertówki” charakteryzujące się orzechami o wydłużonym kształcie,
schowanymi w długich okrywach nasiennych (zielone części tuż przy
orzechu). Przedstawiciele drugiej grupy to „zellerówki”, które wykształcają orzechy kuliste lub kulisto wydłużone, schowane w płytkich
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okrywach, z których łatwo je wyłuskać lub nawet same wypadają.
Okrywa owocowa odznacza się głębokimi wcięciami.
Odmiany różnią się nie tylko kształtem i wielkością orzechów czy
kolorem liści, ale także porą kwitnienia i owocowania.
Orzech laskowy odm. 'Barceloński' – silnie rosnąca, bardzo plenna
odmiana o smacznych owocach, dojrzewających zwykle w pierwszej połowie września. Kwitnie wcześnie tworząc duże owoce
o zmiennym kształcie. Obfitego owocowania możemy się spodziewać jedynie po zapyleniu pyłkiem innej odmiany. Jest dobrym
zapylaczem dla innych leszczyn.
Orzech laskowy odm. 'Cosford' – silnie rosnąca odmiana o wzniosłej, zwartej koronie. Owocowanie rozpoczyna najwcześniej z dostępnych odmian leszczyny, dając łatwe w łuskaniu i smaczne orzechy.
Ze względu na znaczną samopylność, przy jednoczesnym byciu
dobrym zapylaczem dla większości orzechów laskowych, jest
bardzo cenioną i poszukiwaną odmianą leszczyny wielkoowocowej.
Orzech laskowy odm. 'Wczesny Długi' – charakteryzuje się
bardzo silnym i rozłożystym wzrostem. Długi okres kwitnienia
sprawia, że odmiana ta odznacza się niezwykłą plennością. Orzechy
duże, podłużne i nieco spłaszczone, zaczynają dojrzewać w pierwszej połowie września, łatwo wypadają z okryw.
REKLAMA
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Orzech laskowy odm. 'Kataloński' – odmiana o wzniesionej,
silnie rosnącej koronie. Tworzy duże, nieforemne orzechy zebrane
na krótkopędach po 5 – 7 sztuk. Odmiana bardzo plenna, dojrzewająca w połowie września.
Orzech laskowy odm. 'Lamberta Biały' – odmiana słabo rosnąca, której kwiaty dość łatwo przemarzają. Orzechy są średniej
wielkości jajowate lub spłaszczone, dojrzewają w drugiej połowie
sierpnia. Na dobrych stanowiskach jest odmianą plenną.
Orzech laskowy odm. 'Lamberta Czerwony' – krzew charakteryzuje się słabym wzrostem i niewielkim rozmiarem. Średniej
wielkości owoce o kształcie wąskojajowatym można zbierać w drugiej połowie września, mają lekko migdałowy smak. Dużym atutem odmiany są czerwono zabarwione liście pełniące funkcję
dekoracyjną.
Orzech laskowy odm. 'Syrena' – szybko rosnąca, czerwonolistna
odmiana o rozłożystej koronie. Owoce dojrzewają w drugiej
połowie września, są średniej wielkości, nieco wydłużone o cienkiej skorupie. Ze względu na dużą wytrzymałość na mróz owocuje
obficie i regularnie, jest dobrym zapylaczem dla większości
odmian leszczyny wielkoowocowej.
Orzech laskowy odm. 'Warszawski Czerwony’ – rośnie średnio
silnie i szybko po posadzeniu jest zdolny do wydawania owoców.
Poza tym pełni funkcję ozdobną w ogrodzie ze względu na czerwone zabarwienie młodych liści, kotków i okryw nasiennych. Orzechy
spadają wraz z tymi łupinami i trzeba je z nich wydłubywać.
Odmiana ta jest plenna, mało podatna na choroby.

Obok leszczyn owocodajnych, warto zwrócić uwagę na kilka
wybitnie dekoracyjnych odmian tego krzewu. Na nich także
pojawiają się orzechy, jednak jest ich mniej.
'Aurea' – krzew o zwartym pokroju. Wiosną liście mają intensywnie żółty kolor, latem nabierają zielonego odcienia, a na stanowiskach cienistych stają się całkiem zielone. Jesienią krzew
wybarwia się na ciepły, złoty kolor.
'Contorta' – krzew o interesująco powyginanych pędach, których
urok najlepiej zauważalny jest w okresie bezlistnym. Odmiana
cechuje się powolnym wzrostem.
'Fuscorubra' – wczesną wiosną na lekko owłosionych gałązkach
pojawiają się różowoczerwone kotki dekoracyjnie zwisające z gałązek. Po kwitnieniu na pędach wyrastają początkowo purpurowe,
później lekko brązowe liście, które z końcem wiosny zielenieją.
'Heterophylla' – odmiana zielonolistna charakteryzująca się mocno powcinaną blaszką liściową.
'Purpurea' – popularna odmiana leszczyny południowej o okrągłej, intensywnie wybarwionej blaszce. Liście purpurowo
zabarwione nie zmieniają koloru podczas wegetacji. Ciemnopurpurowe zabarwienie mają także pędy i okrywy owoców.
Inną orzechową ciekawostką jest leszczyna turecka (Corylus
colurna). Jest to wysokie drzewo, które bardzo dobrze czuje się
w naszym klimacie, jednak ze względu na rozmiar nadaje się tylko
do naprawdę dużych ogrodów.
Bardzo interesujące są owocostany
leszczyny tureckiej. Orzechy,
wielkością zbliżone do laskowych,
osłonięte są finezyjnie
postrzępionymi okrywami.
Skupione po kilka, a nawet
kilkanaście sztuk, tworzą kolczaste
kule wiszące na długich szypułkach.
Jesienią drzewo przebarwia się na
intensywnie żółty kolor.
Problemy w uprawie
Leszczyna jest podatna na brunatną zgniliznę zwaną moniliozą,
która objawia się ciemnymi zagłębionymi plamami na owocach.
Na skutek porażenia chorobą następuje masowe gnicie i opadanie
całych owoców (orzechów wraz z okrywami). Aby zapobiec
wystąpieniu choroby, mocno zagęszczone krzewy należy prześwietlać, a także wraz z końcem czerwca wykonać odpowiednie
zabiegi z wykorzystaniem fungicydów.
Bardzo uciążliwym szkodnikiem leszczyny jest słonkowiec orzechowiec, który odpowiada za wygryzanie dziurek w orzechu. Do
jego zwalczania wykorzystujemy popularne preparaty owadobójcze np. Karate Zeon. Rośliny opryskuje się od końca maja do
pierwszych dni czerwca.
Powodzenia w uprawie!
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Bezpieczne

grzybobranie

Agnieszka
Dybaś-Kopczacka
C.O. Ogrody,
Gorlice

Pełne kosze daru z lasu
stoją w kuchni do czyszczenia.
Będzie zupka z borowików.
Słodkie rydze – do smażenia.

Jesień jest najlepszym okresem na grzybobranie. Jeździmy na
grzyby jako turyści, dla przyjemności obcowania z przyrodą, dłuższego przebywania w lesie i w celu zbioru grzybów na domowe
zapasy zimowe. Grzyby jako produkty kulinarne są chętnie spożywane przez ludzi ze względu na walory smakowe i zapachowe.
W naszych lasach rośnie wiele gatunków grzybów o różnej toksyczności. Szczególnie niebezpieczne są grzyby trujące, które
mogą stać się przyczyną śmiertelnych zatruć. Aby uniknąć tak poważnych zagrożeń dla życia i zdrowia, należy zbierać tylko te
grzyby, które dobrze znamy.
Za obróbkę runa leśnego należy się zabrać bezpośrednio po zbiorach. Opcji mamy zazwyczaj cztery: suszenie, mrożenie, marynowanie i kiszenie.
SUSZENIE
To najprostsza i najpopularniejsza metoda obróbki. Do suszenia
nadaje się większość gatunków, najsmaczniejsze są borowiki,
podgrzybki i kozaki. Suszyć nie można jedynie maślaków, bo są
zbyt wilgotne. Grzyby nawlekamy na nitkę, potem można je
suszyć na słońcu, w piekarniku lub specjalnie przeznaczonej do
tego celu suszarce elektrycznej. Gdy grzyby będą zupełnie suche,
można je umieścić w czystym słoiku, który należy mocno zakręcić.

Zamknięte w słoikach grzyby na długo pozostaną aromatyczne

MROŻENIE
Ugotowane, odsączone z wody grzyby włóż do woreczków foliowych i wsadź do lodówki. Kilka minut gotowania w osolonej wodzie wystarczy. Możesz też zamrozić grzyby przysmażone na
maśle lub oliwie. W ten sposób możesz przetworzyć wszystkie popularne gatunki: maślaki, prawdziwki, podgrzybki czy kurki.
Zamrożone grzyby zachowują swoje walory smakowe
REKLAMA
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Koszyk pełen leśnych przysmaków

CENTRUM OGRODNICZE OGRODY
UL. BIECKA 13
UL. LEGIONÓW 15 WWW.MOTOOGRODY.PL
TEL/FAX: 18 353 56 64
TEL/FAX:
18 353 68 98
38-300 GORLICE
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MARYNOWANIE
Wybierz jak najmniejsze okazy kurek, rydzów, opieniek, maślaków
albo podgrzybków. Gotuj je przez kilka minut w wodzie z odrobiną
octu i cukru (1 łyżeczka na 1 l wody). Marynować je można w zalewie octowej (1 szklanka octu albo octu winnego na 5 szklanek
wody) z dodatkiem przypraw (np. soli, cukru, ziaren pieprzu, gorczycy, ziela angielskiego, listków laurowych). Grzybki umieść
w słoiku i zalej marynatą (powinny być nią zakryte).
KISZENIE
Kiszenie to zapomniana nieco metoda przetwarzania. Najlepiej
nadają się do tego kurki oraz rydze. W naczyniu do kiszenia podgotowane grzyby układaj na przemian z cebulą. Dodaj sól i inne
przyprawy (np. ziele angielskie). Grzyby muszą ściśle wypełniać
naczynie. Po 2 dniach powinny puścić sok. Jeśli tak się nie stanie,
dodaj trochę osolonej wody. Po ok. 3 tygodniach będą ukiszone.
Należy je spożyć w ciągu kilku dni.

Zasady bezpiecznego grzybobrania:
1. Należy zbierać wyłącznie te grzyby, co do których nie mamy jakichkolwiek wątpliwości, że są jadalne (warto korzystać z atlasów);
2. Należy zbierać wyłącznie grzyby wyrośnięte i dobrze wykształcone, gdyż młode owocniki, bez wykształconych cech danego
gatunku są najczęściej przyczyną tragicznych pomyłek;
3. Początkujący grzybiarze powinni zbierać wyłącznie grzyby
rurkowe, ponieważ w tej grupie nie ma grzybów śmiertelnie trujących i jest dużo mniejsze ryzyko zatrucia;
4. Unikać błędnych metod rozpoznawania gatunków trujących
(zabarwienie cebuli podczas gotowania, ciemnienie srebrnej łyżeczki, gorzki smak – gatunki śmiertelnie trujące np. Amanita
phalloides, Amanita verna mają przyjemny, słodkawy smak);
5. Zbierać grzyby w przewiewne koszyki, w żadnym przypadku
w reklamówki foliowe, bo powoduje to zaparzanie i przyspiesza
psucie grzybów, nie przechowywać świeżych grzybów ani potraw
z grzybów zbyt długo;

6. Nie należy zbierać grzybów w okolicach o skupisku odpadów tj.
przy zakładach produkcyjnych, jak również rosnących w rowach
lub na skraju lasu, przy drogach o dużym natężeniu ruchu – grzyby
wchłaniają ze swego otoczenia metale ciężkie i inne zanieczyszczenia;
7. Nie należy zbierać i niszczyć grzybów niejadalnych i trujących,
gdyż wiele z tych gatunków jest pod ochroną i stanowią one część
ekosystemu;
8. W razie wątpliwości czy zebrane grzyby są trujące czy jadalne,
można skorzystać z bezpłatnej porady w stacjach sanitarno – epidemiologicznych;
9. Grzyby należy wykręcać z podłoża lub obcinać specjalnym
ostrym nożem z miotełką tuż przy samej ziemi. Pozostałą,
widoczną część nóżki powinniśmy przydeptać i przykryć ściółką.
Dzięki temu grzybnia pozostanie nieuszkodzona i ponownie będzie
mogła wydawać owoce.
W przypadku wystąpienia nudności, bólów brzucha, biegunki,
skurczy mięśni, podwyższonej temperatury, po spożyciu grzybów,
należy wywołać wymioty i jak najszybciej zgłosić się do lekarza.
Pamiętajmy, że przy zatruciach muchomorem sromotnikowym
występuje faza pozornej poprawy, po której stan chorego gwałtownie się pogarsza. Wezwany w porę lekarz może uratować mu
życie.
Pełnych koszy leśnych przysmaków życzy
Hurtownia Ogrodnicza Ogrody Gorlice.
REKLAMA
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powrót

Wielki
roślin
z babcinych

ogródków

Niegdyś stanowiły podstawowy materiał roślinny
w ogrodach naszych mam
i babć. Kolorowy przedogródek był wręcz dumą gospodyni.
Na pierwszy rzut oka był nieuporządkowany i chaotyczny,
ale po przyjrzeniu się bliżej można było zauważyć pomysł
i ustalony porządek dla poszczególnych roślin.

W przedogródkach dominowały róże, floksy, malwy, ostróżki,
maki, piwonie, słoneczniki, łubiny, naparstnice, dzielżany, chabry.
Swoje miejsce pośród kolorowych kwiatów miały także zioła oraz
warzywa wyróżniające się kolorem, kształtem czy ciekawym
pióropuszem: jarmuż, karczoch, dynie, kabaczki itp. Ogród wręcz
kipiał barwami i kształtami.
Później przedogródki zostały zapomniane, a w projektach były
często pomijane. Ogród wiejski wielu osobom kojarzył się
z chaosem i na myśl od razu przychodziła czasochłonna
pielęgnacja. Ostatnio zauważyłam trend, że coraz więcej osób sięga
po rośliny tzw. wiejskie. W ogrodach przydomowych
popularnością na nowo cieszą się odmiany Ostróżki ogrodowej,
Nasturcji większej, Malwy, Nachyłka wielkokwiatowego, Floksów
wiechowatych, Rudbekii i Jeżówek.
Moda na ogrody z pięknie przystrzyżonymi trawnikami, wydzielonymi rabatami i żywopłotem z odmian żywotników, powoli
zaczyna zanikać. Coraz więcej osób, wracając do tradycji, chce
posiadać ogród kolorowy. W pogoni za pracą ludzie szukają
odpoczynku pośród zieleni. Ogród wiejski daje im możliwość
przeniesienia się w przestrzeń którą pamiętają z dzieciństwa, z wakacji. Daje im możliwość zwolnienia tempa.

Ostróżka ogrodowa (Delphinium cultorum): ze względu na wysokość
około 200 cm, wymaga palikowania. Wytwarza kwiaty w odcieniach
białych, niebieskich i różowych. Potrzebuje gleby żyznej i pulchnej oraz
stanowiska słonecznego. Świetnie nadaje się na kwiat cięty do wazonów.

Łubin trwały (Lupinus polyphyllus): w zależności od odmiany może
osiągać nawet 150 cm wysokości. Jego kwiaty mogą występować
niemal we wszystkich barwach tęczy. Łubin wymaga stanowiska słoDo najpopularniejszych roślin dziś wybieranych należą:
Floks wiechowaty (Phlox paniculata): osiąga wysokość około 100 necznego, ale także zacisznego. Podłoże powinno być lekkie oraz zasobcm. Posiada sztywne łodygi i zaostrzone liście. Kwiaty są w odcie- ne w składniki pokarmowe.
niach bieli, różu i fioletu. Do prawidłowego rozwoju potrzebuje
stanowiska bezwietrznego i słonecznego oraz żyznej, przepu- Jeżówka purpurowa (Echinacea purpurea): osiąga wysokość około 80
cm. Jej łodygi są dość sztywne. Na końcach umieszczone są duże kwiaty
szczalnej gleby.
przyciągające motyle i pszczoły. Zarówno koszyczki kwiatowe jak i liśMalwa różowa (Alcea rosea): osiąga nawet 250 cm wysokości. cie są szorstkie w dotyku, dlatego jest to cenna odmiana do ogrodów
Wytwarza białe, różowe lub czerwone kwiatostany. Jest rośliną sensorycznych. Jeżówki są łatwe w uprawie. Jeszcze do niedawna znane
dwuletnią. Wymaga stanowiska słonecznego oraz żyznego, prze- były odmiany w kolorze purpurowym oraz białym, dziś już możemy
tworzyć kompozycje z odmian o różnej wysokości oraz kolorze kwiatów
puszczalnego podłoża.
także żółtym, pomarańczowym, czerwonym, zielonkawym.
Tekst: Joanna Wołejszo
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Kasztanowiec (Aesculus L.) to drzewo
spotykane najczęściej w parkach i przy
alejach. Gatunkiem typowym dla tego rodzaju
jest kasztanowiec zwyczajny
(Aesculus hippocastanum L.).
Łacińskie aesculus znaczy tyle co „dąb o jadalnych owocach”,
natomiast hippocastanum pochodzi od greckich słów hippos czyli
koń i castanum czyli kastański od miasta Kastana (Azja Mniejsza).
Określenie wzięło się to stąd, że w dawnych czasach leczono
kaszlące konie mączką ze zmielonych owoców kasztanowca,
również w Kastani.
Kasztanowiec, oprócz właściwości estetycznych, posiada również
wiele właściwości leczniczych. Podczas produkcji leków i kremów
najczęściej wykorzystuje się jego kwiaty (szczególnie ich białą
część), korę, niedojrzałe owoce i nasiona, najrzadziej natomiast liście. Warto pamiętać jednak o tym, że kasztanowiec w czystej postaci
jest drzewem trującym.
Właściwie każda część tego drzewa zawiera silne substancje, które
są składnikami kremów, maści, żeli i tabletek. Głównym związkiem
chemicznym, znajdującym się w drzewie kasztanowca, jest escyna.
W kwiatach dodatkowo występują flawonoidy, kora zawiera także
garbniki, związki kumarynowe i esculinę. Natomiast nasiona,
oprócz wyżej wymienionych składników, są również bogatym
źródłem skrobi i cukrów.
Procentowo najwięcej escyny znajduje się w niedojrzałych nasionach, z których produkuje się leczniczy wyciąg. Medykamenty zawierające ten związek mają działanie przeciwzapalne i przeciwobrzękowe, a także zmniejszają ból i usprawniają układ krwionośny.
Escyna zwiększa dotlenienie tkanek, przez co przyspiesza rozpuszczanie zakrzepów krwi. Zawarte w kwiatach flawonidy działają
uszczelniająco na naczynia krwionośne oraz dobrze sprawdzają się
w leczeniu stanów przeciwzapalnych.

Wyciągi z kory kasztanowca pomagają walczyć z zaburzeniami pokarmowymi, w szczególności z różnego rodzaju bakteriami. Garbniki kasztanowca posiadają bowiem właściwości antyseptyczne.
Ponadto wyciągi z kory stosuje się również w medycynie przy
zakrzepowym zapaleniu żył oraz żylakach.
Jak już wcześniej wspomniano, leki produkowane na bazie kasztanowca wzmacniają naczynia krwionośne, są skuteczne w usuwaniu
krwiaków i obrzęków. Dlatego najbardziej popularne zastosowanie
mają kremy i żele usuwające obrzęki nóg. Natomiast przetwory
z kasztanowca stosowane zewnętrznie, np. w postaci okładów, skutecznie leczą odmrożenia i oparzenia.
Kasztanowiec ma również zastosowanie w kosmetyce. Idealnie nadaje się do pielęgnacji cery oraz usuwania tzw. „pajączków”, a także likwidacji cellulitu. Ponadto wspomaga walkę z łojotokowym
zapaleniem skóry i przetłuszczającymi się włosami. Ogólnie rzecz
ujmując substancje zawarte w kasztanowcu współpracują z naszym
układem krwionośnym a także pokarmowym.
Owoce kasztanowca mają również inne zastosowanie. Mianowicie
są one naturalnymi odpromiennikami i skutecznie chronią przed
szkodliwym promieniowaniem cieków wodnych. Dlatego radiesteci zalecają trzymanie niewielkiej ilości kasztanów w mieszkaniu
bądź noszenie kilku sztuk w kieszeni.
Poniżej znajdują się dwa przepisy na mieszankę z kwiatów lub liści
kasztanowca:
Zmieszać: 50 g kwiatów lub liści kasztanowca, 30 g ziela krwawnika i 20 g ziela nostrzyka. Półtorej łyżki ziół zalać dwiema
szklankami ciepłej wody i powoli ogrzewać pod przykryciem.
Doprowadzić do wrzenia lub postawić nad parą na 30 minut. Wypić
w dwóch porcjach między posiłkami. Stosować we wszelkiego
rodzaju kontuzjach, obrzękach urazowych i podskórnych.
Zmieszać: 50 g rozdrobnionych liści lub kwiatów kasztanowca,
30 g ziela hyzopu i 20 g liści babki. Odmierzyć od 3 – 5 łyżek
mieszanki, dodać jedną łyżkę płatków owsianych i rozrobić z wodą
na papkę. Ogrzewać w naczyniu, następnie przenieść na płótno,
przyłożyć na chore miejsce i owinąć. Gotowy kompres zmieniać
kilka razy dziennie. Stosować przy kontuzjach, siniakach, obrzękach pourazowych oraz bólach po zwichnięciach stawów rąk i nóg.
Na koniec warto pamiętać o tym, że wypoczywanie w cieniu
kasztanowca oraz wdychanie wydzielanej przez kwiaty
esencji, przynosi odprężenie i ukojenie.
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VIRIDIS ZDROWIE

Cydrowy
smak
lata
nadal

Izabela Jażdżewska
kierownik ds. marketingu
BROWIN

trwa!

Cydr możemy podzielić na wiele kategorii: wytrawny, półwytrawny, słodki, z samych jabłek, z jabłek z domieszką owoców sezonowych. My proponujemy naszą ulubioną kategorię: smaczny cydr.
Oczywiście należy pamiętać, że najsmaczniejsze smaki to te przygotowywane w zaciszu domowego ogniska. Sprawdzone produkty z domieszką miłości i własnym wkładem pracy, sprawiają że
najsmaczniejszy cydr to ten, który przywędrował na stół prosto
z naszej piwnicy.
Proponujemy Państwu 3 sprawdzone przepisy, które powinny zadowolić nawet najbardziej czułe podniebienie. Reszta zależy od
Państwa upodobań. Pamiętajmy więc, że domowe jest zawsze
lepsze.

Cydr półsłodki jabłkowy
Przepis na 10 l nastawu:
- 1 l wody do rozpuszczenia cukru
- 1,5 kg cukru
- 9 kg jabłek
- skórka z 1 cytryny (bez białych części)
- regulator kwasowości
- drożdże Browin (Ciderini Sweet)
- pożywka do drożdży Browin- pektoenzym
Jabłka powinny być soczyste, słodkie, dojrzałe o odpowiedniej
kwasowości i zawartości garbników. Nie usuwa się skórek i pestek
gdyż to one nadadzą cydrowi szczególnego smaku i aromatu.
Jabłka pokroić na ćwiartki (wraz ze skórką i gniazdem nasiennym
lecz bez ogonków) lub zmiksować na miazgę, przenieść ją do
pojemnika fermentacyjnego (można zalać 0,5 l gorącej wody w celu zapobiegnięcia ciemnieniu jabłek) dodać pektoenzym (naturalny
środek pomagający wyizolować sok), w tym momencie można
dodać już drożdże oraz pożywkę. Pojemnik szczelnie zamknąć,
zamontować rurkę fermentacyjną z wodą i pozostawić na dwie
doby. Po tym czasie odcisnąć sok z miazgi, resztę składników,
syrop cukrowy i pozostawić do dalszej fermentacji na ok. 2 tygodnie aż stężenie cukru w nastawie będzie wynosiło ok. 4 Blg. Po
osiągnięciu odpowiedniego stężenia cukru, delikatnie zlewamy
cydr do butelek.
Jeśli stężenie cukru przy rozlewie wynosi poniżej 3 Blg, do butelek
można dodać 5 g cukru na 1 litr. Jeśli chcemy cydr słodszy
możemy dodać cukru niefermentowalnego Ksilitolu.
Tak zabutelkowany cydr przechowujemy w temperaturze pokojowej przez 2-3 dni, następnie przenosimy
do chłodnego pomieszczenia lub lodówki.
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Cydrownictwo jest tak obszernym
tematem, że informacje podstawowe
zawarte w naszym poprzednim
artykule nie tylko go nie wyczerpują,
ale tak naprawdę zostaliśmy jedynie
wprowadzeni w ten magiczny świat
musującego smaku owoców.

VIRIDIS ZDROWIE

Ciderin wytrawny jabłkowo - wiśniowy
Przepis na 10 l nastawu (opcjonalnie musującego)
Składniki:
- 7 kg jabłek
- 5 kg wiśni
- drożdże Ciderini Dry Browin
- pożywka dla drożdży z wit. B
Wykonanie
Jabłka pokrój, wiśnie wydryluj (nie obieraj ich ze skórki).
Następnie wyciśnij sok z owoców (np. w sokowirówce lub
przy użyciu praski do owoców). Uzyskany sok przelej do
balonu lub pojemnika fermentacyjnego, dodaj drożdże i pożywkę.
Fermentację prowadź w temperaturze 23-25 °C. Po około 2 tygodniach, kiedy nastaw przestanie już pracować, zlej go znad
osadu i pozostaw w chłodnym miejscu na czas 2-3 tygodni. Po
upływie tego czasu cydr przelej do butelek. Jeżeli chcesz
uzyskać cydr musujący, przed zakapslowaniem dodaj miarkę
cukru (ok. 3g/0,5 l).
Najlepszy smakuje schłodzony!
Smacznego!

Ciderin wytrawny jabłkowo - gruszkowy
Przepis na 10 l nastawu (opcjonalnie musującego):
Składniki:
- 7 kg jabłek
- 6 kg gruszek
- drożdże Ciderini Dry Browin
- pożywka dla drożdży

Wykonanie
Owoce pokrój (nie obieraj ich ze skórki) i wyciśnij z nich sok (np.
w sokowirówce lub przy użyciu praski do owoców). Następnie
przelej go do balonu lub pojemnika fermentacyjnego, dodaj drożdże i pożywkę. Fermentację prowadź w temperaturze 23-25 °C. Po
około 2 tygodniach, kiedy nastaw przestanie już pracować, zlej go
znad osadu i pozostaw w chłodnym miejscu na czas 2-3 tygodni. Po
upływie tego czasu cydr przelej do butelek. Jeżeli chcesz uzyskać
cydr musujący, przed zakapslowaniem dodaj miarkę cukru (ok.
3g/0,5 l).
Najlepszy smakuje schłodzony!
Smacznego!

Puszczeni

z dymem

Palenie liści zgrabionych
w ogrodzie jest uciążliwym
zwyczajem wielu ogrodników.
I choć wielu z nich nie wyobraża sobie jesiennych
porządków bez gęstego, dławiącego dymu unoszącego się po okolicy, to coraz częściej gminy decydują
się na wprowadzanie lokalnego zakazu spalania
odpadków roślinnych. Czy za każde ognisko rozpalane na działce grozi nam kara?
Jeżeli lokalne przepisy nie stanowią inaczej, to jak najbardziej
wolno nam rozpalić ognisko, w płomieniach którego wylądują
niewielkie ilości gałęzi i liści. Miejmy jednak na uwadze, że o ile te
pierwsze, odpowiednio wysuszone, nie tworzą gęstego zawiesistego dymu, o tyle te drugie mogą okryć najbliższe domostwa białą
kołderką, a wtedy sąsiad może zadzwonić na policję lub straż
miejską, która ukaże nas mandatem w wysokości nawet 500 zł.
Palenie liści może zakończyć się interwencją służb porządkowych
szczególnie w gminach, w których prowadzona jest selektywna
zbiórka odpadów i mamy możliwość oddania niechcianego balastu.
Pod szczególnym nadzorem są także działkowcy, których ogród
usytuowany jest w sąsiedztwie drogi. Muszą oni pamiętać, że
mleczny dym znacznie ogranicza widoczność i może być przyczyną wypadku drogowego.
Nasze ognisko może zainteresować nie tylko policjantów, ale także
strażaków. Jeżeli złamiemy przepisy przeciwpożarowe, a nasze
ognisko będzie realnym zagrożeniem zaprószenia ognia, to mogą
oni wezwać policję, która „wlepi” nam stosowny mandat.

Dbając o własne, a także sąsiedzkie zdrowie pamiętajmy, by pod
przykrywką jesiennych porządków nie spalać śmieci, ubrań,
lakierowanego drewna czy też płyt meblowych. Jeżeli zostaniemy
przyłapani na gorącym uczynku nasz portfel może uszczuplić się
nawet o 5000 zł.
Co więc robić z liśćmi?
Kompostować! Większość liści można z powodzeniem przeznaczyć na kompost. Wyjątkiem są liście orzecha włoskiego oraz dębu,
które ze względu na wysoką zawartość garbników nie powinny
trafiać na pryzmę. Do produkcji „złotego nawozu” nadają się także
rozdrobnione gałązki, które rozluźniają składowane odpadki,
zapewniając prawidłową cyrkulację powietrza w obrębie masy
kompostowej.
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Trudna

codzienność
„Jeśli uratujesz komuś życie, jesteś za nie
odpowiedzialny” - mówi chińskie przysłowie.
W przypadku życia zwierząt,
działa to bardzo dosłownie.

Czytelnicy Viridis znają już Tarę – Schronisko Dla Koni. Za ocalonymi od śmierci, wiodącymi teraz szczęśliwe życie zwierzętami,
o których niejednokrotnie na naszych łamach pisaliśmy, stoi mały
sztab wielkich ludzi. Utrzymanie ponad dwustu zwierząt to wielkie
wyzwanie finansowe, logistyczne, a także ogrom pracy fizycznej.
Godzina siódma. W stajni pojawiają się ludzie. Słychać rozmowy,
stukot kół taczek, odgłosy krzątania. Konie dobrze wiedzą co to
oznacza – za chwilę dostaną jeść. Zaczynają radośnie rżeć i stukać
kopytami w ściany boksów, niecierpliwią się. Karmiące je osoby
muszą się spieszyć, żeby wszystkie dostały pokarm jednocześnie.
Moje zadanie to głównie praca w stajni – mówi pomagający
w schronisku Krzysztof – Rano karmienie, później sprzątanie, ścielenie boksów i znowu karmienie. Latem jest fajnie, bo przyjeżdża
dużo wolontariuszy do pomocy. Gorzej jest zimą, kiedy jest mało
osób, trzeba się nieźle uwijać, żeby zdążyć ze wszystkim do piętnastej, zanim konie wrócą z wybiegu.
Kilku osobom przebywającym w fundacji ciężko byłoby wykonywać codzienną pracę przy zwierzętach, gdyby nie wsparcie ludzi
o wielkich sercach – wolontariuszy, którzy przyjeżdżają, aby
bezinteresownie pomagać w schronisku. Od trzech lat jeżdżę do
Tary, kiedy tylko mogę - mówi Ania, wolontariuszka z Warszawy –
Kocham zwierzęta i przynajmniej w ten sposób mogę im pomóc. Tu
zawsze jest coś do zrobienia. Przez ostatnie dwa dni, razem z innymi
wolontariuszami sprzątaliśmy stajnie, wywoziliśmy obornik. Pot
lał się z nas strumieniami, upał dawał się we znaki. Ale to bardzo
satysfakcjonujący rodzaj zmęczenia, kiedy człowiek wie, że zrobił
coś dobrego dla tak wspaniałych istot, jakimi są konie.

To wolontariusze są siłą napędową Tary...

Wolontariat to obszar działań fundacji, do którego każdy może
wnieść coś od siebie. Każdy robi to, co potrafi najlepiej – są osoby,
które zajmują się stolarką, budowaniem ogrodzeń, wiat, porządkowaniem terenu. Inni pomagają w tłumaczeniu tekstów na obce
języki, grafice komputerowej.
... bez ich pomocy funkcjonowanie fundacji byłoby niemożliwe
Wolontariusze to nie tylko młode osoby, gdyż przyjeżdżają do
nas ludzie w każdym wieku. Każdy jest potrzebny – wyjaśnia
Scarlett Szyłogalis-Jankowiak, prezes fundacji – Niedawno
przyjechała pani, która jest już na emeryturze i ma czas, ale
powiedziała mi, że miała obawy, czy będzie mogła się do
czegoś przydać. Konie uwielbiają towarzystwo ludzi. Jeśli ktoś
poświęci im trochę czasu, pogłaszcze, uczesze, porozmawia,
jest to dla nich bardzo ważne.
Biurokracja gasi radość działania
Aby schronisko mogło funkcjonować, niezbędna jest także
praca biurowa. Scarlett jest w ciągłych rozjazdach, cały czas
ma mnóstwo spraw do załatwienia, obowiązki administracyjne spoczęły więc na barkach jej męża, Piotra. Światło w jego biurze gaśnie często dopiero po północy.
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Niestety żyjemy w kraju, w którym na wszystko trzeba mieć
papierek. Nie tak wymarzyłem sobie swoje życie...
Każdy pomaga jak umie
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Każda para rąk się przyda, gdy na obejściu trwają
prace remontowe
Ciężka praca fizyczna to codzienność w Tarze

Bez dachu nad głową

Nie przy komputerze i dokumentach, ale wiem, że bez tego Tara nie
mogłaby istnieć w naszej rzeczywistości. Myśl, że w przyszłości
będzie lepiej, daje mi wiarę, że kiedyś jeszcze chwycę młotek i pognam remontować ogrodzenia – mówi Piotr.

Poza problemami dnia codziennego i nieustannym myśleniu o tym,
jak zapewnić koniom byt na kolejne tygodnie, na głowy Scarlett
i Piotra spadł ostatnio dodatkowy problem.

Tara nie jest dotowana z budżetu państwa, o utrzymanie zwierząt
fundacja musi troszczyć się sama. Działa wyłącznie dzięki darowiznom ludzi, którym los innych istot nie jest obojętny. Stąd
powstał pomysł wirtualnej adopcji, która polega na comiesięcznej
wpłacie określonej kwoty na wybrane zwierzę. Mamy stały kontakt
z osobami, które zdecydowały się adoptować któregoś z naszych
podopiecznych. – mówi Weronika, która zajmuje się adopcjami –
Regularnie wysyłam im informacje, zdjęcia, aby wiedzieli, co się
dzieje u ich zwierzaka. Wielu wirtualnych opiekunów przyjeżdża
odwiedzać swojego ulubieńca.

Od samego początku jednym z nienaruszalnych założeń Tary, było
to, że zwierzęta, które przekraczają próg Fundacji, zostają tutaj do
końca swoich dni. Takie założenie wymaga by na terenie Tary była
odpowiednia ilość pomieszczeń, zapewniających im godny byt
i tak też jest, a raczej było do niedawna... Jeszcze wiosną wszystkie
konie miały swoje ciepłe i suche boksy, jednak w ostatnich
miesiącach przeszły nad stajniami Tary dwie silne wichury, które
całkowicie pozbawiły dachu jedną z nich. W tej chwili konie są na
pastwiskach, ale niedługo będą musiały wrócić do schroniska.
Koszt wyremontowania dachu został oszacowany na sto pięćdziesiąt tysięcy złotych a to dla Tary nieosiągalna kwota. Do zimy
pozostało niewiele czasu, jedyną szansą jest pomoc finansowa od
zwykłych – niezwykłych ludzi.

Latem udaje się zrobić większość potrzebnych remontów
REKLAMA

CENTRUM OGRODNICZE
W takim stanie dach nie przetrwa nadchodzącej zimy...

Czy trudno jest prosić o pomoc?

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

Zapraszamy
pn - pt 8-19
sob 8-16

www.cardemo.pl

Na samym początku funkcjonowania fundacji myślałam, że wszystko
udźwignę na swoich barkach. Niestety, zapewnienie bezpiecznej
przyszłości wszystkim mieszkańcom Tary, to jak balansowanie na
cienkiej linie nad niebezpieczną przepaścią, trzeba umieć wyciągnąć
rękę z prośbą o pomoc, bo inaczej spadnie się w dół. Nie proszę dla
siebie, proszę dla ponad 200 zwierząt, które należą do tarowej
rodziny, a za których życie jestem odpowiedzialna, bo kiedyś je
uratowałam. Jeżeli możesz, proszę pomóż...
Fundacja Tara - Schronisko dla Koni
Nr konta: PKOBP S.A. Oddział 3 we Wrocławiu,
nr konta: 75 1020 5242 0000 2902 0191 7236
www.fundacjatara.info
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Zanim
wyprosisz

je z domu

Nawet w najbardziej
zadbanym i wysprzątanym domu mogą pojawić się nieproszeni goście.
Mimo że widok uciekającego karalucha kojarzy
nam się głównie z mieszkaniami w starych
kamienicach, warto znać zwyczaje tych owadów.
W końcu, by pokonać wroga,
trzeba go najpierw poznać.

Karaluchy i prusaki nie są dla nas groźne w bezpośrednim kontakcie.
Możemy być pewni, że zamaskowany karaluch nie napadnie na nas pod
osłoną nocy, gdy akurat będziemy w łazience i nie ugryzie w stopę lub
inną, dowolnie wybraną część ciała. Podobnie sytuacja ma się z prusakami. Jednak to, że owady te nie kąsają ani też nie kłują, wcale nie
oznacza, że nie trzeba z nimi walczyć. Mają one bardzo duże znaczenie
sanitarne. Uważane są za wektory grzybów, wirusów, pierwotniaków
i około 40 gatunków bakterii, które wywołują groźne choroby ludzi
i zwierząt domowych. Ponadto, unoszący się w powietrzu kurz zawierający mikrocząsteczki odchodów lub wylinek insektów może być
przyczyną reakcji alergicznych i astmatycznych u osób z obniżoną odpornością na czynniki alergizujące.
Na początek kilka słów o karaluchu wschodnim (Blatta orientalis).
Nie jest za ładny, to fakt, nie mniej jednak warto zwrócić uwagę na to, że
karaluchy, zwane także „szwabami” są insektami bardzo mądrymi i rodzinnymi.
Karaluch wschodni jest większy od prusaka i ma ciemnokasztanowe,
prawie czarne, błyszczące, płaskie ciało o krępej, masywnej budowie.
Nóżki insekta nie posiadają niezbędnych do poruszania się po pionowych powierzchniach poduszeczek, dlatego najczęściej występuje
w najniższych kondygnacjach budynków (w piwnicach i na parterze).
Należy do najszybciej pełzających owadów – potrafi osiągać prędkość
do 5 km na godzinę, co w owadzim świecie jest naprawdę imponującą
wartością.
Szwaby prowadzą nocny tryb życia. Żywią się różnorodnymi resztkami. Pokarm zawsze spożywają w miejscu jego zdobycia. Nie mają zwyczaju zanoszenia go do kryjówek.
Stada, które mogą liczyć nawet kilka tysięcy osobników są bardzo
gościnne, chętnie dzielą się pokarmem nawet z nowoprzybyłymi
przedstawicielami swojego gatunku. W stadzie panuje demokracja,
jeżeli większość karaluchów zdecyduje, że pora szukać nowego
miejsca osiedlenia, to reszta grupy solidarnie przeprowadza się z nimi.
Owad ma niesamowite zdolności adaptacyjne, które pozwalają mu
w szybkim tempie wytwarzać odporność na różnorodne insektycydy.
W zwalczaniu karaluchów powinniśmy sięgać po różne preparaty
bazujące na odmiennych substancjach aktywnych.
Karaczan prusak (Blatella germanica) inaczej nazywany francuzem, pochodzi prawdopodobnie z Azji. Jest insektem znacznie
mniejszym od karalucha i w przeciwieństwie do niego, na drodze
ewolucji pozyskał umiejętność sprawnego wspinania się po
najbardziej gładkich powierzchniach. Prusak charakteryzuje się
brązowo-żółtym ubarwieniem przy czym samica jest nieco większa
i ciemniejsza od samca. Bez względu na płeć, na pierwszym segmencie
tułowia występują dwie ciemne pręgi.
Na głowie francuzów znajdują się długie, cienkie, członowane czułki.
Są one w ciągłym ruchu, gdyż pełnią ważną funkcję sensoryczną (odbieranie bodźców).
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Mimo że u obu płci występują dobrze wykształcone skrzydła,
prusaki nie wykorzystują ich do latania. Rozkładają je jedynie
podczas swobodnego lotu jako „spadochrony” przy spadaniu
z większych wysokości.
Karaczan prusak jest bardzo wrażliwy na niską temperaturę,
dlatego najchętniej i najliczniej zasiedla ogrzewane magazyny,
zakłady gastronomiczne, piekarnie, kuchnie oraz inne ogrzewane
pomieszczenia, gdzie łatwo znajduje różnorodne resztki. W swoim menu karaczany szczególnie chętnie sięgają po ziemniaki,
marchew, owoce, pieczywo, mąkę i cukier. Z racji dużego zapotrzebowania na białko, insekty osiedlają się tylko tam, gdzie łatwo
o ten składnik pokarmowy. W przypadku niedoboru białka, wśród
prusaków może dochodzić do aktów kanibalizmu. Ofiarami najczęściej są osobniki okaleczone lub te, które nie zrzuciły do końca
oskórka larwalnego.
Insekt prowadzi nocny tryb życia, z natury unika światła słonecznego i jest bardzo płochliwy. W sytuacji zagrożenia karaczany
produkują 2-heptanen, który jest dla nich substancją obronną.
Przez ludzi związek ten odbierany jest jako niemiły „smrodek”.
Walkę z insektami powinniśmy zacząć od posprzątania miejsc ich
bytowania. Odcinając im dostęp do pokarmu zmusimy je do wyprowadzki. Warto jednak pamiętać, że samiec prusaka bez pożywienia może przetrwać nawet 40 dni! Wykładając łapki lepowe w
pierwszej kolejności wyłapiemy właśnie męskich przedstawicieli
tego gatunku, gdyż panowie są bardziej ruchliwi i częściej
opuszczają kryjówki. Liczmy się jednak z tym, że same pułapki
nie rozwiążą problemu. Gdy mimo ich rozłożenia dalej zaobserwujemy spacerujące po kuchni prusaki, możemy sięgnąć po
spraye przeznaczone do zwalczania owadów biegających oraz
specjalne żele.
REKLAMA

JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA

Nietaka,
bądź
daj

buziaka!

Całować, czy nie całować,
oto jest pytanie. W poszukiwaniu
księcia z bajki, sfrustrowane panny
na wydaniu mogą posunąć się do wielu
desperackich kroków, całowanie ropuchy
jest jednym z nich.

Nie dajemy gwarancji, że obdarzony czułością ropuch przeistoczy
się w przystojnego dżentelmena z nienagannymi manierami, zapewniamy jednak, że już sama obecność rechoczących, a dokładnie
gdaczących płazów, w naszym ogrodzie jest dobrym znakiem.
Ropucha szara (Bufo bufo), zwana też zwyczajną, jest jednym
z trzech krajowych gatunków ropuch. Niestety, szarobure, chropowate ciało pokryte licznymi brodawkami, z których najbardziej
zauważalne są usytuowane po bokach tylnej części głowy skupiska
gruczołów jadowyc,h nie zachęca do bliższego zaprzyjaźnienia się
z tym gatunkiem. A szkoda, gdyż obdarzona ogromnym apetytem
ropucha jest sprzymierzeńcem każdego rolnika, ogrodnika i działkowca. Gustując w gąsienicach, ślimakach, małych gryzoniach,
a także różnorodnych owadach i ich larwach gwarantuje skuteczną,
niechemiczną ochronę naszych rabat i grządek przez wiele lat. Tak
właśnie, przez wiele lat, gdyż ropucha jest bardzo wierna swojemu
ogrodowi, i o ile znajduje w nim odpowiednią ilość nieskażonego
pestycydami pokarmu oraz spokojne zakamarki do odpoczynku, to
po okresie godowym chętnie wraca na „stare śmieci” .
W śmiertelnym uścisku
Jak udało się zaobserwować botanikom, przywiązanie do miejsca
dotyczy nie tylko miejsca zamieszkania, ale także miejsca urodzenia. W większości przypadków panie ropuchy odbywają godowe
wędrówki do stawów, w których się urodziły. Trzeba mieć świadomość, że gody u ropuch to naprawdę ryzykowne przedsięwzięcie.
Wielokilometrowe podróże do stawów i innych zbiorników wodnych płazy często przypłacają życiem, ginąc pod kołami samochodów.
Dla ropuszej płci pięknej okres rozrodczy to także spory wysiłek
fizyczny, gdyż panowie, którzy w tym czasie nie pobierają
pokarmu, drogę do godowiska, a także cały akt miłosny pokonują
na grzbiecie partnerek. Niezwykle mocny uścisk, w który samiec
chwyta samicę, zwanym jest ampleksusem. Zdarza się, że do jednej
samicy przyczepi się kilka samców, co może dla niej zakończyć się
śmiercią, gdyż przebywając w wodzie pod naporem ciężaru adoratorów po prostu się utopi. Zamroczeni miłosną atmosferą panowie
ropuchowie mogą przyczepiać się także do kawałków drewna,
styropianu czy butelek, wszak miłość nie wybiera.
REKLAMA

Nadęty bufon
W odróżnieniu od żab, ropucha szara nie bardzo lubi skakać i tego
sposobu poruszania się używa jedynie w sytuacjach zagrożenia.
Znacznie chętniej po prostu powoli kroczy na swoich krótkich łapkach. Mimo nieciekawego wyglądu i potencjalnie szkodliwego jadu,
płazy posiadają wielu naturalnych wrogów, do których należą m.in.
jeże, zaskrońce oraz szczury. Napotykając na swojej drodze niebezpieczeństwo, ropucha nadyma ciało, czasami również unosi się wysoko
na nogach, by przestraszyć przeciwnika i utwierdzić go w przekonaniu, że nie jest jej w stanie połknąć. Nie zawsze skutkuje, ale próbować
warto.
Niepotwierdzone źródła donoszą, że swoją łacińską nazwę – Bufo
bufo, ropucha zawdzięcza znikomej sympatii jaką darzył tworzący
systematykę organizmów Linneusz, swojego naukowego wroga
Georges'a Buffona. Chcąc dopiec konkurentowi, nazwał całą rodzinę
ropuchowatych (Bufonidae) oraz poszczególnych jej przedstawicieli
(Bufo bufo, Bufo viridis, Bufo calamita) nawiązując do jego nazwiska.
Ropucha szara, podobnie jak inne płazy w naszym kraju, objęta jest
ochroną gatunkową. Pomóżmy tym, skądinąd miłym zwierzętom,
zaaklimatyzować się w naszym ogrodzie. Po krótkim czasie my oswoimy się z widokiem dumnej ropuchy, a ropucha oswoi się z naszym
ogrodem pozostając mu wierną przez szereg lat.

Jesienne
bukiety
Z czym kojarzy Wam się jesień?
Arturowi i jego przyjaciołom z kolorowymi
liśćmi, którymi można obrzucać się
podczas jesiennych spacerów. A gdyby tak zebrane liście wykorzystać w ciekawszy sposób?
Do przygotowania jesiennych róż
potrzebne Ci będzie dużo (po około 8-10
sztuk na jeden kwiat) średniej wielkości
liści z pełną blaszką, np. liście klonu lub
lipy oraz miękki drucik lub nitka.
KROK 1

KROK 4

Dwa ostatnie liście (dobrze jeżeli nie będą za duże) nawijamy na powstały
pączek bez składania na pół. W ten sposób nasza róża będzie miała
dekoracyjnie postrzępione płatki

KROK 5
Czysty, suchy liść złóż na pół, wywijając go „na
zewnątrz”, tak jak pokazane jest na zdjęciu.

KROK 2

Całość obwiązujemy ciasno miękkim drucikiem lub nitką.

gotowe!
Tak złożony liść zagnij na pół wzdłuż nerwu głównego
i ciasno go zroluj od prawej do lewej strony, tak by
uzyskać mocno zawinięty pączek.

KROK 3

Kolejne liście, należy składać jedynie na pół (tak jak
w kroku nr 1) i ciasno owijać nimi powstały pączek.

Z powstałych róż możemy zrobić piękny jesienny bukiet!
zdjęcia zaczerpnięte ze strony: http://www.diyncrafts.com

Pora na

grzybobranie
W lasach można znaleźć wiele grzybów, warto jednak pamiętać, że nie
wszystkie nadają się do jedzenia, część z nich jest po prostu niesmaczna
i może wywoływać niemiłe problemy żołądkowe, a część jest trująca.
Od jednych i drugich powinniśmy trzymać się z daleka.
Co o grzybobraniu mówi pasikonik Artur?
„Na sam początek, drogie dzieciaki, powinniście wiedzieć, że nie wolno
wam chodzić do lasu bez nadzoru rodziców, gdyż bardzo łatwo w nim
zgubić drogę i zabłądzić. Jeżeli oddalicie się od opiekunów i nie będziecie
umieli ich odnaleźć wśród leśnej gęstwiny, przypomnijcie sobie moje rady,
których udzielałem wam w ostatnim artykule pt. „Ahoj przygodo!”. Aby
rodzicom łatwiej było was nadzorować, warto na grzybobranie ubrać
jaskrawą kurtkę lub odblaskową kamizelkę. Odznaczający się na tle
drzew i krzewów kolor ubrania sprawi, że rodzice zawsze będą mieli was
na oku.”
Arturze, jak przygotować się do grzybobrania?
„Po pierwsze należy się odpowiednio ubrać. Przydadzą się
nieprzemakalne buty oraz ciepła ale lekka kurtka. Podczas chłodniejszych dni można zabrać ze sobą także czapkę. Cieplejszy strój przyda się
szczególnie wtedy, gdy na grzyby wychodzimy skoro świt. W obawie przed
kleszczami załóżmy koszulkę z długim rękawem oraz spodnie z długimi
nogawkami.
Podstawowym atrybutem grzybiarza jest bez wątpienia koszyk. Może
być wiklinowy lub plastikowy, ważny by miał sztywne ścianki.
Częstym błędem jest zbieranie grzybów do siatek. W takich warunkach
nasze zbiory szybko się zgniotą, a także mogą się zaparzyć i tym samym
nie będą nadawać się do jedzenia. Na grzyby powinniśmy zabrać również
mały nożyk, którym oczyścimy zebrane trofea z igieł, ziemi i liści.”
Arturze, skoro zabieramy na grzyby nożyk, to czy możemy go
użyć do wycinania grzybów ze ściółki?
„Nie da się ukryć, że sposób zbierania grzybów jest kością niezgody wśród grzybiarzy. Jedni uważają, że w
celu ochrony grzybni trzonki powinny być wykręcane,
a inni sugerują, że wycinanie jest lepsze. Jedni
i drudzy mają trochę racji, dlatego warto zapamiętać,
że bez względu na sposób zbioru grzybów powinniśmy
zadbać, aby w jak najmniejszym stopniu niszczyć grzybnię oraz ściółkę wokół grzybów. Większe osobniki,
których wykręcanie mogłoby zniszczyć grzybnie, można
obciąć tuż nad ziemią, a pozostałą cześć trzonka przykryć liśćmi,
mniejsze grzybki wykręcamy.”

Letnie dni najczęściej spędzamy na plaży, gdy jednak
do naszych drzwi zapuka Pani Jesień, chętnie
przenosimy się do lasu, gdzie czeka na nas wiele
grzybowych pyszności. Zanim jednak wybierzecie się
na grzybobranie, przeczytajcie poradnik Artura,
w którym znajdziecie kilka ważnych rad.

Gdzie wolno nam zbierać grzyby?
„Grzyby możemy zbierać bez żadnych ograniczeń w lasach i zagajnikach, które znajdują się z dala od drogi i nie są objęte ochroną ścisłą, a także nie znajdują się na obszarach chronionych: w rezerwatach
i parkach narodowych.”
O czym należy pamiętać na grzybobraniu?
„Jako niedoświadczeni grzybiarze pamiętajcie, że w koszyku powinny
lądować jedynie gatunki, które są wam znane. W razie jakichkolwiek
wątpliwości, albo poproście o radę bardziej doświadczonego
grzybiarza, albo zostawcie znalezisko tam gdzie rosło. Zbierać należy
tylko owocniki zdrowe, nieuszkodzone i młode, ale z kolei nie zbyt
młode, bo wtedy trudno rozpoznać gatunek grzyba. Nawet jeżeli na
swojej drodze spotkamy grzyba trującego, nie niszczmy go. Bardzo
często na leśnych ścieżkach spotykam podeptane lub połamane
grzyby, które mogłyby spokojnie rosnąć i być pokarmem dla zwierząt
leśnych.
Radzę wystrzegać się grzybów blaszkowych, czyli tych, które po spodniej stronie mają harmonijkę, gdyż
w tej grupie jest bardzo dużo grzybów
trujących, które są
bardzo podobne
do smacznych i cenionych grzybów
jadalnych.

Oczywiście wśród grzybów z „gąbeczką” także spotkamy niejadalne, ale
jest ich zdecydowanie mniej i nie są one śmiertelnie trujące."
A czy masz jakieś sposoby, by wyjść z lasu z koszykiem pełnym grzybów?
„Doświadczeni grzybiarze mają swoje tajemne miejsca, w których aż roi się
od smakowitych kapeluszników. Ja niestety jeszcze takiego nie znalazłem,
ale warto pamiętać, że niektóre gatunki grzybów bardzo lubią się z
konkretnymi gatunkami drzew. Ich sympatia nazwana jest mikoryzą i jest
specyficzną formą współpracy między korzeniami drzew, a grzybami. Idąc
leśnymi ścieżkami warto od czasu do czasu zadrzeć głowę do góry
i sprawdzić jakie drzewa rosną wkoło.

1. Grzybów nie wolno zbierać w parkach i rezerwatach
objętych ochroną.
2. Zbieraj jedynie te grzyby, które znasz.
3. Nie niszcz grzybów trujących oraz starych.
4. Grzyby wycinaj lub wykręcaj tak, aby nie niszczyć
grzybni.
5. Zebrane grzyby wkładaj do przewiewnego koszyka
Najbardziej popularne sąsiedztwo, to:
podgrzybek, maślak - rosną obok różnych gatunków sosen i świerków,
o sztywnych ściankach. Najlepiej trzonkiem do góry.
borowiki - lubią sosny, dęby, buki i świerki,
6. Zbieraj tylko tyle grzybów ile jesteś w stanie zjeść lub
koźlarz babka - lubi towarzystwo brzóz,
zasuszyć w ciągu jednego dnia.
koźlarz czerwony - spotkać go możemy w sąsiedztwie topól.”
7. Mimo wielu walorów smakowych, grzyby są
ciężkostrawne, dlatego nie objadaj się nimi, bo mogą Ci
A czy zdarzyło Ci się wyjść z lasu z koszykiem pełnym grzybów?
zaszkodzić.
„Czasami udaje mi się trafić na pokaźny grzybowy wysyp, ale zawsze 8. Podczas wizyty w lesie nie niszcz roślin, a także nie
zbieram tyle grzybów, ile jestem w stanie zjeść w ciągu jednego dnia.
płosz zwierząt. W lesie jesteś tylko gościem, pozostaw po
Jest to bardzo ważne, gdyż grzyby bardzo łatwo się psują i nawet te jadalne sobie miłe wspomnienia.
mogą prowadzić do poważnych komplikacji żołądkowych.”
udanego
Grzybobrania!
A czy to prawda, że grzyby rosną tylko po deszczu?
„Poniekąd tak. Grzyby do rozwoju potrzebują dużo wody, która powinna
się znajdować nie tylko w podłożu, ale także w powietrzu. Dodatkowym przyspieszaczem wzrostu jest wysoka temperatura.
Jeżeli więc przed południem padał deszcz, a po południu wyszło
słoneczko, które to wszystko ogrzało, to znak, że następnego dnia
w lesie będzie dużo grzybów.”
Czy grzyby zbiera się tylko rano?
„Nie. Grzyby można zbierać przez cały dzień, ale rano jest ich
najwięcej, gdyż z każdą kolejną godziną w lesie robi się
coraz bardziej tłoczno od grzybiarzy, którzy poszukują swojego
szczęścia. Ponadto w grzybach bardzo chętnie składają
swoje jaja różnorodne muchówki, mówimy
wtedy, że grzyb jest robaczywy.
Im szybicej grzyb wyląduje w
koszyku, tym mniejsza szansa,
że zostanie napadnięty
przez muchówkę.”

Na grzyby!
Jesienią często zaglądamy do lasów w poszukiwaniu smacznych
grzybów. Niestety nie wszystkie nadają się do jedzenia,
a bardzo przypominają te jadalne. W każdej parze zestawione są
dwa podobne grzyby, wyrzuć z koszyka Artura wszystkie trujące smakołyki,
a ich numery wpisz w kuponie jako rozwiązanie zagadki.

4a - czubajka kania

1b - kurka

1a - lisówka
pomarańczowa

4b - muchomor
sromotnikowy

2a - goryczak żółciowy 2b - borowik szlachetny

3a - mleczaj rydz 3b - mleczaj wełnianka

Na grzyby!

5a - borowik
szatański

5b - borowik
ceglastosospory

6a - opieńka
miodowa

6b - maślanka
wiązkowa

Za poprawne rozwi¹zanie zagadki
„DO PARY” NAGRODÊ OTRZYMUJ¥:
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ROZWIĄZANIE PROSZĘ PRZEKAZAĆ DO SKLEPU, W KTÓRYM
OTRZYMALIŚCIE PAŃSTWO MAGAZYN VIRIDIS DO DNIA 10.10.2015
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/

GRATULUJEMY!

Wiesz, albo nie wiesz
czyli Dobre Rady
Pana
Romana

PORADY FACHOWCÓW

Roman Berkowski
Ogród, Wrocław

Po wyjątkowo upalnym lecie
najwyższa pora przywitać
w naszych ogrodach kolorową jesień.

Nie prześpijmy jesiennych oprysków, gdyż ich terminowe wykonanie zaważy na kondycji naszych drzew owocowych w przyszłym
sezonie. Właściciele przydomowych sadów w szczególności powinni pamiętać o jesiennym oprysku mocznikiem.
Mocznik jest bogatym źródłem azotu w łatwo i szybko przyswajalnej formie amidowej. Stosowany dolistnie jesienią korzystnie
wpływa na pąki kwiatowe sprzyjając ich lepszemu wykształceniu.
Wzmocnione jesienią drzewa na ogół kwitną wcześniej, a okres ich
kwitnienia wydłuża się nawet o 10 dni. Dłuższe kwitnienie
powoduje wydłużenie się czasu zapylania roślin i sprzyja lepszemu
zawiązaniu owoców. Zawiązki owocowe są silniejsze i w mniejszym stopniu podatne na opadanie.
Opryskiwanie mocznikiem powinno być wykonane w okresie,
kiedy drzewa rozpoczęły jesienne procesy starzenia liści. W momencie wycofywania asymilatów z liści azot jest szybko
przemieszczany do organów zimujących rośliny – pędów, pąków
i korzeni, co wiosną przekłada się na intensywny wzrost i rozwój
drzew. W przeciwieństwie do innych nawozów azotowych, mocznik stosowany jesienią dolistnie, nie zaburza toczących się
w roślinie procesów przygotowujących ją do zimy i nie stwarza
niebezpieczeństwa uszkodzeń mrozowych pędów i pąków kwiatowych.
Opryskiwanie 5% roztworem mocznika w końcu października (po
pierwszych przymrozkach), w fazie opadania liści przyspiesza ich
rozkład i daje bardzo dobre efekty w ograniczaniu liczby zarodników parcha jabłoni.
Natomiast jeżeli nasze drzewa zrzuciły już liście, a nam zależy na
zabezpieczeniu ich przed parchem warto zastosować znany
wszystkim Miedzian 50 WP. Przygotowanym roztworem dokładnie
opryskujemy gałęzie, pień oraz ziemię wokół drzewa, uprzednio
zgrabiając opadłe liście. Jeżeli temperatura na zewnątrz spadła poo
niżej 10 C możemy miedzian rozpuścić w letniej wodzie.

Oprysk mocznikiem zmniejsza prawdopodobieństwo
wystąpienia w nadchodzącym sezonie parcha jabłoni

Dodatkowym zabiegiem wpływającym na zdrowotność naszych
drzew jest wapnowanie gleby wokół nich. Właściwy dla gatunku odczyn pH wspiera rozwój systemu korzeniowego, zwiększa skuteczność nawożenia mineralnego, a także utrzymuje dobrą kulturę
gleby.
Tak przygotowany sad będzie wymagał od nas jedynie
grudniowego bielenia, które zabezpieczy pnie przed
uszkodzeniami mrozowymi.
Pożegnaliśmy już lato oraz okres sadowniczy, istnieją natomiast jeszcze krzewy, które można sadzić nawet jesienią. Jedną z nich jest borówka wysoka, zwana potocznie amerykańską.
Borówkę amerykańską, która ma właściwości przeciwbólowe i uspokajające, należy uprawiać na glebie kwaśnej, której odczyn pH waha
się między 3,8 a 4,8. Dobrze jeżeli będzie ona bogata w próchnicę oraz
liczne składniki pokarmowe. Sprzyja to wzrostowi oraz właściwemu
owocowaniu borówki.
Kolejnym ważnym czynnikiem w uprawie tego krzewu jest słońce.
Borówka amerykańska lubi miejsca nasłonecznione, osłonięte od wiatru, a także położone w pobliżu źródła wody. Dobrymi sąsiadami dla
tego krzewu są inne kwasolubne rośliny, np. wrzosy oraz azalie. Borówkę amerykańską należy regularnie podlewać, zwłaszcza w czasie
suszy, oraz usuwać chwasty rosnące wokół niej. Aby utrzymać wilgotność gleby można rozsypać wokół uprawy trociny z drzew iglasstych bądź korę sosnową, która dodatkowo reguluje odczyn podłoża.
Najlepszym nawozem stosowanym w uprawie borówki amerykańskiej
jest siarczan amonu. Roślina dobrze go wchłania, a jednocześnie nie
jest on wypłukiwany przez deszcz. Jesienią dodatkowo warto stosować
nawozy zawierające potas, fosfor i magnez.
Uprawa borówki amerykańskiej wymaga
pewnego wysiłku. Warto jednak, chociażby
ze względu na smaczne owoce i pięknie
wybarwiające się jesienią liście!
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Trawnik

przed zimą

Trawnik jest we współczesnym świecie ważną częścią każdego ogrodu.
Wiosna i lato to czas,gdy jest on nawożony a następnie koszony i podlewany.
Natomiast jesienią musi być poddany różnym zabiegom pielęgnacyjnym,
aby przetrwał zimę i jego właściciel mógł cieszyć się piękną wiosenną murawą.
Jednym z najważniejszych zabiegów pielęgnacyjnych jest jesienne
nawożenie trawnika. Stosuje się je na przełomie sierpnia i września –
jednak nie później niż do końca września. Do tego zabiegu stosuje
się nawozy zawierające dużą ilość potasu i fosforu. Nie powinny one
zawierać w swoim składzie azotu, gdyż niepotrzebnie stymuluje on
wzrost traw. Aplikowanie azotu nie jest potrzebne w czasie, gdy
trawnik „przygotowuje się” do zimowej wegetacji, wówczas warto
postawić na fosfor, który pobudza wzrost systemu korzeniowego
oraz wpływa na procesy życiowe wewnątrz rośliny. Z kolei potas
zwiększa odporność na warunki stresowe np. na niską temperaturę.
Nawozy jesienne stosujemy zgodnie z zaleceniami producenta
preparatu. Najprościej wybrać gotowe mieszanki nawozowe dedykowane specjalnie do trawników. Należy pamiętać jednak o tym, żeby
przed zaaplikowaniem nawozu skosić trawę, a po jego rozrzuceniu
podlać murawę.
Kolejnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest ostatnie koszenie trawnika. Trudno podać konkretny termin – natomiast w naszym
klimacie najczęściej wykonuje się to w drugiej połowie października. „Ostatni dzwonek” to kilka dni przed pierwszym przymrozkiem. Optymalna wysokość murawy wynosi ok. 4 cm. Wbrew
pozorom jest to ważna wytyczna, gdyż zbyt krótko przycięta trawa
będzie narażona na przemarzanie korzeni, a zostawienie większej
długości spowoduje przygniecenie jej przez śnieg oraz gnicie. Pod
żadnym pozorem nie należy zostawiać skoszonej trawy na
powierzchni. Jeżeli kosimy trawę kosiarką bez kosza, należy ją
dokładnie wygrabić.
Ważną sprawą jest usuwanie spadających z drzew liści. Opadłe
wilgotne liście, przykryte warstwą śniegu, zacieniają trawnik, odcinają dostęp tlenu i w efekcie powodują gnicie trawy. Dlatego należy
regularnie usuwać liście grabiąc je lub zbierając dostępnym na rynku
odkurzaczem do liści. Po opadach śniegu należy unikać deptania
trawnika, gdyż może się to przyczynić się do łamania źdźbeł i ataku
przez pleśń.
Prawdziwą plagą na trawniku są niewątpliwie krety, których aktywność wzrasta jesienią. Istnieje kilka sposobów na zwalczanie tych
szkodników w naszym ogrodzie. Jednym z nich jest instalowanie
odstraszaczy akustycznych lub innych konstrukcji drgających. Mogą
to być np. butelki nałożone na paliki, które gwiżdżą podczas wiatru
lub naprężone druty między palikami wbitymi w ziemię. Można także
zastosować preparaty i substancje silnie i ostro pachnące. Inną ewentualnością jest sadzenie mocno pachnących roślin, np. aksamitek bądź
bazylii w miejscach, które chcemy ochronić.
Mniej popularną, ale skuteczną możliwością pielęgnacji trawnika
przed zimą, jest nawożenie organiczne obornikiem. Powstaje on na
bazie odchodów zwierząt gospodarskich i ściółki. Obecnie pojawia
się w wygodnej i pozbawionej przykrego zapachu formie obornika
suszonego bądź granulowanego. Ten nawóz naturalnego pochodzenia
jest bogaty w minerały i składniki odżywcze.
Nawożenie organiczne należy wykonać jednak dopiero wtedy, gdy
trawa już przymarznie. Obornik rozrzucamy równomiernie, cienką
warstwą na powierzchni zmarzniętego trawnika.
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Podczas zimy i na przedwiośniu składniki obornika przenikają do
gleby i zasilają darń. Wynikającą z tego korzyścią jest to, że przez
pierwszy rok po nawożeniu nasza darń nie potrzebuje żadnego innego
dokarmiania. Zabieg nawożenia organicznego stosujemy tylko raz na
3 lub 4 lata.
Gdy chcemy mieć zadbany ogród to należy pielęgnować go
przez cały rok. Jednak jesienna pielęgnacja wymaga od nas
różnych zabiegów po to, by trawnik w dobrym stanie przetrwał
zimę. Odpowiednie nawożenie sprawi, że trawa ładnie odrośnie
na wiosnę, dlatego warto się postarać. Efekty prac z pewnością
dostrzeżemy.
REKLAMA

PORADY FACHOWCÓW

Jaktrawy
mogą
duże

być

Tekst
dr Tomasz
Pasierbek

Trawy stanowią nieodłączny
składnik wielu otaczających nas
krajobrazów. Nie sposób wyobrazić
sobie łąkę, halę, leśną polanę,
bieszczadzką połoninę czy też park
miejski bez soczystej zieleni wąskich
liści przedstawicieli rodziny
Poaceae.

Podróżując poza granice naszego kraju widok falujących traw będzie
w wielu miejscach jeszcze wyraźniejszy: prerie Ameryki Północnej,
azjatyckie stepy, węgierska puszta, czy też południowoamerykańskie
llanos – wszystkie te zbiorowiska porośnięte są właśnie przez trawy.

Jej wysokość waha się w szerokich granicach, od jednego aż do
trzech metrów, co czyni ją jednym z najwyższych rodzimych
gatunków traw.

Większości z nas trawy kojarzą się głównie z murawą lub też niewielkimi kępkami, których wysokość rzadko przekracza kilkadziesiąt
centymetrów. Tymczasem zdarzają się wśród nich prawdziwe olbrzymy – gdyby przyszło im tworzyć murawę na Stadionie Narodowym
uformowałyby dla grających tam piłkarzy barierę niemalże nie do
przebycia.

Wszystkie wymienione gatunki bledną jednakże przy najwyższej
z rosnących na świecie traw. Spotkać ją można w południowowschodniej Azji, a dla ułatwienia dodam, że jej pędy są przysmakiem pand. Oczywiście mowa tutaj o bambusie, a w zasadzie
o bambusach, bo jest ich ponad 120 różnych gatunków. To prawdziwe olbrzymy wśród traw – najwyższe osiągają 40 metrów
wysokości! Spróbujmy wyobrazić sobie teraz łąkę, albo murawę
złożoną z takich „źdźbełek”…

Przykładem mogą być choćby trawy pampasowe, których ojczyzną są
trawiaste połacie Ameryki Południowej. Są one często sadzone w europejskich ogrodach, choć zdecydowanie nie jako składnik murawy. Ich
rozmiary zbliżają je raczej do sporych krzewów, niż do niskich trawniczków. Kępy traw pampasowych mogą osiągać ponad 60 cm
średnicy, a wysokość pojedynczych pędów przekracza 2 m! Jeżeli
dodać do tego ponadpółmetrowe kwiatostany przypominające białe
lub bladoróżowe pióropusze nietrudno jest zrozumieć, dlaczego stają
się coraz popularniejszym tworzywem dla architektów zieleni.
Jeszcze większe rozmiary osiągać może miskant olbrzymi zwany
także słoniowym, w kępach którego można byłoby zgubić konia
z jeźdźcem! Osiąga on wysokość dochodzącą nawet do 3,5 metra.
Niektóre odmiany spokrewnionego z nim miskanta chińskiego są
sadzone w ogrodach nie tyle z racji rozmiarów, ale przede wszystkim
z powodu urody swoich srebrzystych liści i niezwykłych kwiatostanów. Stosowany bywa także jako roślina energetyczna – swoje trzy
metry osiąga w ciągu jednego roku.
W polskiej florze także występuje trawa, której wysokość znacznie
przekracza wzrost dorosłego człowieka. Mowa jest tutaj o mozdze
trzcinowatej, której wysokie pędy spotkać można na żyznych glebach, Pióropusze trawy pampasowej nadają ogrodowi lekkości
często na okresowo zalewanych łąkach czy w lasach łęgowych.
REKLAMA
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Mozga o dwubarwnych liściach od lat gości
w naszych ogrodach

Choć rozmiarami zdecydowanie przewyższający popularne trzcinniki, śmiałki czy wiechliny bambus wciąż pozostaje trawą, której
łodyga zbudowana jest jak typowe źdźbło: puste w środku odcinki
zwane międzywęźlami, poprzedzielane są węzłami, z których często wyrastają pochwiaste liście. Podstawową różnicą, która decyduje o ogromnych rozmiarach tej trawy jest to, że łodyga bambusa jest zdrewniała, dzięki czemu tak trudno jest ją złamać. Bambusy w swoim naturalnym siedlisku tworzą czasami gęste zarośla,
a nawet lasy (tak, lasy zbudowane nie z drzew, a z traw!!!).
Pomimo że nie wszystkie trawy osiągają tak wspaniałe rozmiary jak
bambus, to przecież nawet pobieżne spojrzenie skłania do postawienia pytania: jak to się dzieje, że roślina o łodydze mającej
średnicę kilku milimetrów może osiągnąć metr, dwa, a nawet trzy
metry wysokości?
Jak to się dzieje, że nawet potężne wiatry nie potrafią jej
złamać?

Dwukolorowe źdźbła miskanta, odm. ’Zebrinus’

W dość regularnych odstępach źdźbła spięte są też zgrubiałymi
węzłami, które pełnią między innymi rolę dodatkowego wzmocnienia
całej konstrukcji. Co więcej, źdźbła większości traw są puste w środku.
Zmniejsza to masę samej łodygi, a także zwiększa jej odporność na
złamanie – pusta w środku rura jest odporniejsza niż lity pręt o tej
samej masie.
Podczas spaceru po łące naszą uwagę przykuwają raczej
kolorowe kwiaty, nie zaś zielone źdźbła traw. Tymczasem
właśnie tym ostatnim warto jest czasami przyjrzeć się bliżej. To
prawdziwe „drapacze chmur” wśród roślin, co więcej
zbudowane w sposób tak niezwykły, że mimo całej swojej
mądrości człowiek do dnia dzisiejszego nie potrafi skopiować
występujących tam rozwiązań konstrukcyjnych podczas
projektowania najwyższych budynków.

Jest to możliwe dzięki specyficznej budowie źdźbła trawy. Wzdłuż
całej swojej długości ma ono włókna wzmacniające, co łatwo
zauważyć, kiedy tylko spróbujemy je palcami rozerwać wzdłuż, nie
zaś w poprzek.

Węzeł wzmacnia źdźbło trawy

Bambus - prawdziwy gigant wśród traw
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Barwy
jesieni
Andrzej
Antoszczuk
Sosenka,
Łapy

W czasach mojego dzieciństwa
wyróżniano oprócz czterech
podstawowych pór roku jeszcze dwie
„uzupełniające”, przedwiośnie oraz
Złotą Polską Jesień.

Wiele lat minęło, czasy się zmieniły, coraz trudniej
o przedwiośnie, jednak piękne, ciepłe jesienie powróciły. Złote barwy z powrotem zaczęły królować w rodzimym krajobrazie. Aby i w naszych ogrodach zrobiło
się kolorowo, warto zaprosić do nich płomienne barwy
jesieni, tym bardziej, że dobrze skomponowany ogród,
powinien cieszyć swym kolorytem od wczesnej wiosny
Powoli przemija złoty „okres” grabów
do późnej jesieni.
Bez wątpienia nadchodzące tygodnie to czas wrzosów i astrów'marcinków'. Także opisywane w poprzednim numerze odmiany
hortensji bukietowych, nabierają teraz bardziej wyrazistych barw.
Nie da się jednak ukryć, że prawdziwy festiwal barw i kolorów, od
złota poprzez pomarańcze i czerwienie do koloru wina, przygotowują nam drzewa, krzewy i pnącza. Zasługą tych niezwykłych
metamorfoz jest kończąca się wegetacja i pierwsze przygotowania
do zbliżającej się zimy. Na jakie zatem gatunki i odmiany warto
w tym czasie zwrócić szczególną uwagę, i które zaprosić na nasze
rabaty?
Jeżeli dysponujemy dużym ogrodem, warto posadzić drzewa.
Dobrze żeby wśród naszych wyborów znalazło się miejsce nie
tylko dla iglaków, ale także dla rodzimych gatunków liściastych.
Obserwując aktualnie trendy w ogrodowej modzie można zauważyć, że Anglicy i Australijczycy zachwycają się „naszym” grabem, którego my niestety nie doceniamy. Jest drzewem o wielostronnym zastosowaniu. Ciekawe kolumnowe odmiany oraz dobra
tolerancja na cięcie sprawiają, że grab znakomicie nadaje się m.in.
na żywopłoty. Jesienią pięknie przebarwia się na złoty kolor.
W złoto ubiera się także miłorząb, który doskonale przystosował Liść dębu czerwonego nabiera kolorów
się do warunków panujących w naszym kraju i z łatwością kupimy
jego sadzonki w każdej szkółce, co jeszcze do niedawna nie było
REKLAMA
wcale takie łatwe. Intensywne czerwone kolory przybiera listowie
dębu czerwonego, a jeszcze mocniejszą winnoczerwoną barwę ma
dąb błotny.

CENTRUM OGRODNICZE
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Płomienne barwy trzmieliny
Przykładowa aranżacja
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Pomarańcze i czerwienie to domena fortegilli,
a w cieplejszych regionach krajów oczarów, których
dodatkową zaletą jest zimowe kwitnienie.
Wspominając o jesiennych osobistościach nie sposób nie wspomnieć o niezwykle malowniczych o każdej porze roku klonach japońskich. Pamiętajmy
jednak, że w zimniejszych regionach należy im tylko
znaleźć zaciszne i niezbyt nasłonecznione stanowisko.

Piękny o każdej porze roku klon japoński

Szkarłaty zarezerwowane są także dla klonu czerwonego, którego liście
wyjątkowo długo utrzymują się na drzewie, odkładając lot ku ziemi nawet do
pierwszych przymrozków. W mniejszych ogrodach warto znaleźć miejsce
dla słabo rosnącego klonu tatarskiego odmiana ginala. Wymienione
drzewa są dość łatwe w uprawie i nie sprawiają większych problemów nawet
początkującym ogrodnikom.
Rodzimym krzewem, który ze względu na intensywną czerwoną barwę liści
staje się bardzo widoczny o tej porze roku, jest trzmielina europejska.
Jeszcze intensywniejsze, wręcz świecące neonowe kolory mają jej kuzynki,
trzmieliny oskrzydlone, wraz ze swoimi mniej lub bardziej karłowymi
odmianami.

Wspaniałe efekty wizualne dają również pnącza,
które zajmują w ogrodzie niewiele miejsca, a kolorową płachtą liści potrafią ozdobić rozległe powierzchnie pionowe. Niezwykle cenne są tutaj
hortensje pnące zmieniające kolor na jasnożółty.
Z kolei intensywną czerwienią zachwycą nas winorośle japońskie i amurskie oraz winobluszcze
pięcioklapowe i trójklapowe. W aspekcie jesiennych kolorów nie należy też lekceważyć drzew
i krzewów owocowych. Derenie jadalne, aronie czy
borówki amerykańskie zabarwione czerwienią
urozmaicą każdy przydomowy jagodnik, a zaaranżowane w bardziej nowoczesny sposób, np. z trawami ozdobnymi, stworzą interesujący zakątek w ogrodzie ozdobnym.
Najlepiej inspirować się naturą, dlatego przykładów
pomysłowych aranżacji szukajmy podczas jesiennych
spacerów, a najbardziej interesujące kompozycje
przenośmy do własnego ogrodu lub na działkę.

Kolejnym krzewem przyjmującym szkarłatnoczerwone wybarwienie, a występującym również
w naturze, jest kalina koralowa o talerzykowatych
kwiatostanach. W ogrodach najczęściej sadzone są
karłowe formy kaliny, jak również jej piękna odmiana 'Roseum' o kulistych kwiatostanach.
Kolejnymi bardzo widowiskowymi krzewami są
derenie. Szczególnie wiele odmian ma dereń biały.
Poszczególne odmiany charakteryzują się zróżnicowanym tempem wzrostu, jak również różnorodnym
wybarwieniem liści. Z łatwością znajdziemy tutaj
całą paletę jesiennych kolorów od żółci poprzez
biało bądź żółto obrzeżone szarości, róż u odmiany
'Cream Cracker' do ciemnej purpury u odmiany
'Baton Rouge'. Godnym polecenia niewysokim
krzewem jest tawuła brzozolistna z jasnozieloną
odmianą 'Tor' i złotą 'Torgold'. Ich jesienne przebarwienia to prawdziwa feeria płomiennych barw
od pomarańczy do czerwieni.
Niezwykle pięknie przebarwia się też hortensja
dębolistna, której wielkie liście kształtem i kolorem przypominają dąb czerwony.

Dąb błotny w pełnej jesiennej krasie
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OLIWKA
Lato AD 2015 zapamiętamy jako
wyjątkowo suche i upalne,
dlatego pomyślałem,
że tym razem napiszę o oliwkach.
Tekst
Witold
Czuksanow
Tak naprawdę jednak prawie cały ten tekst można potraktować jako
poradnik na temat coraz popularniejszych u nas gatunków śródziemnomorskich, trzeba by tylko w odpowiednich miejscach zmienić
oliwkę na inne gatunki z tamtego obszaru i wpisać laur, rozmaryn,
bugenwillę czy oleandra.
Wracając jednak do tytułowej bohaterki: zawsze marzyłem o tym,
by w ogrodzie mieć oliwkę. Tę najpiękniejszą zobaczyłem kilka lat
temu podczas wakacji na Krecie. Zatrzymałem się na odpoczynek
blisko starego gaju, w którym rosły drzewa wyjątkowej urody.
Miały 200, 300, a może nawet i 500 lat? W pobliżu nie było nikogo
by spytać o rzeczywisty wiek roślin, a miejsce wydawało się
wyjątkowe. Znajdowało się blisko starożytnych ruin. Tamte były
ogrodzone i żeby wejść, trzeba było kupić bilety. Tu za to, wśród
starych drzew, leżały porozrzucane większe i mniejsze fragmenty
potrzaskanych antycznych kolumn. Charakterystyczne ślady na
marmurach nie zostawiały wątpliwości. Ale mnie oczywiście
najbardziej zainteresowały piękne oliwki z popękanymi pniami.
Powiadają, że to pamiątka po śmierci Mahometa, bo gdy na znak
żałoby wszystkie drzewa zrzuciły liście, to tylko oliwka je
zostawiła. Wypominały drzewu ten brak taktu wszystkie rośliny,
w końcu drzewo im odpowiedziało:
"Wy tylko zrzuciłyście liście. Mnie serce pękło!”
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Drzewa oliwne

Opowiedziała mi tę historię pani Halina Galera z Uniwersytetu
Warszawskiego, która wspaniale umie czarować podobnymi historiami. Zaczarowała i mnie, bo postanowiłem, że oliwka pojawi się
w mojej kolekcji roślin. Stałem więc tego letniego dnia przed
obiektem westchnień i serce mi pękało. Wiedziałem, że nie tylko
tej, ale żadnej innej oliwki nie uda mi się przywieźć do domu.
Wracałem samolotem, więc zrobiłem tylko kilka pamiątkowych
fotografii i pojechałem dalej, a marzenie spełniło się zupełnie
nieoczekiwanie...
Byłem w supermarkecie i w dziale ogrodniczym znalazłem oliwkę.
Wyprzedaż, cena: 5, 99 PLN. Okazja była wyjątkowa, bo razem
z rośliną do doniczki ktoś wcisnął kilka małych krzaków wawrzynu
szlachetnego, który dostarcza liści laurowych. Zaraz zapakowałem
nabytek do koszyka i pobiegłem do kasy. I wtedy właśnie zaczęły
się schody, bo uprawa oliwek wcale nie jest taka łatwa.

PORADY FACHOWCÓW

Owoce oliwki

Wiosną, latem i jesienią mogą stać na zewnątrz, ale na zimę trzeba
je bezwzględnie wnieść do pomieszczenia i nie może to być
mieszkanie, gdzie jest plus dwadzieścia! Musi być pięć, najwyżej
osiem stopni. A ja nie mam takiego pomieszczenia!
Po chwili namysłu doszedłem do wniosku, że jedyną odpowiednią
lokalizacją jest klatka schodowa w kamienicy, w której mieszka
mama. „Przechowuje tam zimą pelargonie z dobrym skutkiem, to
i oliwka przetrwa” – pomyślałem. I roślina dobrze przetrzymała
chłody, a w maju wróciła do mnie na wieś. Tak robię co roku, a ku
uciesze domowników podróże wcale oliwce nie szkodzą. Po kilku
sezonach drzewko zaczęło nawet kwitnąć, co jak sądziłem zapowiadało pierwsze owocowanie, ale prasy do wyciskania własnej
oliwy nie kupiłem i chyba dobrze zrobiłem, bo owoce opadły.
Jednak nie ten klimat, nie te warunki i roślina chyba o tym wie.
REKLAMA

Oliwnik wąskolistnty

Nauka z przygody z oliwką taka, że zanim się taki lub inny
śródziemnomorski okaz kupi, trzeba się zastanowić, czy mamy co
z nim zrobić zimą. Przypuszczam, że taką jaką mieliśmy ostatnio
nawet pod chmurką by przeżyła, ale przecież zawsze w końcu trafi
się minus trzydzieści, a tego ani oliwka ani inni goście ze Śródziemia nie przeżyją. Dlatego zamiast oliwki w ogrodzie radzę posadzić oliwnika, najlepiej wąskolistnego. Ma on do naszej bohaterki
podobne liście, nieco bardziej srebrzyste, a kwitnąc przyjemnie
pachnie. Szkoda tylko, że jego kwiaty dostrzega się jedynie z bliska, bo niezbyt okazałe, wtapiają się w tło. Za to owoce podobno są
jadalne. Wieść niesie, że w Turcji jada się je świeże, suszone,
gotowane w mleku lub kandyzowane.
Do tego oliwnik wąskolistny ma ciekawy pokrój.
Jego pnie prawie zawsze są fantazyjnie powyginane.

PORADY FACHOWCÓW

Mały ogród
przy
przy domu

szeregowym
od projektu po wykonanie
od projektu po wykonanie

Zaprojektowanie małego ogrodu przy domu
szeregowym, to zawsze nie lada wyzwanie dla
projektanta ogrodu i wykonawcy. Na niewielkiej
powierzchni należy stworzyć przestrzeń miłą dla oka,
ale także funkcjonalną, mieszczącą strefy dla każdego
domownika. W zaprezentowanym poniżej ogrodzie
przy domu szeregowym w Olsztynie dodatkowym
urozmaiceniem była skarpa dzieląca przestrzeń,
a utrudnieniem niezbyt przyjazne podłoże gliniaste.

Joanna Wołejszo
Pro-Centrum
Biskupiec
Pierwsze spotkanie z właścicielką ogrodu, panią Magdaleną, zaowocowało stworzeniem koncepcji, na podstawie której powstał
projekt.

Skarpę postanowiliśmy obsadzić kosodrzewiną, sosną górską
„Pumilio”, która wspaniale prezentuje się na pochyleniach i zboczach. Jej dodatkowym atutem jest wysoka tolerancja co do gleby.

Na życzenie pani Magdaleny w ogrodzie przeważały rośliny
iglaste zimozielone. Swoje miejsce znalazły tu także bukszpany
wieczniezielone oraz miniaturowe azalie japońskie. Z roślin
iglastych wspólnie wybrałyśmy gatunki wyróżniające się różnymi odcieniami zieleni oraz pokrojem: sosnę górską „Hexe”, cyprysika groszkowego „Golden Mop” oraz „Filifera Nana”, cisa
pospolitego „Summergold”, sosnę górską „Wintergold”, a także
żywotnika zachodniego w trzech odmianach: „Hoseri”,
„Mirjam” i „Golden Smaragd”. Przestrzeń na środku trawnika
została przeznaczona na basen dla domowników.
W dolnej części ogrodu powstała rabata z krzewami owocowymi
podkreślona zwartą linią lawendy wąskolistnej.

Przygotowanie terenu pod nowy trawnik

Prace na półmetku
REKLAMA
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I po...

Przed...

Wszystkie rabaty zostały
Praca wre
podkreślone kostką
granitową oraz wysypane
zrębkami drewnianymi
w kolorze brązowym.
Materiałem, który jeszcze
pojawił się w ogrodzie były
betonowe bloczki imitujące
stare drewno. Wykorzystaliśmy je na budowę powierzchni utwardzonej przy
drewutni oraz przy budowie
schodów. Schody z bloczków połączyliśmy z drewnianymi kołkami aby
wzmocnić je konstrukcyjnie.

Schody prowadzące w dół działki

Po wykonaniu całości, wspólnie z Inwestorką podjęliśmy decyzję
o wymianie trawnika. Decyzja była bardzo trafiona, gdyż „stara”
murawa po naszych pracach wyglądała bardzo nieciekawie, a jej
długotrwała regeneracja jeszcze przez kilka miesięcy uniemożliwiałaby właścicielce cieszenie się z osiągniętych przez nas efektów.
Wybór padł na trawnik z rolki. Był to strzał w dziesiątkę, ponieważ
ogród od razu nabrał barw, a soczysta zieleń podkreśliła rabaty
roślinne. To co jeszcze bardziej uwydatniło barwy ogrodu i dodatkowo go przedłużyło, był taras zagospodarowany przez panią
Magdalenę. Znalazły się na nim rośliny trawiaste, surfinie w dużych
ilościach oraz lawenda.
Zakładanie ogrodu przy domu szeregowym to bardzo trudne zadanie
logistyczne. Niewielkie przestrzenie po bokach znajdującego się na
działce domu niejednokrotnie zmuszają do transportu materiałów
przez garaż lub piwnicę. Często, gdy przyniesiemy wszystkie niezbędne materiały oraz narzędzia do budowy, to nie mamy gdzie
postawić nogi. Dlatego bardzo ważne jest rozplanowanie zadań na
poszczególne dni tak, aby wzajemnie sobie pomagać, a nie przeszkadzać. Musimy także znaleźć odpowiednie miejsce na przyjazd
ziemi urodzajnej, piasku czy kamienia – tak by później nie było problemów z wjazdem do garażu czy nawet wejściem do domu.

Tak szybko wschodzi nasza trawa ;)

REKLAMA

Centrum ŻARÓW
ogrodnicze
Kącik roślinny przy strefie wypoczynku

ART. OGRODNICZE
ART. DEKORACYJNE DO DOMU

ZAPRASZAMY
58-130 ŻARÓW
UL ARMII KRAJOWEJ 32
(KOŁO BIEDRONKI)
Widok z tarasu na ogród
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Festiwal
roślin

Tomasz Drabek
Plantpol, Zaborze

Dni otwarte firmy Plantpol to
zawsze ogromne wydarzenie
zarówno ze względu na skalę, jak
i siłę oddziaływania na całą branżę.
W tym roku, na ponad 1500 odwiedzających czekało kilkudziesięciu
wystawców reprezentujących firmy działające na rynku ogrodniczym. Były prelekcje, prezentacje roślinnych nowości na nadchodzący sezon oraz mnóstwo pomysłów i inspiracji.
Gości zaproszonych do zwiedzania gigantycznej ekspozycji na
wejściu przywitały wspaniałe Begonie zwisające serii Summerwings. Wśród nich wyróżniała się odmiana Dark Elegance, o bardzo
ciemnych liściach rewelacyjnie kontrastujących z żywą czerwienią
kwiatów. Setki przepięknych roślin w najbardziej fantazyjnych
kompozycjach i połączeniach robiły piorunujące wrażenie. Dobrze
znane odmiany takie jak niecierpki czy petunie serii Vista wyeksponowane w całkiem nowych, nietypowych aranżacjach wyglądały
niebanalnie i świeżo.
REKLAMA

Równie duże zainteresowanie towarzyszyło prezentowanym
nowościom, między innymi debiutującej serii dalii – Dalinie,
a także pomarańczowemu bidensowi – Beedance Painted
Red.
Na pewno jednym z najczęściej odwiedzanych miejsc na wystawie, była sala poświęcona pelargonii Champion oraz jej
nowym odmia-nom. Twórcy serii podkreślają, że cały czas
trwają pracę nad ulep-szaniem poszczególnych gatunków a
przykładem na to mają być odmiany Red Improved, Fire Red,
Flash Eye i Single Rose. Dwie pierwsze wyróżniają się intensywnie czerwonym kolorem oraz dużymi kwiatami.
Jednocześnie mają nieco mniejsze liście i krótszą szypułkę.
Flash Eye i Single Rose to z kolei propozycje o różowych
odcieniach.

PORADY FACHOWCÓW

Oprócz roślin jednorocznych, na wystawie zostały zaprezentowane
nowe odmiany bylin, ziół i traw. Rośliny wieloletnie z roku na rok zyskują w Polsce coraz więcej miłośników, mimo że nowości pojawią się na
naszym rynku dopiero w przyszłym roku. Jednak już teraz budziły
ogromne zainteresowanie odwiedzających.
Oprócz ekspozycji, do dyspozycji gości został również oddany stworzony w tym roku ogród bylinowy. Kompozycje złożone z setek roślin
robiły wrażenie wielobarwnego dywanu, wśród którego odwiedzający
mogli w spokoju spacerować, podziwiając jednocześnie aranżacje rabatowe, szukając inspiracji i nietuzinkowych zestawień.
Mamy nadzieję, że osoby odwiedzające Plantpol podczas dni
otwartych wróciły do domów z nowymi roślinami oraz wieloma
pomysłami na kwietne kompozycje, które już w przyszłym
sezonie zagoszczą w ich ogrodach.
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Niewidzialne

zwierzęta
- fauna

- fauna

Magurskiego

Parku

Narodowego

Tym, co najbardziej przyciąga ludzi
do parków narodowych, jest niewątpliwie
dzika przyroda. Z przyjemnością
wędrujemy po lasach, które są przyjemnym
schronieniem w upalne dni. Wybierając się
na wycieczkę do parku narodowego oczekujemy
kontaktu z przyrodą, chociaż czasem wyobrażamy
go sobie w dość osobliwy sposób

Orlik krzykliwy w locie; fot. Agnieszka i Damian Nowak

Słyszę czasem głosy rozczarowania, że w leśnej głuszy
nie powitała nas wilcza wataha, albo przynajmniej stado jeleni.
Chciałam zatem opowiedzieć Państwu o magurskich zwierzętach.
Magurski Park Narodowy to jeden z najbardziej „leśnych”
parków narodowych w Polsce, ponad 95% jego powierzchni pokrywają lasy. Dzięki temu na jego obszarze występuje typowa fauna
puszczańska, której MPN jest jedną z najważniejszych ostoi
zarówno w naszym kraju jak i w całych Karpatach. Bardzo trudno
jest spotkać dzikie zwierzęta, są one bardzo ostrożne, a leśne ostępy
są ich domem. Można odnieść wrażenie, że są one niewidzialne, ale
to tylko pozory. Uważny obserwator dostrzeże mnóstwo śladów,
którymi zwierzęta zdradzają swoją obecność w Parku.
Na terenie parku żyją dwie wilcze watahy;
fot. Zenon Wojtas

Napotkany trop niedźwiedzia robi duże wrażenie; fot. Stanisław Kuś

Zima jest dobrym okresem do obserwacji tropów
zwierząt. Wędrując szlakami turystycznymi niejednokrotnie
napotkamy odbite w śniegu łapy lub kopyta. Wbrew pozorom
zimą wiele zwierząt jest bardzo aktywnych i to wtedy najłatwiej spotkać np. wilcze tropy. Na obszarze parku żyją dwie
wilcze watahy. Zwierzęta te unikają ludzi i żyją w lasach, gdzie
czują się bezpiecznie. Rysie natomiast są samotnikami, łączą
się w pary tylko na krótki okres godów. Jest to gatunek bardzo
rzadki, dla którego najważniejszą ostoją są lasy puszczańskie.
Zdarza się niezmiernie rzadko, że zimą wędrujemy także po
tropach niedźwiedzia. Jest to nasz największy polski drapieżnik, który obecnie występuje w naszym kraju wyłącznie
w Karpatach. Wszystkie gatunki o których wspomniałam,
objęte są ścisłą ochroną i wszystkie z nich także mieszkają
w Magurskim Parku Narodowym.
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Wiosna to czas rozkwitu życia. Spod ziemi
wygrzebują się żaby i ropuchy, które masowo zmierzają do
zbiorników wodnych, gdzie odbędą gody. To jedyne
w swoim rodzaju widowisko można obserwować już od
wczesnej wiosny. Płazy masowo pojawiają się w oczkach
wodnych, w których w tym okresie słychać charakterystyczne odgłosy. Pod koniec wiosny w wodzie można
obserwować już skrzek, a potem młode kijanki, które
wypełniają powierzchnię wody. Latem natomiast można
zobaczyć i usłyszeć przy oczkach wodnych kumaki.
Jaskrawe barwienie brzucha ułatwia odróżnienie ich od
innych płazów. Magurski Park Narodowy to także jedno
z bardzo niewielu miejsc, gdzie występują wszystkie cztery
gatunki polskich traszek.
Latem nie umkną naszej uwadze ptaki krążące na tle magurskiego nieba.
Symbolem parku jest orlik krzykliwy i jego dosyć
często można spotkać podczas letnich wędrówek.

Oczka wodne podczas żabich godów tętnią życiem; fot. Agnieszka
i Damian Nowak

Warto uważnie wypatrywać jego sylwetki w locie, ponieważ już jesienią orliki odlecą do Afryki, gdzie spędzą całą
zimę. W samym parku i jego najbliższej otulinie występują
także orły przednie. W całej Polsce żyje ich około trzydzieści par, jest to więc gatunek niezwykle rzadki i cenny.
MPN to także ważna ostoja puszczyka uralskiego. Łatwiej
go usłyszeć niż zobaczyć, warto więc spróbować wsłuchać
się w odgłosy lasu podczas wędrówek po parku.
Śladem obecności wielu gatunków ptaków są
pióra, które można odnaleźć na ziemi. Przyglądając się ich
różnorodnym kształtom i barwom dostrzeżemy bogactwo
ptasiego świata, które na pierwszy rzut oka jest dla nas
niewidzialne.
Jesień to czas jelenich godów – rykowiska.
Donośny ryk samców niesie się po lasach i nikt
z odwiedzających wtedy Magurski Park
Narodowy nie przeoczy tego wydarzenia.

Traszki przypominają jaszczurki, należą jednak do gromady płazów;
fot. Agnieszka i Damian Nowak

Jesienne lasy to także feeria barw i kolorów. Spacery w takiej
scenerii na pewno na długo pozostaną w pamięci. W ciągu całego roku
w Magurskim Parku Narodowym możemy dostrzec ślady obecności
zwierząt. Chociaż same często pozostają dla nas „niewidzialne”, pozostawiają nam wiele wskazówek i poszlak, których odkrywanie jest
fascynującą przygodą.
Magdalena Kuś
Kierownik Zespołu ds. Edukacji MPN

Rysie są samotnikami, łączą się w pary tylko na krótki okres
godów; fot. Zenon Wojtas

Najliczniejszą sową w MPN jest puszczyk uralski, a jego
zagęszczenie tutaj największe w Polsce; fot. Agnieszka
i Damian Nowak
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Życiodajne
mokradła

Park Narodowy „Ujście Warty” został utworzony
w 2001 roku i jest najmłodszym parkiem
narodowym Polski. Głównym przedmiotem
ochrony są na jego obszarze ptaki i ich siedliska.
Ponadto, na terenie Parku występują cenne
zbiorowiska roślinne i gatunki roślin objęte
ochroną oraz zagrożone w skali regionalnej lub
w skali kraju.
Park został objęty europejską formą ochrony – został włączony do
Europejskiej Sieci Natura 2000, pod nazwą PLC 080001 „Ujście
Warty” tj. zarówno jako „obszar ptasi” jak i „obszar siedliskowy”.
Obszary siedliskowe wyznacza się m.in. na podstawie występowania gatunków roślin czy zbiorowisk roślinnych ważnych dla Unii
Europejskiej tj. wymienionych w załącznikach Dyrektywy siedliskowej.

Wilczomlecz błotny; fot. Agata Jirak - Leszczyńska

Część południowa to teren zalewowy, na którym poziom wody może
wahać się nawet do 4 m w skali roku. Część północna charakteryzuje
się bardziej stabilnym poziomem wody.
Obszar Ujścia Warty to w większości otwarty krajobraz
łąk i pastwisk. Zaledwie 1 % powierzchni stanowią lasy,
znajdujące się przy północnej granicy Parku.

Jeszcze w XVII wieku Warta płynęła wieloma korytami, które łączyły się i rozdzielały tworząc sieć hydrologiczną zwaną rzeką warkoczową. Obszar Parku porastały wówczas lasy łęgowe. Radykalne
zmiany hydrologiczne i siedliskowe tego obszaru nastąpiły za czasów panowania pruskiego króla Fryderyka Wielkiego w połowie
XVIII wieku. Prace hydrotechniczne trwały natomiast aż do
początku XX w. Doprowadziły one m.in. do wykarczowania drzew,
Park Narodowy „Ujście Warty” obejmuje fragment doliny Warty
zasypania niektórych starych koryt Warty oraz wykopania nowych
w jej dolnym biegu. Warta przepływa przez Park na odcinku około
kanałów, które przejęły funkcję ujściowego odcinka rzeki, zmelio15 km, dzieląc go na dwie części.
rowania doliny, czy usypania wałów przeciwpowodziowych.
Kosaćce żółte; fot. Konrad Wypychowski Odcięcie obszaru od silnego wpływu wód pozwoliło na przekształcenie tego obszaru w tereny rolnicze.
Na wykształcenie się obecnej szaty roślinnej Parku mają wpływ
m.in. warunki wodne tego obszaru, związane z obecnością doliny
rzecznej, w dużej mierze również z pracami hydrotechnicznymi,
które miały miejsce w tej części doliny Warty. Ze względu na zróżnicowanie warunków hydrologicznych na tym obszarze, roślinność
stanowi tutaj mozaikę zbiorowisk.
W Parku Narodowym „Ujście Warty” stwierdzono dotychczas łącznie 106 zbiorowisk roślinnych, w tym: zbiorowiska wodne, namuliskowe, szuwarowe, turzycowiskowe, zbiorowiska łąkowe i pastwiskowe, jak również ziołoroślowe, welonowe i okrajkowe. Na nielicznych wzniesieniach mineralnych oraz ustabilizowanych piaskach wykształciły się również ciepłolubne murawy napiaskowe.
Spośród zbiorowisk leśnych i zaroślowych najcenniejszymi pod
względem ekologicznym są łęgi i zarośla łęgowe.

46
4
6
18

Cebulice syberyjskie; fot. Dorota Wypychowska

Flora Parku to obecnie 572 gatunki roślin naczyniowych,
w tym 54 taksony cennej flory, chronionej, zagrożonej
i rzadkiej: z Polskiej Czerwonej Listy Roślin oraz list
regionalnych dla Pomorza Zachodniego i Wielkopolski.

GDZIE NA WEEKEND?

Grzybienie białe; fot. Marta Świtała

Występują tutaj zarówno gatunki zanurzone w wodzie, rośliny typowe dla gleb wilgotnych oraz gatunki typowo sucholubne.
Gatunkami roślin wodnych i typowych dla gleb wilgotnych objętych ochroną
całkowitą są: salwinia pływająca, arcydzięgiel nadbrzeżny, listera jajowata, Łączeń baldaszkowy; fot. Agata Jirak - Leszczyńska
storczyk krwisty czy objęta ochroną częściową centuria nadobna. Ochroną
częściową objęty jest również pospolity w Parku gatunek o liściach pływających:
grzybienie białe zwane potocznie lilią wodną lub nenufarami.
Miejsca suche Polderu Północnego-Witnica porasta ostnica włosowata.
Podłoże mineralne stanowi dogodne siedlisko dla goździka piaskowego lub objętych ochroną częściową kocanek piaskowych oraz turzycy piaskowej. Na terenie
Parku, stwierdzono obecność 5 gatunków roślin z Polskiej Czerwonej Listy Roślin
tj. gatunków zagrożonych w Polsce wyginięciem.
Na uwagę zasługuje liczna populacja groszku błotnego oraz selernica żyłkowana
występująca w północnej części Parku. Spośród ginących i zagrożonych roślin
naczyniowych Pomorza Zachodniego, należy wymienić stosunkowo licznego
wilczomlecza błotnego. Listę gatunków roślin Parku wzbogaca, posiadający
okazałe bladoróżowe kwiaty – łączeń baldaszkowy. Pospolitym gatunkiem
rośliny typowej dla środowiska wodnego jest kosaciec żółty, którego kwiaty
zdobią rozlewiska od maja do lipca. Innymi przykładami gatunków roślin
wodnych są tutaj np. okrężnica bagienna czy całkowicie zanurzone rośliny:
rogatek i mięsożerny pływacz zwyczajny.

Kukułka krwista; fot. Agata Jirak - Leszczyńska

Osobliwością Parku są również gatunki roślin będące
„zielonymi świadkami historii”. Rośliny te rosły przy
domostwach Olędrów - osadników biorących udział
w pracach melioracyjnych. Wiosną lokalizację pozostałości osad Olęderskich można odnaleźć po obecności
kwitnących cebulic syberyjskich czy śnieżyczek przebiśnieg. Miejsca te wskazują także: bluszcz pospolity,
lilak pospolity i drzewa owocowe.
Park Narodowy „Ujście Warty” to królestwo roślin
dostępne również dla turystów. Wszystkich
zainteresowanych serdecznie zapraszamy do
zapoznania się z roślinnością i fauną Parku na
wyznaczonych Ścieżkach Przyrodniczych. Opisy
oraz lokalizacje ścieżek znajdują się na oficjalnej
stronie: www.pnujsciewarty.gov.pl.
Okrężnica bagienna; fot. Tomasz Bocian

tekst: Agata Jirak - Leszczyńska
Specjalista ds. edukacji
Park Narodowy „Ujście Warty”
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Jesienne
porządki
Zegar ogrodniczych prac
po raz kolejny zatacza koło.
Po wiosennym przekopywaniu
i letnim pieleniu, przyszła pora
na jesienne grabienie. A jeżeli grabić,
to tylko z firmą Fiskars i ich niezastąpionymi grabiami z serii Solid.
TM

Linia narzędzi Fiskars Solid to grupa różnorodnych
przyborów ogrodniczych, które cechuje trwałość i niezawodność. Proste i niezwykle efektowne rozwiązania
usprawniają naszą pracę, a zastosowanie sprawdzonych
tworzyw gwarantuje wieloletnią wytrzymałość.
Grabie Solid to cztery rodzaje narzędzi umożliwiające
użytkownikowi precyzyjny dobór tego najodpowiedniejszego, który sprawdzi się podczas grabienia liści,
trawy, a nawet ziemi.

W porządkach pomocna może okazać się również szczotka FiTM
skars Ergonomic z innowacyjnie wyprofilowanym trzonkiem,
który zapewnia wygodną postawę podczas pracy. Wygięty pod
kątem 40° trzonek minimalizuje napięcie mięśni pleców i gwarantuje naturalną pozycję ciała.

Pomocnym uzupełnieniem linii Solid i jednocześnie tegoroczną
nowością rynkową są dostępne w dwóch rozmiarach kosze Fiskars Solid PopUp. Wykonane z wytrzymałego na użytkowanie
tworzywa doskonale zdają egzamin nie tylko podczas jesiennych
porządków, ale również w trakcie całego ogrodniczego roku.
Automatyczne rozkładanie po zwolnieniu zaczepów sprawia, że
Trzy kolejne modele, na które składają się dwa rodzaje grabi do liści kosz jest gotowy do pracy w kilka sekund, a łatwy i sprawdzony
(rozmiar M i L) oraz grabie uniwersalne, to niezwykle praktyczne system składania ułatwia przechowywanie. Kosze są niezwykle
narzędzia z wymiennymi głowicami. Takie rozwiązanie pozwala na lekkie i bardzo łatwo utrzymać je w czystości.
jednokrotny zakup całego kompletu (głowica+ trzonek) i dokupowanie
w razie potrzeby kolejnych końcówek.
Jesienne porządki nie muszą być żmudne i męczące, gdyż
Największe z „solidów” są wyposażone w szeroką głowicę (65 cm.),
która ułatwia pracę na dużych trawnikach. Płaskie, elastyczne zęby
umożliwią grabienie na różnych powierzchniach. Grabie zaopatrzone
są w lekki, aluminiowy trzonek na stałe połączony z głowicą.

Grabie do liści wyposażone są w 25 elastycznych, wytrzymałych zębów, które doskonale sprawdzają się przy grabieniu trawy i liści. Grabie uniwersalne dodatkowo zostały zaopatrzone w listwę wyrównującą, co jest bardzo przydatne przy pracach ziemnych.
Ale przydomowe porządki, to nie tylko grabienie, to także zamiatanie.
TM
Dzięki uniwersalnej szczotce Solid , szybko uwiniemy się z kurzem
i różnorodnymi zanieczyszczeniami, które często gromadzą się na
tarasie czy patio. Połączenie miękkich i twardych włókien zapewnia
efektywną pracę i gwarantuje, że nawet najmniejszy paproch zostanie
uprzątnięty.
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firma Fiskars znalazła sposób na ich skuteczne ułatwienie.
TM
Solidne sprzątanie? Tylko z Fiskars Solid !

VIRIDIS POLECA

TOP PRODUKT
KOSZYCZEK NA MOLE
Koszyczek na mole w formie przyjemnie
pachnącej zawieszki. Przeznaczony do
zwalczania moli odzieżowych (osobników
dorosłych, jaj i larw) w szafach,
szufladach i garderobach. Chroni ubrania
do 3 miesięcy. Do koszyczków można
dokupić wkłady wymienne. Dostępny
w kilku trwałych zapachach.

BROS

SYLLIT 65 WP
DługoDziała
Długo działający fungicyd przeznaczony do
zapobiegawczego i interwencyjnego
zwalczania kędzierzawości liści brzoskwini
oraz innych chorób grzybowych
występujących na drzewach owocowych.

SUBSTRAL
NAWÓZ MINERALNY
ŻEL DO WRZOSÓW
Wieloskładnikowy nawóz mineralny wspomagający
zawiązywanie pąków kwiatowych u wrzosów
i wrzośców. Skoncentrowana formuła gwarantuje zbilansowane nawożenie oraz długotrwałe kwitnienie.

AGRECOL
®

Bionat

NAWÓZ DO IGLAKÓW
JESIENNY
Bezazotowy nawóz mineralny przeznaczony do
jesiennego zasilania drzew i krzewów iglastych.
Zastosowanie nawozu umożliwia roślinie dobre
zdrewnienie pędów przed zimą. Zmniejsza to
ryzyko przemarzania i wypadania roślin.

SUMIN

OBORNIK GRANULOWANY
BIONAT B
Naturalny obornik bydlęcy w formie suchego
granulatu. Ma wielostronne zastosowanie w
ogrodnictwie. Jesienią ułatwia przygotowanie
stanowisk przed przyszłorocznymi nasadzeniami.

BIONAT

SZLACHETNE DROŻDŻE
Z POŻYWKĄ
Niezbędne do prawidłowej fermentacji nastawu
winnego drożdże winiarskie w płynie w zestawie z
pożywką. Zetaw wystarcza na ok. 25 l. nastawu

BROWIN

KOSZ SOLID POPUP
Składany kosz Solid idealny do zbierania
zgrabionych liści, trawy, chwastów itp. Odporny na
rozdarcia i pleśń. Łatwy w czyszczeniu
i użytkowaniu. System łatwego rozkładania po
zwolnieniu zaczepów. Pojemność 172 l.

FISKARS
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Liście?
daj sobie pomóc
Spadające z drzew liście są utrapieniem
każdego ogrodnika. Do pewnego czasu można
ich umyślnie nie dostrzegać i pozwolić,
by gęstą niczym perski dywan warstwą
zakryły nasz ogród, jednak przychodzi taka
chwila, kiedy trzeba powiedzieć DOŚĆ!
I wziąć się za grabienie.
Gdy jesteśmy posiadaczami wielu roślin liściastych, a z grabieniem faktycznie czekaliśmy do samego końca, czeka nas
nie lada wyzwanie. Z pomocą przyjść mogą zyskujące coraz
większą rzeszę zwolenników odkurzacze i dmuchawy do liści.
Jak wybrać odpowiednie urządzenie?
Odkurzacze ogrodowe, czy to elektryczne, czy spalinowe, to
urządzenia, które w błyskawiczny sposób pozwolą uporać się
nam z zalegającymi na rabatach liśćmi nie tylko je zbierając,
ale także wstępnie je rozdrabniając. Dzięki temu worki, do
których zasysane są liście, wolniej się zapełniają, a my mamy
gotowy „półprodukt”, który możemy przeznaczyć na kompostowanie.
Odkurzacze zasysające polecane są do małych i średnich
ogrodów. Na większych powierzchniach bardziej wydajne będą większe dmuchawy, które zdmuchują liście w pryzmę.
Decydując się na sprzęt renomowanych firm (np. Stihl)
mamy gwarancję, że dzięki licznym przystawkom, nasz
odkurzacz będzie narzędziem wielofunkcyjnym.
Różnorodne dysze bez wielkiego wysiłku pozwolą przerobić
go na dmuchawę, a także ułatwią oczyszczanie wysoko założonych rynien.
Dzięki temu narzędzie będzie mogło służyć nam przez cały
rok, także wiosną, gdy przyjdzie pora na pozimowe zamiatanie
podjazdu, czy latem, do oczyszczania chodników po koszeniu
lub innych zabiegach przeprowadzanych w ogrodzie.

Odkurzacze spalinowe to większe, bardziej wydajne urządzenia, które
szczególnie dobrze sprawdzą się w gospodarstwach domowych posiadających duży ogród lub rozległy podjazd. Są niezastąpioną, wielofunkcyjną pomocą domowo-ogrodową, którą docenia się już po pierwszym
użyciu. Z racji bardziej skomplikowanej budowy wymagają regularnej
konserwacji, jak również odpowiedniego zabezpieczenia na okres zimowy. Zazwyczaj posiadają wbudowany rozdrabniacz, co dodatkowo zwiększa ich funkcjonalność.
Wybierając odkurzacz ogrodowy warto udać się do renomowanych sklepów, w których obsługa będzie potrafiła odpowiedzieć na wszystkie nasze
pytania i dobrać urządzenie najlepiej pasujące do nas i do naszego ogrodu.
Swój ogród warto powierzyć fachowcom, tym bardziej, że dobrej jakości
urządzenie ma nam służyć przez wiele lat.
Daj sobie pomóc, liście to nie problem!
REKLAMA

W sprzedaży dostępne są różne rodzaje odkurzaczy. Pierwszym kryterium ich podziału jest z pewnością rodzaj silnika. Do wyboru mamy urządzenia z silnikiem elektrycznym lub spalinowym.
Odkurzacze elektryczne to najczęściej narzędzia o mniejszej mocy,
które cechuje mniejszy ciężar jak również cichsza praca. Są łatwiejsze w użyciu i konserwacji. Ich minusem bez wątpienia jest konieczność stosowania przedłużaczy ogrodowych, które przeszkadzają
podczas pracy. Ponadto, w obawie przed ewentualnym spięciem
elektrycznym nie wolno ich stosować po deszczu, a także w miejscach o zwiększonej wilgotności.
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Dlaczego
warto nawozić
jesienią?

Choć wciąż cieszymy się
urokami lata, to jesień
zbliża się wielkimi krokami.
Zmiana pory roku odczuwalna będzie nie tylko
dla ludzi – do gorszych warunków pogodowych
przygotowuje się również przyroda.

W tym okresie powinniśmy zapewnić swoim roślinom odpowiednie nawożenie środkami bogatymi w potas i fosfor. Dzięki
temu nie tylko dobrze zniosą one zimę, ale również bujnie rozkwitną na wiosnę.
Większość osób nawozi rośliny wyłącznie wiosną i latem, zapominając o tym, że jesienią ma miejsce wiele ważnych procesów
fizjologicznych, przygotowujących rośliny najpierw do przetrwania zimy a potem do wiosennego startu. Niewielu zdaje sobie sprawę, że pąki kwiatowe na następny sezon zawiązują się na drzewach
i krzewach już na przełomie lata i jesieni. Jeśli więc w tym okresie
dostarczymy roślinom odpowiednich makro- i mikroelementów, to
wzmocnimy ich kwitnienie i owocowanie w kolejnym roku.
Specjalnie opracowane receptury jesiennych nawozów Florovit pomagają przetrwać roślinom ciężkie, zimowe warunki. Zawierają
one zmniejszoną ilość azotu, by niepotrzebnie nie pobudzać roślin
do wzrostu.

Bogate są natomiast w potas i fosfor – pierwiastki, które są
niezwykle ważne dla prawidłowego przezimowania roślin.
Zwiększają mrozoodporność roślin, ale również wspomagają ich
tolerancję na niedobór wody i składników pokarmowych w okresie
tzw. suszy fizjologicznej. Nawozy jesienne Florovit wzbogacone są
dodatkowo o mikroelementy jak: siarka, żelazo, magnez, bor,
miedź, mangan, cynk czy molibden. Zasilenie nimi gleby jesienią
spowoduje, że składniki te zostaną równomiernie rozprowadzone
w podłożu i ulegną korzystnym przemianom. Dzięki temu będą
dostępne dla roślin już na początku kolejnego sezonu wegetacyjnego, gwarantując im lepszy start na wiosnę.
Nic tak nie cieszy ogrodnika jak rośliny odwdzięczające się
pięknymi, obfitymi kwiatami oraz zdrowymi, dorodnymi
plonami. Dbajmy więc o rośliny w ogrodzie również jesienią!
Tekst: Marta Bednarczyk
REKLAMA

REKLAMA

Jedwabna
tajemnica

Jedwab. Symbol bogactwa,
luksusu i blichtru. Ceniony
na całym świecie i przez wiele
wieków chroniony
ogromną
tajemnicą.

Podwaliną jedwabnej historii jest chińska legenda, która przypisuje odkrycie przędzy żonie
cesarza Huang Di (2698 – 2598 p.n.e.), Xi Lingshi. To właśnie cesarzowa miała odkryć, że za
niszczenie dorodnych drzew morwowych rosnących w cesarskich ogrodach odpowiadają
małe białe larwy, które na czas przepoczwarzenia tworzą ozdobny oprzęd. Z kokonu zanurzonego w gorącej wodzie udało jej się pozyskać delikatną nić, i tak to się zaczęło. Cesarzową
okrzyknięto opiekunką jedwabnictwa, i po dziś dzień Chińczycy pracujący przy produkcji jedwabiu modlą się do niej.
Od tego momentu jedwab stał się cennym surowcem handlowym (za belę sukna można było
kupić wieś, a nawet niewielkie miasto!), a Chiny skrupulatnie strzegące tajemnicy wytwarzania przędzy były monopolistą na tkackim rynku, aż do czasu...
Według Prokopiusza z Cezarei i innego bizantyjskiego historyka Teofanesa sekret przygotowywania jedwabiu został skradziony przez dwóch mnichów ok. roku 550 na polecenie
ówczesnego cesarza Justyniana I, któremu bardzo zależało na poznaniu sekretu chińskich
manufaktur. Mnisi przemycili ponad 26 tysięcy jajeczek jedwabników, chowając je w wydrążonych bambusowych laskach, którymi się podpierali. Później cesarze strzegli tajemnicy
równie zaciekle co Azjaci. Została ona poznana dopiero w XII wieku. O tym jak cenna była to
wiedza może świadczyć fakt, że aby poznać sekret, królowie i władcy byli gotowi posunąć się
do porwań bizantyjskich rzemieślników jedwabnych. Za najważniejszy etap rozwoju jedwabiów europejskich uznaje się właśnie okres bizantyjski trwający od VI do XI wieku oraz drugi
związany z dworem króla francuskiego Ludwika XV, który przyczynił się do powstania
wielkich manufaktur jedwabiu w Lyonie. Od tego momentu miasto to stało się mekką jedwabnictwa europejskiego i do dziś słynie z wytwarzania sukien różnego rodzaju.
Władza, bogactwo, pieniądze, a za tym wszystkim stoi około siedmiocentymetrowy
nocny motyl – jedwabnik, głównie jeden gatunek – jedwabnik morwowy.
Motyl niezwykły, bo w pełni uzależniony od człowieka. Motyl, który na drodze ewolucji zatracił umiejętność latania stając się jedynie maszynką do składania jaj i produkcji jedwabiu.
Każda samica składa zwykle do 800 jajeczek wielkości główki szpilki, z których wylęgają się
larwy o nieograniczonym apetycie. Podczas wzrostu każda gąsienica pożera ok. 50 kg liści
morwy białej dziennie, zwiększając swoją masę przeszło 10 tysięcy razy i rosnąc z 3 mm do
8–10 cm.

ROZRYWKA

W tym czasie motyl przechodzi czterokrotne linienie i rozpoczyna
budowę kokonu niezbędnego do przepoczwarzenia w motyla. Budowa jedwabnego „śpiwora” trwa ok. 3 dni, a zbudowany jest on z ponad
półtorakilometrowej drogocennej nici. Po tym czasie jedwabniki rozdziela się na te, które przepoczwarzą się w motyla, by dać początek kolejnemu pokoleniu, oraz te, z których pozyskuje się jedwab.

Kawabata Makoto & Qui
Avec Gabriel Golden Tree 2012

Bogactwo przypłacone życiem
Na tym etapie kończy się „jedwabna bajka”, a zaczyna „jedwabna
śmierć”. Kokony przeznaczone na przędzę, w których bądź co bądź
w dalszym ciągu śpią sobie spokojnie larwy, zanurzane są naprzemiennie w gorącej i zimnej wodzie. Proces zmiękczania kokonu ma na celu
zniwelowanie działania kleju jedwabnego, który zapewnia sztywność
stworzonej przez owada konstrukcji i ułatwia odwijanie delikatnych
nici. Jak łatwo się domyślić, w wyniku tego zabiegu poczwarka zostaje
ugotowana... Przeobrażonym motylom sporadycznie udaje się ujść
z życiem i przegryzają one kokon, co z kolei jest zjawiskiem niepożądanym, gdyż obniża wartość przędzy. 1 kg przędzy jedwabnej
okupiony jest śmiercią 6000 larw, co spotyka się z głośnym protestem
sympatyków zwierząt.
Bez wątpienia jedwab w dalszym ciągu będzie synonimem
luksusu, warto jednak wiedzieć i pamiętać, kto płaci największą
cenę w tym tekstylnym biznesie.

Japońska muzyka rockowa, rozrywkowa czy też jazzowa, nie jest
zbyt popularna w naszym kraju.
Owszem, corocznie podziwiany jest kunszt japońskich pianistek
i pianistów podczas Festiwalu Chopinowskiego i w świadomości
przeciętnego słuchacza to jest wszystko co wie o muzykach z Kraju
Kwitnącej Wiśni.
Płyta duetu Kawabata Makoto i À Qui Avec Gabriel, to przykład
współczesnej awangardy rockowej. Kawabata Makoto, gitarzysta,
lider neopsychodelicznej, legendarnej formacji Acid Mothers
Temple, połączył siły z młodą japońską akordeonistka i śpiewaczką
À Qui Avec Gabriel, która swego czasu zasłynęła wydając bardzo
dobrze przyjęty przez krytykę album dla słynnej oficyny „Tzadik”
nowojorskiego muzycznego wizjonera Johna Zorna.
Omawiany tutaj album zatytułowany „Golden Tree” wydany
w 2012 roku nakładem „Importal Records”, to trzy długie kompozycje wykonane na głos, akordeon i gitary często traktowane smyczkiem od wiolonczeli. Muzyka ma mocny wydźwięk sakralny.
Potęguje go produkcja dźwięku oparta na pogłosach tak charakterystycznych dla świątyń. Gitarowe, ambientowe plamy, wschodnio brzmiące wokalizy, mieszają się z francuską tradycją muzyczną
zwana „musette”. Muzyka jest w stu procentach improwizowana.
Interakcja wykonawców, ich wyobraźnia pozwala im tkać
niebanalne muzyczne ornamenty.
Tutaj nie ma pośpiechu. Nuty mają czas by wybrzmieć.
Nie jest to łatwy w odbiorze materiał. Wymaga on od słuchacza
sporego osłuchania i doświadczenia muzycznego oraz otwarcia na
wielokulturowość. Jeśli jednak posiądziemy to wszystko zostaniemy oczarowani ogrodem baśniowych brzmień. Więcej tutaj
odniesień do współczesnej muzyki klasycznej niż do agresji rocka.
Z kolei aspekt związany z wszechobecną improwizacją zbliża ten
album do sfery jazzu czy muzycznej psychodelii. Polecam to dzieło
zwłaszcza tym z państwa, którzy oczekują od muzyki czegoś więcej
niż tylko rozrywki. Gwarantuję zdecydowanie głębsze doznania
estetyczne. Jednocześnie lojalnie uprzedzam, że dla sporej grupy
odbiorców nie będzie to łatwe zadanie.
„Golden Tree” duetu Kawabata Makoto & À Qui Avec Gabriel to
dzieło wybitne , ale i niezmiernie wymagające.
Robert Lenert

53

ROZRYWKA

KRZYŻÓWKA
2

1

PIONOWO:

2

1. Kuzyn wróbla pod
ochroną
2. Na drugim planie
3. Podrastająca pociecha
4. Model Poloneza
7. Cudowny, oszałamiający
8. Zgubne uwielbienie
11. Rezultat
12. Znak firmowy
13. Ojciec żony
14. Bogini chaosu
16. Żmija lub żółw

3

8

10

5
11

9

8

7

6
17

3

9
5

14

POZIOMO:

18

10

1. Warzywa w mundurkach
5. Króluje na jesiennych
rabatach
6. Horda
15
9. Niedzielna zupa
10. Wzór szwu
13. Śpiew o poranku
15. Ptasi przełyk
16. „Końska” mucha
17. Jesienny owoc o fioletowej 18
skórce
18. Powód niezgody
19.Codziennie inna

Ostrzałka do
siekier i noży
Xsharp™

4

12

13

11

14
6

16
4

15

16

7

17
1

19
12

19

13

LISTA NAGRODZONYCH:

1

2

3

4

5

6

7

8

12

13

14

15

16

17

18

1. ZOFIA WOŹNIAKPRO CENTRUM BISKUPIEC
2. TERESA PAWLIK
- C.O. SKALNIAK SPYTKOWICE

9

10

11

19

3. ANETA MINCZEWSKA
- C.O. SOSENKA ŁAPY
-

NAGRODĘ
UFUNDOWAŁA FIRMA

ZWYCIĘZCOM
GRATULUJEMY !
PO ODBIÓR ZAPRASZAMY
DO SKLEPÓW

KRZYŻÓWKA
Dane
kontaktowe

Podpis
Nazwa Centrum Ogrodniczego
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ROZWIĄZANIE PROSZĘ
PRZEKAZAĆ DO SKLEPU,
W KTÓRYM OTRZYMALIŚCIE
PAŃSTWO MAGAZYN VIRIDIS
DO DNIA 10.10.15

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/

