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PORADNIK SEZONOWY

Do zrobienia...
Listopad i grudzień to czas ostatnich
zbiorów oraz porządkowania rabat kwiatowych,
warzywnika i sadu. Jest to też czas
przycinania krzewów, ochraniania
drzew przed gryzoniami i zabezpieczania
zebranych w sezonie owoców.
A także planowania kolejnego sezonu...
Okrywamy rabaty gałązkami świerkowymi oraz ściółkujemy
miejsca wokół krzewów, bylin, itp.
Wokół delikatnych krzewów, np. róż, usypujemy kopczyki z ziemi
do wysokości ok. 20-30 cm.
Pod koniec października lub na początku listopada możemy jeszcze
posadzić drzewa i krzewy ozdobne. Po posadzeniu nowych drzew
pamiętajmy jednak o ich zabezpieczeniu plastikowymi osłonkami
przed zającami czy sarnami.
Do końca listopada musimy uporać się z trawnikiem i wygrabić
liście, które możemy przeznaczyć na kompost.
W warzywniku zbieramy jeszcze brukselkę, późne odmiany kapusty, jarmuż, pora.
Dokładnie zbieramy i zakopujemy bądź palimy resztki roślin,
następnie przekopujemy całą działkę, w tak zwaną „ostrą skibę”.
Późną jesienią przeprowadzamy wapnowanie gleby.
W sadzie usuwamy zaschnięte i zgniłe owoce pozostające na
drzewach lub pod nimi, aby nie stały się źródłem infekcji
chorobowej w przyszłym roku.
Pobieramy pędy przeznaczone do szczepienia. Najlepiej te
jednoroczne, z dobrze wykształconymi pąkami. Zrazy przechowujemy w niskiej temperaturze i dużej wilgotności.
Usuwamy pozostałe w sadzie chwasty, możemy także rozrzucić
obornik.
Posypujemy glebę nawozami mineralnymi fosforowymi i potasowymi.
Konserwujemy szklarnię i tunel.
Czyścimy i naprawiamy narzędzia ogrodnicze. Metalowe części
zabezpieczamy przed korozją.
Drzewa otulamy słomą lub papierem, a u nasady pni usypujemy
kopczyki z ziemi.
Podlewamy rośliny zimozielone.
Bielimy drzewa owocowe.
Jeśli zbieraliśmy jeszcze późne odmiany warzyw, jak np. roszponkę
czy pory, należy jeszcze przekopać ziemię na ok. 25-30 cm.
Grudzień to czas, by przejrzeć nasiona pozostałe z ubiegłego
sezonu a także zaplanować zakupy na kolejny sezon ogrodniczy.
Na koniec pamiętajmy o dokarmianiu ptaków.
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Nie
zapomnij

zapomnij
W - JAK

WAPNOWANIE
Po jesiennych zbiorach przychodzi czas na
przekopywanie grządek, ostatnie koszenie
trawnika i grabienie liści. Wśród tych zabiegów
należy pamiętać o wapnowaniu gleby.
Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym w okresie jesienno-zimowym
jest wapnowanie gleby. Podczas całego sezonu gleba stopniowo
ubożeje, gdyż zostają z niej wypłukane składniki mineralne oraz
wapń. Dlatego po zakończeniu sezonu, późną jesienią, należy
uzupełnić ten niedobór poprzez wapnowanie gleby.
Dolomit marki Forte to nawóz wapniowy, który pozyskuje się
w procesie mielenia skał wapniowo-magnezowych. Składnikami
tego nawozu, oprócz węglanu wapnia i magnezu, są również mikroelementy, w tym: bor, cynk, miedź, mangan czy żelazo. Regulują
one proces asymilacji roślin oraz dostarczają im wielu wartości
odżywczych a w okresie zimowym zwiększają odporność roślin
i przeciwdziałają ich wymarzaniu.
Dolomit skutecznie odkwasza glebę poprawiając jej strukturę
fizyczną i chemiczną. To produkt łagodnie działający a przy tym
łatwo przyswajalny przez rośliny. Niewątpliwą korzyścią wapnowania w okresie jesienno-zimowym jest zapobieganie chorobom
fizjologicznym owoców i warzyw, np. plamistości jabłek bądź suchej zgniliźnie wierzchołków pomidorów.
Należy jednak umiejętnie przeprowadzić wapnowanie. Producent
zaleca, aby po wysianiu nawozu wymieszać go z glebą na głębokość ok. 20 cm. Składniki pokarmowe w niej zawarte będą dzięki
temu stopniowo uwalniane. Nawożenie Dolomitem należy
powtarzać co 2, 3 lata. Nie wolno natomiast
łączyć go z nawożeniem obornikiem.
Polecany produkt ma formę dobrze zmielonego, naturalnego dolomitu. Możemy zastosować również formy granulowane
nawozów wapniowych.
Warto we właściwym
czasie zastosować nawóz
wapniowy marki Forte
w swoim sadzie bądź
ogrodzie. Dzięki niemu
każdy działkowiec
będzie mógł cieszyć się
zdrowymi
i dorodnymi warzywami
oraz owocami.

Pod

ciepłym
okryciem
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Niektóre odmiany róż są bardzo
delikatnymi i wrażliwymi krzewami. W związku z tym do przetrwania zimy potrzebują ochrony.
Sposobów na okrywanie róż jest
bardzo dużo.

Po co okrywać? Odpowiedź wydaje się
oczywista: róże są delikatnymi kwiatami,
a jakiekolwiek okrycie zabezpiecza je i chroni przed mrozem oraz sprzyja prawidłowemu rozwojowi na
wiosnę. Okrywanie należy rozpocząć już po pierwszych większych
przymrozkach, jednak nie zbyt wcześnie, aby nie doprowadzić do
„zaparzenia” rośliny.
Zanim nadejdzie czas okrywania róż należy pamiętać o dwóch ważnych kwestiach. Przed okresem jesienno-zimowym nie przycinamy róż, gdyż osłabia to ich odporność na mróz. W lipcu kończymy
także nawozić krzewy nawozami mineralnymi wieloskładnikowymi. Możemy ewentualnie od sierpnia zastosować nawozy
tzw. jesienne (bez azotu, o dużej zawartości fosforu i potasu).
Na początek „kopczykujemy” rośliny (pamiętajmy, że musimy
to zrobić jeszcze przed pierwszym mrozem). Najlepszym materiałem do obsypywania krzewów są: luźna, przepuszczalna
ziemia, kora ogrodowa, kompost. Wysokość obsypywania zależy od wielkości i odmiany róż, nie powinna jednak przekraczać
20 cm. Podstawy róż zawsze kopczykujemy - niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z odmianą wielo- lub wielkokwiatową, czy np. pnącą lub pienną. Okrywanie koron czy pni kwiatów zależy już od odmiany.

Niektórzy użytkownicy ogrodów do okrywania róż używają tzw.
„materiału z odzysku” czyli pozostałych na trawie liści, gałęzi, itp.
Bukowe i dębowe liście (powinny być suche) można wykorzystać
w następujący sposób. Najpierw wykonujemy kołnierz z siatki,
który następnie wypełniamy warstwą podłoża oraz właśnie suchymi liśćmi. Kołnierz możemy kupić w sklepie ogrodniczym lub
wykonać samemu - jego funkcjonalność polega na tym, że liście
się nie rozsypują. Jedną z powszechniejszych form okrywania jest
stroisz, czyli gałęzie jodłowe lub świerkowe, których zazwyczaj
w ogrodzie jest pod dostatkiem.
Gotowe materiały
do okrywania, które
możemy bez problemu kupić w każdym sklepie ogrodniczym, to np.: juta,
biała agrowłóknina,
gruby papier lub
tektura falista, wełna z włókna mineralnego, itp..
Do okrywania
krzewów możemy
również
wykorzystać
otulinę do
ocieplania rur.
Ważne jest, by pod przykryciem możliwa była właściwa cyrkulacja
powietrza, dlatego niewskazane jest stosowanie folii, plastiku i innych tworzyw sztucznych.

O ile okrywanie róż niskich, rabatowych i ogrodowych, nie sprawia
większego problemu, o tyle róże pienne okrywa się trudniej. Mamy
do wyboru dwa sposoby: koronę możemy lekko przygiąć do ziemi
i przywiązać, a następnie przykryć, albo osobno kopczykować pień
a osobno okrywać koronę, nie naruszając przy tym pnia rośliny.
Metoda ta nie sprawdza się w okrywaniu starych róż, gdyż pień jest
zbyt kruchy i może się złamać. Młode róże pnące zdejmuje się z
podpór, pędy związuje i układa na warstwie ziemi a następnie
przykrywa słomą, stroiszem lub suchymi liśćmi.

Zimowa otulina, oprócz funkcjonalności, powinna również ładnie
wyglądać - zimowe okrycie róż pozostanie w naszym ogrodzie aż
do wiosny, póki nie ustąpią mrozy. Moment odsłonięcia krzewów
zawsze będzie zależeć od panującej aury - zbyt wczesne odkrycie
sprawi, że pąki róż mogą przemarznąć a zbyt późne - że się dostatecznie nie rozwiną.
Dobrym materiałem do okrywania róż piennych i pnących są chochoły z mat słomianych. To ciepłe i przewiewne okrycia, które nie
gniją i mogą posłużyć nawet kilka lat. Wykonane ze słomy chochoły oraz maty tworzące ciekawe parawany, pełnią nie tylko funkcję
ochronną, ale także ładnie się prezentują w naszym ogrodzie.

REKLAMA

Róże są ozdobą każdego ogrodu. Chętnie sadzimy
te piękne kwiaty, gdyż ładnie kwitną i są raczej
bezproblemowe w uprawie. Co ciekawe, dzikie
róże nie muszą być okrywane, gdyż są odporne na
mróz. Większość odmian, hodowanych w naszych
ogrodach i zaadaptowanych do polskich warunków, zimą potrzebuje ochrony. A na wiosnę znów
obudzi się do życia.
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W strojnej
szacie

Im bliżej Boże Narodzenie, tym częściej myślimy
o świątecznym wystroju naszego domu oraz ogrodu.
Zasadnicze pytanie: jak ozdabiać i czym?
Możemy kupić gotowe ozdoby lub wykonać je
samodzielnie.Wszystko zależy od naszych
upodobań i umiejętności.

Dekorowanie domów, w środku i na zewnątrz, wcale nie jest współczesnym zwyczajem. Okazuje się, że zwyczaj ten pochodzi już ze
średniowiecza i już wtedy zaczęto upiększać mieszkania w oczekiwaniu na cud Bożego Narodzenia.
Dzisiejsze ozdabianie domów charakteryzuje się dużym rozmachem i nie zawsze wiąże się z tradycją. Duża ilość instalacji świetlnej, plastikowe krasnale i bałwanki, sztuczna choinka nie oddają
całkowicie „ducha” świąt. Ubieranie choinki (jak powszechnie
wiadomo tradycja ta została zapożyczona z protestanckich
Niemiec) powinno sprawiać domownikom dużo radości i
satysfakcji. Dlatego warto powrócić do dekorowania drzewka,
najlepiej świe-żego, ręcznie wykonanymi ozdobami, słodyczami i
aromatycznie pachnącymi owocami bądź upieczonymi przez siebie

Świąteczne dzwonki ozdabiające zadaszenie

Ozdabianie domu i ogrodu na święta Bożego Narodzenia jest zawsze kwestią gustu oraz indywidualnych upodobań. Powinniśmy
jednak zachowywać odpowiednie proporcje i pewien ustalony
porządek. Podczas, gdy w domu najważniejszą dekoracją jest
choinka, w ogrodzie zazwyczaj ozdabiamy iglaki oraz rośliny
zimozielone. Najczęściej wieszamy na nich świetlne łańcuchy,
nitki bądź tzw. węże. W różnych miejscach ogrodu możemy także
umieścić gotowe dekoracje ze świątecznymi motywami.
Włóczkowa ozdoba
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Zanim rozpoczniemy dekorację powinniśmy przygotować drzewka pozbywając się nadmiaru śniegu a także zabezpieczyć instalację
elektryczną. Światełka efektownie prezentują się na dużych i w odpowiednio wysokich iglakach. Różnokolorowe refleksy bijące od
naszego drzewka z pewnością stworzą świąteczny nastrój w ogrodzie.
Instalacje świetlne dobrze prezentują się również na oknach,
balustradach, gankach, drzwiach wejściowych oraz zadaszeniach.
Świetlne nitki sprawdzają się w ozdabianiu okien, tworząc imitację
zasłon, natomiast węże służą do dekoracji dużych powierzchni
w tym framug drzwi. Popularne są również tzw. lampki w kształcie
gałązki, którymi możemy z powodzeniem ozdobić wejście do
ogrodu lub pergolę.

I papierowa

PORADNIK SEZONOWY

Drewniane zawieszki na drzewka

Czym jeszcze możemy ozdabiać ogród?
Bardzo popularne w ostatnim czasie stały się lampki solarne. I choć
są wykonane z materiału mrozoodpornego, aby dawały pożądany
efekt potrzebne jest słońce. Oryginalniejszym pomysłem są szklane
lampiony, które zachwycają swoim wyglądem. Naturalne światło
świecy, zamkniętej w często fantazyjnych kształtach, tworzy niepowtarzalny klimat. Lampiony te są stabilne - można je ustawić na
stołach, schodkach balkonowych, zapełnić nimi wnętrze tarasu.
Szklane lampiony sprawdzą się także w ogrodzie, a lekkie,
elektryczne girlandy, wykonane z papierowego abażuru, można
zawiesić na drzewach. Lampiony sprawiają, że zimowy ogród staje
się bardziej ciepły i nastrojowy. Bardzo ciekawymi ozdobami,
zarówno w domu jak i w ogrodzie, są drewniane ornamenty.
Zazwyczaj kupujemy gotowe, już wytłoczone formy, które
możemy dodatkowo ozdobić lub pomalować. Tak przygotowaną
dekorację możemy rozwiesić nie tylko na choince, ale także
przyozdobić kominek lub drzwi mieszkania. Dobrym miejscem do
zakupu ozdób są przedświąteczne kiermasze rękodzielnicze, gdzie
znajdziemy duży asortyment ozdób z różnych materiałów, nie tylko
drewna, ale także papieru, włóczki, wikliny, filcu itp. Rękodzielnicze ornamenty wprowadzą do naszego mieszkania świąteczny
klimat, a może też zachwycą naszych gości.
Niezależnie od tego czym i jak ozdobimy nasz dom i ogród,
ważne jest, byśmy czuli się w nim swobodnie.
Wykorzystujmy to, co mamy najlepszego w naszych zimowych
ogrodach i tak zaadaptujmy istniejącą przestrzeń, by była ona
przyjazna i ciekawa zarówno dla nas jak i dla naszych
świątecznych gości.
Świetlisty parapet

Lampion w zimowym otoczeniu
REKLAMA

PORADNIK SEZONOWY

Ogród

kwitnący

Wydawać by się mogło, że zimą
ogród zasypia. Nic bardziej
mylnego, gdyż nawet wtedy
niektóre rośliny mogą zakwitnąć. Uroku ogrodowi dodają
również wiecznie zielone iglaki.

zimą

Niektóre byliny, a wśród nich ciemiernik, mogą zakwitnąć jeszcze
w grudniu. Dlatego warto zadbać o nasz ogród zimowy, strzepując
z gałęzi oraz liści pierwsze płatki grudniowego śniegu i odsłaniając
zawiązujące się pąki kwiatowe.
Ciemiernik (Helleborus) to jeden z najpopularniejszych kwiatów,
który w naturalnych warunkach, przy ciepłym początku zimy, może
zakwitnąć jeszcze w grudniu. Pięciopłatkowe kwiaty ciemiernika
mają kształt półpełny bądź pełny. Ze względu m.in. na ich kolor
wyróżnia się kilka odmian: o kwiatach białych (ciemiernik biały
zwany powszechnie „różą Bożego Narodzenia”, gdyż może zakwitnąć już w grudniu), czerwonych (ciemiernik purpurowy), zielonych (ciemiernik cuchnący). Dodatkową zaletą tej byliny są wiecznie zimozielone liście. Ciekawe jest to, że oprócz walorów dekoracyjnych ciemierniki są także wykorzystywane w medycynie
naturalnej (odmiana czerwona, występuje naturalnie w Bieszczadach i jest pod ochroną). Ciemiernik idealnie nadaje się na rabaty
kwiatowe i zazwyczaj uprawia się go w ogrodzie, ale dostępna jest
już odmiana pędzona w doniczkach. Doskonale sprawdza się jako
kwiat cięty w wazonie. Najlepszym miejscem do posadzenia będzie
zacieniona i osłonięta od wiatru część ogrodu, w pobliżu drzew
liściastych. Ciemiernik preferuje glebę próchniczą, nie zbitą, nie
znosi przesadzania i powinien mieć stałe miejsce w ogrodzie. Jest to
roślina odporna na mróz i warunki atmosferyczne. Ten długowieczny kwiat może rosnąć w jednym miejscu nawet 10 lat. Jednocześnie warto pamiętać, że ciemierniki są roślinami trującymi – zawierają substancję o nazwie heleboryda, po spożyciu której nasz organizm może ulec zatruciu. Dlatego podczas pracy z tymi kwiatami
koniecznie należy założyć rękawice.

Ciemierniki wśród grudniowego śniegu

Kolejną ciekawą zimozieloną byliną jest bergenia sercowata
(Bergenia cordifolia). Podobnie jak ciemiernik nie ma zbyt dużych
wymagań uprawowych i obsadza się nią najczęściej oczka wodne,
skalniaki i rabaty. Niewątpliwym atutem bergenii jest to, że jej sercowate, skórzaste liście w okresie zimy ładnie przebarwiają się na
fioletowo. Dlatego bergenia może być ozdobą ogrodu przez cały
rok, nawet w zimie, a na wiosnę, na czerwonych pędach rozwijają
się drobne ale gęste kwiatostany. W zależności od gatunku kwitnienie rozpoczyna się już w marcu bądź kwietniu a kwiaty przybierają
zazwyczaj kolor różowy, ale także biały, fioletowy bądź czerwony.
Bylina ta, o mocnych, skórzastych kłączach, będzie rosła wszędzie
tam, gdzie podłoże wydaje się niekorzystne. Podobnie jak ciemiernik, jest wytrzymała na mrozy i złe warunki pogodowe.

Kwitnący jaśmin
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Bergenia sercowata już w pełni ukwiecona

Jaśmin nagokwiatowy (Jasminum nudiflorum) to krzew wciąż
jeszcze rzadko spotykany w naszych ogrodach. Ci, którzy interesują się ogrodnictwem wiedzą, że roślina ta jest obsypana urodziwymi kwiatami o intensywnej, żółtej barwie. Kwitnienie trwa aż do
pierwszych mrozów, a następnie od stycznia do kwietnia. Roślina ta
polecana jest raczej do uprawy w cieplejszych rejonach Polski,
gdyż preferuje stanowiska ciepłe i nasłonecznione. W zimniejszych miejscach również będzie rosła, ale wtedy należy ją dodatkowo obsypać i zabezpieczyć przed zimą. Gleba do jej uprawy
powinna być żyzna, wilgotna i przepuszczalna. Żółte kwiaty wyrastają bezpośrednio z łodyg i mają przyjemny, cytrynowy zapach.
Jaśmin nagokwiatowy jest traktowany jako krzew lub pnącze, gdyż
jego łodygi można dowolnie formować stosując podpory i konstrukcje przy ścianach. Podobnie jak większość bylin jest to roślina
długowieczna i w kolejnych latach uprawy może stać się ciekawą
ozdobną nie tylko ogrodu, ale także domu.

PORADNIK SEZONOWY

Warto też zwrócić uwagę na inny, kwitnący zimową
porą krzew. Jest to oczar (Hammelis). Może on być
imponujących rozmiarów krzewem lub drzewem
(może dorastać nawet do 5 m wysokości) o żółtych,
pomarańczowych lub czerwonych kwiatach oraz
skrętoległych i pierzastych liściach. Może być
wspaniałą ozdobą każdego ogrodu. Pierwsze kwiaty
oczaru pojawiają się najczęściej w październiku
i mogą się utrzymywać aż do marca. Zebrane po
kilka na krótkopędach wydzielają słodki, delikatny
zapach. Uroku oczarowi dodają nie tylko kwiaty w
intensywnych kolorach, ale także pięknie przebarwiające się jesienią na pomarańczowo liście. Rośliny te wymagają lekko kwaśnej gleby i stanowisk
półcienistych, są natomiast wyjątkowo odporne na
mróz.
Kalina wonna w zimowym słońcu

W ogrodzie zimowym można spotkać jeszcze inny krzew, którego
kwiaty przyciągają nie tylko wzrok, ale także intensywnie pachną.
Jest nim kalina wonna (Viburnum farreri). Jej kwiaty pojawiające
się na wiechach są lekko zaróżowione, a po rozwinięciu mają barwę
białą. Ten krzew o sztywnych i wyprostowanych pędach zrzuca
liście na zimę. Już w październiku możemy dostrzec pierwsze
zawiązki pąków kwiatowe i przy dobrej pogodzie mogą one
zakwitnąć już w grudniu. Kalina wonna, im jest starsza, tym
gęściejsze są jej kwiaty. Krzew ten nie jest kłopotliwy w uprawie,
preferuje nasłonecznione lub lekko zacienione stanowisko oraz
przeciętną, próchniczą glebę.

Igiełki mrozu na kwiatach wawrzynka wilczełyko

Kolejnym urokliwym krzewem, o pięknych i intensywnie
pachnących kwiatach jest wawrzynek wilczełyko (Daphne
mezereum). Ten niewielki krzew dorasta do 1,5 m wysokości. Na
rzadko ugałęzionych pędach w zimie pojawiają się nieduże, ale
liczne czteropłatkowe kwiaty o barwie najczęściej różowofioletowej bądź białej. Wawrzynek wilczełyko wymaga gleby
świeżej, zasadowej, wilgotnej oraz chłodnego, zacienionego miejsca. Roślina jest natomiast wrażliwa na suszę, nie lubi być przesadzana, nie znosi także wszelkiego rodzaju cięcia. Należy również
zwrócić uwagę na to, że krzew ten jest w całości trujący, a w środowisku naturalnym został objęty ochroną. Wawrzynek wilczełyko
jest krzewem mrozoodpornym, a jego ulubionymi sąsiadami są
zimowe kwiaty, w tym wcześniej opisywane ciemierniki.
Zasypany oczar
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Jak widać, w zimowym ogrodzie również może jeszcze coś
kwitnąć!
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Jak rozweselić

jesienną

Agnieszka
Dybaś-Kopczacka
C.O. Ogrody,
Gorlice

aurę?

Nadeszła jesień, powoli kończymy sezon ogrodowy
i zaczynamy myśleć o zimie. Temperatury są coraz
niższe, a za oknem szaro i ponuro. Jesienne
dekoracje balkonu czy tarasu mogą zachwycać
ciepłymi kolorami poprawiając nasz nastrój.
Do jesiennej aranżacji warto użyć darów jesieni:
kwiatów, owoców i warzyw, których
o tej porze roku jest pod dostatkiem.

I co nieco o dyni

Jesienny ogród, jeśli pogoda pozwoli, może być pełen różnorodnych barw. Z jednej strony jeszcze kwitnie wiele roślin, a z drugiej
liście drzew i krzewów przebarwiają się na różne kolory. Ozdobą są
również jesienne kwiaty: chryzantemy, wrzosy, astry, aksamitki,
rudbekie i słoneczniki. Wszystkie jesienne kwiaty możemy z powodzeniem wykorzystać do stworzenia kolorowych jesiennych
aranżacji.
Znakomitym elementem jesiennych dekoracji są dynie: te jadalne,
i te ozdobne. Wyróżniają się niewielkimi rozmiarami, a także różnym kolorem i powierzchnią skórki. To wdzięczny materiał do
tworzenia. Intensywnie pomarańczowa barwa dyni sprawia, że staje się ona dominującym elementem aranżacji. Energetyczne kolory
dyni ocieplą każde wnętrze i rozświetlą je nawet w pochmurne jesienne dni.
Do dekoracji z dyni najlepiej wykorzystać dynie jadalne o dużych
rozmiarach. Łącząc je z jesiennymi kwiatami, tj. chryzantemami
czy wrzosami posadzonymi w doniczkach, można stworzyć naprawdę niepowtarzalne kompozycje. W mniejszych mieszkaniach
dynie możemy ustawiać w różnych miejscach - wszędzie będą się
dobrze prezentowały. Możemy nimi wypełnić wiklinowe kosze lub
pojemniki z naturalnego materiału i ustawić przy wejściu lub na tarasie. Doskonale wygląda połączenie dyni ze świecami i lampionami.
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Jako ozdoby popularne są również jesienne stroiki, wieńce i bukiety.
Do ich uzupełnienia możemy wykorzystać żółte, pomarańczowe,
brązowe czy rude jesienne liście, a także kasztany, żołędzie, gałązki
żółtopomarańczowej jarzębiny, szyszki i owoce dzikiej róży.
Warto skorzystać z uroków kolorowej jesieni i zachować je na dłużej
ozdabiając dom, balkon czy taras owocami swojej kilkumiesięcznej
pracy w ogrodzie.
REKLAMA
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A jeśli chodzi o dynię...
Do niedawna dynia zwyczajna rzadko gościła w naszych ogrodach,
jednak od kilku lat warzywo to zdobywa coraz większą popularność i znacznie częściej jest uprawiane.
Owoce dyni są cennym źródłem wielu składników odżywczych
(głównie witaminy A, D i B, kwasy organiczne oraz mikro
i makroelementy takie jak cynk, potas, fosfor, wapń) i mają niską
kaloryczność, dlatego ich spożywanie poleca się głównie dzieciom
oraz ludziom starszym, osłabionym lub walczącym z nadwagą.
Miąższ dyni rzadko bywa spożywany na surowo, gdyż jest dość
twardy i mało soczysty, znakomicie nadaje się natomiast do
przyrządzania zup, sosów, przecierów, ciast, placków oraz rozmaitych przetworów.
Najbardziej popularną postacią, w jakiej dynia gości na naszych
stołach jest pyszna zupa-krem, podawana z drobnymi kluseczkami
lub z ryżem. Zupę przygotowuje się z ugotowanego i zmiksowanego miąższu, przyprawionego na słodko mlekiem, cukrem
i szczyptą cynamonu lub na ostro innymi warzywami (np. cebulą,
czosnkiem, marchwią, natką pietruszki, szczypiorkiem, koperkiem) i przyprawami (np. curry, imbirem, gałką muszkatołową,
sokiem z cytryny).
Obrana i pokrojona w kostkę dynia dobrze znosi mrożenie.
Wprawdzie po rozmrożeniu jej konsystencja nie jest tak zwarta
i mięsista jak świeżego warzywa, ale nie przeszkadza to w przygotowaniu z niej zupy, przecieru lub ciasta.
Dynię przyrządza się również w formie słodko-kwaśnych pikli.
Obrany, oczyszczony z pestek i pokrojony w grubą kostkę miąższ
należy zalać marynatą sporządzoną z wody (5–6 szklanek), cukru
(10–15 łyżeczek), soli (1 łyżeczka) i 10% octu (1 szklanka). Jeżeli
chcemy wzbogacić smak marynaty możemy dodać do niej
goździki, cynamon, liść laurowy lub ziele angielskie.
Dynia znakomicie nadaje się także do przygotowywania dżemu
czy konfitury. Do wykonania dżemu potrzebne jest ok. 2 kg dyni
oraz: 1–1,5 szklanki cukru, 1/4 szklanki wody, sok z cytryny. Jeżeli
chcemy, aby konsystencja dżemu była gęściejsza, zamiast
zwykłego cukru dodajemy cukier żelujący.

Dynia doskonale komponuje się z dodatkami takimi jak: pomarańcze,
żurawina i jabłka oraz z cynamonem, goździkami i imbirem, dlatego
warto eksperymentować i przygotowywać z niej przetwory na różne
sposoby.
Miąższ z dyni nadaje się także do przyrządzania musów i przecierów,
stanowiących znakomity dodatek do sosów, dań mięsnych oraz
deserów.
Korzystajmy z dobrodziejstw jesieni
zarówno w ozdabianiu domu i ogrodu
jak i w przyrządzaniu jesiennych przetworów.
REKLAMA
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Przykładowa aranżacja
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potrafią
nasiona potrafią

Czy

przetrwać

pod śniegiem?

Pytanie „Czy nasiona
potrafią przetrwać
pod śniegiem?” jest nie
do końca właściwe.
Tak naprawdę bardziej
odpowiednim byłoby pytanie:
„Czy nasiona przetrwałyby bez śniegu?”

Tekst
dr Tomasz
Pasierbek

Oczywiście, wszystko uzależnione jest od gatunku, a w zasadzie od
tego, czy jest to roślina wieloletnia, czy też jednoroczna. W tym pierwszym przypadku nasiona zwykle nie muszą wytrzymywać trudnych,
zimowych warunków – kiełkują jeszcze przed końcem sezonu wegetacyjnego (w praktyce przed końcem jesieni), a roślina zimuje bądź to
w postaci normalnego, ulistnionego pędu, bądź też ukrytej pod ziemią
bulwy lub kłącza.
Jeżeli jednak mamy do czynienia z rośliną jednoroczną sytuacja staje
się zgoła odmienna. Rośliny takie muszą w ciągu jednego roku wykiełkować, zakwitnąć i wytworzyć nasiona, z których w roku kolejnym
powstanie nowe pokolenie. Jednoroczne rośliny przed nadejściem
zimy obumierają w całości – giną zarówno ich części nadziemne, jak i
podziemne. Jedynym elementem, który jest w stanie przetrwać
niezwykle trudny okres mrozów i śniegów, są właśnie ukryte w glebie
nasiona.
Co sprawia, że nasiona zdolne są do przetrwania w niesprzyjających
warunkach? Jest to związane z ich budową. Najważniejszą częścią
każdego nasiona jest zarodek (nowa roślina), który powstaje z zapłodnionego zalążka. Jest on tak bardzo wrażliwy na wpływ środowiska
zewnętrznego, że niezbędna stała się chroniąca go łupina nasienna. To
jednak wciąż za mało dla przetrwania młodego organizmu roślinnego,
musi on wszak skądś czerpać energię potrzebną nie tylko do przeżycia,
ale przede wszystkim do kiełkowania. Źródłem jest dla niego tkanka
zapasowa, która wypełnia nasiono i otacza zarodek.
W zależności od typu materiału stanowiącego substancję zapasową
nasiona dzieli się na mączyste i oleiste – mączyste zawierają przede
wszystkim skrobię (np. pszenica), oleiste zaś głównie tłuszcze (np.
słonecznik).
REKLAMA

Korzystając ze zmagazynowanej wewnątrz nasiona energii,
zarodek jest w stanie przy sprzyjających warunkach przebić łupinę
nasienną i wyrosnąć ponad powierzchnie gleby, by tam,
rozwinąwszy swoje pierwsze liście (zwane liścieniami) rozpocząć
proces fotosyntezy.
Spoglądając do wnętrza nasiona zasobnego w substancje
zapasowe łatwo jest sobie wyobrazić, że jest ono w stanie
przetrwać kilka miesięcy, jeżeli tylko jest odpowiednio przykryte
izolacyjną „kołderką” z gleby. Wiosną, kiedy promienie słońca
roztopią pokrywę śnieżną wszystko już jest gotowe, by przyjemną
dla oka zielonością pokryć pola uprawne, trawniki, hale czy łąki.
Napisałem wyżej, że w przypadku roślin jednorocznych wszystkie
ich części nadziemne i podziemne obumierają przed zimą,
przetrwa jedynie nasiono. Jest to w wielu przypadkach prawda
(gatunki takie określa się mianem roślin jarych),
jednak istnieją także rośliny jednoroczne
zachowujące się w zgoła odmienny sposób.
Przyglądając się pracy rolnika siejącego
np. pszenicę lub żyto można dostać
swoistego rozdwojenia jaźni:
na jednym polu rolnik sieje
pszenicę wiosną, a na innym ten
sam siewca rozsiewa nasiona
pszenicy jesienią.
O co tutaj chodzi?
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Jeżeli macie w swojej rodzinie jakiegoś rolnika, zapytajcie go o tak
zwaną oziminę. Mowa tutaj o roślinach ozimych, które do życia
potrzebują okresu niskich temperatur. Wysiane jesienią zdążą
jeszcze wykiełkować przed pojawieniem się pokrywy śnieżnej,
więc zimę przetrzymują w postaci drobnych, ulistnionych już roślinek.
Jest to dla nich kwestia kluczowa – bez okresu „przemarznięcia pod
śnieżnym kocykiem” gatunki ozime nie zakwitną wiosną następnego roku, nie wytworzą więc nasion przed jesienią. Jeżeli więc
w zimie wystąpią siarczyste mrozy bez śniegu, może to dla wielu
przedstawicieli roślin ozimych oznaczać śmierć.
W naszej florze występuje bardzo wiele roślin jednorocznych, które
niesprzyjające warunki mogą przetrwać w formie nasion. Należy
do nich znaczna część roślin uprawnych (m.in. wszystkie zboża),
słonecznik, rzepak czy też wiele warzyw, ale także i chwastów.
Czasami czytając czy słuchając o nich możecie spotkać się z obco
brzmiącym słowem „terofit”. Określa ono tak zwaną formę życiową rośliny, czyli innymi słowy jest próbą zaklasyfikowania danego
gatunku do grupy roślin do niego podobnych. Nie chodzi oczywiście o podobieństwo wyglądu, a raczej o zbliżone „zachowanie”.
Kluczowy jest tutaj sposób przetrwania pory roku o niesprzyjających warunkach atmosferycznych, a tak naprawdę położenie
pąka zimującego (odnawiającego), który kolejnej wiosny zainicjuje
dalszy wzrost lub powstanie nowej rośliny. Jeżeli taki pączek
umieszczony jest powyżej 50 cm i jest on zimotrwały, mamy do
czynienia z fanerofitami, do których należą drzewa i krzewy. Pąki
umieszczone nie wyżej, niż 50 cm nad powierzchnią gleby, w zimie
chronione zwykle przez śnieg, mają chamefity.
Hemikryptofity z kolei mają pączki tuż przy podłożu, w zimie
okryte są one nie tylko śniegiem, ale także żywymi bądź
obumarłymi liśćmi. Pąki podziemne, umieszczone na organach
spichrzowych, takich jak bulwy czy cebule, mają kryptofity. Pozostają jeszcze bohaterowie niniejszego artykułu, czyli terofity, rośliny, które zimę przeżywają w postaci nasion.
Patrząc na niewielkie ziarno pszenicy czy też nasiono
słonecznika, rzadko uświadamiamy sobie, jak
skomplikowany twór trzymamy w ręce. A jeżeli jeszcze do
tego dodać fakt, że to maleńkie nasionko już
w kolejnym roku może zamienić się w smukłą roślinę,
czasami nawet wyższą od nas – jak się tym nie zachwycać?
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rzeczy

W przydomowych ogrodach
chętnie decydujemy się na
wykorzystanie materiałów „z odzysku”.
Jest to najlepszy sposób na oryginalne
i tanie urozmaicenie
otaczającej nas przestrzeni.
Kontrowersyjnym materiałem, który bardzo często zagląda do
naszych ogrodów, są stare podkłady kolejowe. Ciemne, nadgryzione zębem czasu drewno, niewątpliwie wprowadza do ogrodu
niesamowity klimat, jest jednak pewne „ale”, o którym powinniśmy wiedzieć decydując się na stosowanie tych odpadów w bliskim
sąsiedztwie domu.
Eksploatowane przez wiele lat drewno kolejowe poddawane jest
bardzo skrupulatnej impregnacji ciśnieniowo - próżniowej, której
celem jest oczywiście przedłużenie jego żywotności. Problem
w tym, że impregnaty przemysłowe znacznie różnią się od tych,
które zazwyczaj stosujemy przy malowaniu altan czy płotów. Podkłady kolejowe impregnowane są olejem kreozotowym powstającym na drodze destylacji frakcyjnej smoły węglowej. Olej kreozotowy, zwany także olejem impregnacyjnym, jest doskonałym
środkiem zapobiegającym rozwojowi niepożądanych mikroorganizmów na wyrobach drewnianych. Stosuje się go w przemyśle kolejowym od przeszło 170 lat. Jak można mniemać, wówczas mało kto myślał o ochronie środowiska, dlatego jest to wysoce
szkodliwa dla organizmów żywych mieszanka różnorodnych
związków chemicznych. Głównym zarzutem stawianym olejowi
kreozotowemu jest rakotwórczość. Zawarty w nim benzo[a]piren
należy do I kategorii czynników rakotwórczych oraz zgodnie
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 5 lipca 2004 r. nie
może być wprowadzany do obrotu dostępnego dla konsumentów.

W bardzo niewielu miejscach można znaleźć informacje o toksyczności podkładów. Osoby oferujące drewno z odzysku nierzadko
zachwalają ich walory estetyczne, nie wspominają jednak o tym, że
dławiący smród unoszący się w bliskim sąsiedztwie „kolejowych”
aranżacji szczególnie w upalne dni nie zostanie wypłukany, ani nie
wywietrzeje w najbliższym czasie. Będzie nam on towarzyszył
długo po tym, jak nieszczęsne podkłady znikną z naszego ogrodu.
Niejednokrotnie na różnorodnych portalach ogrodniczych można
nawet spotkać bardzo atrakcyjne aranżacje wykonane przez
architektów krajobrazu, a o zagrożeniu ani słowa…
W kolejowym zamieszaniu najbardziej poszkodowany jest oczywiście ogrodnik – amator. Kuszony niewielką ceną przyzwoicie
wyglądającego drewna często bije się z myślami, kupować czy nie
kupować, a może to nie takie bardzo trujące, a może to jednak tak
nie śmierdzi. Przecież skoro obok torów kolejowych rosną rośliny,
a w oczkach umacnianych podkładami pływają ryby, to znaczy, że
nie jest aż tak źle… No nie jest, ale tylko dlatego, że olej
kreozotowy nie rozpuszcza się w wodzie. Nie wolno nam jednak
zapominać, że my będziemy wdychać jego opary, a to diametralnie
zmienia „postać rzeczy”.
Nie da się przekonać wszystkich do tego, że podkłady nie są
najlepszym pomysłem, dlatego nawet jeżeli zdecydujemy się na ich
wykorzystanie w ogrodzie, pamiętajmy, by absolutnie nie stosować
ich do konstruowania mebli ogrodowych oraz w miejscach, gdzie
będą przebywać dzieci. Wszystkim, którym marzy się kawałek
leciwego drewna w roli obrzeża trawnikowego czy też umocnienia
skarpy, proponuję wykorzystanie porozbiórkowych belek.
Doskonałym substytutem podkładów są postarzane belki, które
można kupić w tartakach, tutaj jednak odstraszać może cena.

14

Wybór jak zawsze pozostaje w rękach ogrodnika.

jeszcze
To

PORADNIK SEZONOWY

nie koniec

Niech nikogo
nie zmyli
panująca za oknem aura.
Mimo że kartki kalendarza jednoznacznie
wskazują schyłek sezonu ogrodniczego,
w jagodniku w dalszym ciągu jest dużo do zrobienia.

O późnojesiennych obowiązkach w szczególności powinni pamiętać ci, którym zależy na pozyskaniu własnych sadzonek. Przygotowuje się je z jednorocznych zdrewniałych pędów, tnąc je na 15-20
centymetrowe odcinki, tzw. sztobry. Każdy sztobr powinien posiadać co najmniej dwa dobrze wykształcone pączki.
Bezlistne pędy, które już wiosną wysadzimy do gruntu, najlepiej
ciąć w listopadzie, jednak zapominalscy mogą sięgnąć po sekator
jeszcze w połowie grudnia. Cięcie dolne wykonujemy prostopadle
do powierzchni pędu tuż pod węzłem, górne zaś lekko ukośnie ok. 1
cm nad pączkiem. Pamiętajmy, by wykonywać je ostrym i czystym
sekatorem lub nożem ogrodniczym. Pocięte sadzonki można powiązać w pęczki, a w przypadku, gdy rozmnażamy różne krzewy
lub odmiany, każdy z nich podpisać.
Pozyskane w ten sposób sadzonki zimujemy w skrzynkach z wilgotnym piaskiem, dbając, by w trakcie zimy podłoże nie przesuszyło się za bardzo. Sadzonki zasypujemy do 2/3 ich wysokości
i przechowujemy w suchym i chłodnym (0-50C) pomieszczeniu,
może to być piwnica lub chłodna spiżarnia.

Jeżeli mieliśmy niewiele sztobrów i bardzo zależy nam na ich pomyślnym ukorzenieniu, w pierwszej kolejności umieśćmy je w doniczkach
z podłożem wzbogaconym nawozami sprzyjającymi powstawaniu
korzeni. Uprawa w pojemnikach ułatwia staranną opiekę i sprzyja
ukorzenianiu. Pozyskane w ten sposób rośliny pielęgnujemy przez
całe lato, a jesienią wysadzamy na miejsce stałe.

Na przełomie marca i kwietnia powinniśmy wyjąć nasze sadzonki
z ukrycia i wysadzić je w docelowym podłożu.
REKLAMA

Jeżeli sadzonki w dobrej kondycji przetrwały zimę i mamy dla nich
przygotowane odpowiednio wypielęgnowane stanowisko, możemy
pominąć etap doniczkowania i umieścić je bezpośrednio w spulchnionym podłożu. Aby nie uszkodzić rozwijających się korzeni,
których często jeszcze nie jesteśmy w stanie dostrzec, przed posadzeniem w podłożu wykonujemy głębokie otwory, w których umieszczamy sadzonki. Prawidłowo wysadzony sztobr powinien nieznacznie
wystawać nad powierzchnią ziemi (najwyższy pąk z ok. jednocentymetrowym zapasem). Ziemię wokół sadzonek delikatnie dociskamy
i podlewamy.
Zwiastunem pomyślnego ukorzenienia będą nieśmiało rozwijające
się liście.
Rozmnażanie przez pędy zdrewniałe umożliwia nam,
pozyskanie we własnym zakresie sadzonek krzewów
jagodowych, a także ozdobnych.

15

PORADNIK SEZONOWY

Kwiaty
w

świątecznym

nastroju

Zimowe wieczory bywają
czasem ponure i smutne.
Dlatego warto rozświetlić mieszkanie
żywymi kwiatami doniczkowymi.
Nawet zimą można cieszyć się różnymi
kolorowymi roślinami znajdującymi się
na naszym parapecie.

Nie zawsze mamy świadomość tego, że niektóre piękne odmiany
kwiatów, często występujące jako cięte, z powodzeniem sprawdzają
się w doniczkach.
Jedną z takich odmian, popularną w formie ciętej ale hodowaną
również w doniczce, jest anturium. Kwiat ten ma niezwykle ciekawe, łódkowate kwiatostany, najczęściej o barwie czerwonej, choć
na rynku dostępne są również białe, różowe i jasnozielone. Roślinę
tę należy umieścić w ciepłym i przewiewnym miejscu oraz zadbać
o dobrą wilgotność powietrza. Pamiętajmy o podlewaniu i zraszaniu podłoża, a także umiarkowanym nawożeniu (wystarczy raz
w miesiąciu). Jeżeli odpowiednio zadbamy o pielęgnację tej rośliny,
będziemy się nią mogli cieszyć przez wiele lat.
Kwiatem, który nieodmiennie kojarzy nam się z zimowym, bożonarodzeniowym wystrojem domu, jest wilczomlecz piękny czyli poinsencja (znany również pod nazwą gwiazdy betlejemskiej). Kwitnienie tej rośliny, szczególnie popularnej w okresie świątecznym, przypada na listopad i grudzień. Szczytowe liście, zwane przykwiatkami, ładnie przebarwiają się na czerwono, pomarańczowo, żółto lub
biało. Spoglądając z góry przykwiatki tworzą kształt gwiazdy.
Kwiaty natomiast są niepozorne i nie stanowią o walorach rośliny.
Gwiazda betlejemska wymaga ciepłego i jasnego stanowiska, nie
toleruje przeciągów i niewskazane jest miejsce w pobliżu kaloryfera. Poinsencję w okresie zimowym należy podlewać umiarkowanie,
raz na dwa dni – nadmierne podlewanie może zaszkodzić roślinie.
W razie potrzeby możemy spryskać liście niewielką ilością wody.
Niezależnie od naszej pielęgnacji gwiazda betlejemska przekwita
pod koniec zimy – jest to naturalny proces, gdyż kwiat przechodzi
wtedy w stan spoczynku. Wtedy wystarczy skrócić pędy a formy
krzaczaste obciąć (i tak by opadły) i na następny rok znowu będzie
można cieszyć się ładnie przebarwiającymi się przykwiatkami.

Kliwia pomarańczowa

Egzotyczną rośliną, często goszczącą w mieszkaniu podczas zimy,
jest kliwia pomarańczowa. Ma ona piękne, duże, pomarańczowe
kwiaty z żółtym środkiem, w kształcie kielicha oraz długie, ciemnozielone liście. Ciekawe jest to, że kwiaty tej rośliny wydzielają
przyjemny zapach. Zimą ustawmy doniczkę w miejscu chłodnym
i lekko nasłonecznionym oraz podlewajmy ją raz w tygodniu, niezbyt obficie. W tym okresie rośliny nie trzeba nawozić. Ważne jest,
aby kliwia w trakcie kwitnienia była równomiernie oświetlona.
Ustawienie w jednej pozycji zapewni stabilność łodygi kwiatowej.
Kliwia pomarańczowa lubi być pielęgnowana i oprócz nawadniania należy pamiętać o przecieraniu liści z kurzu wilgotną szmatką. Dzięki temu będziemy cieszyć się długowiecznością tej rośliny.
Anturium

Wilczomlecz piękny - gwiazda betlejemska

W domowym zaciszu można uprawiać także inną popularną roślinę, mianowicie hippeastrum czyli inaczej zwartnicę. Jej kwiaty
mają duże, dzwonkowate kielichy, umieszczone na samym końcu
kwiatowego pędu. Najpopularniejszą barwą kwiatów jest kolor
czerwony, ale spotyka się również odmiany białe, łososiowe,
pomarańczowe, a także dwubarwne.
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Ta piękna roślina, kwitnąca również w zimie, nie należy do
najprostszych w uprawie. Potrzebuje ciepłego i jasnego stanowiska, a także odpowiedniego podlewania. Roślinę należy
podlewać co 3, 4 dni, ale gdy pojawi się już łodyga z pąkiem kwiatowym, to trzeba zwiększyć częstotliwość podlewania, najlepiej co
dwa dni. Zwartnica jest bardzo popularnym zimowym kwiatem,
gdyż bardzo ładnie komponuje się ze świątecznym wystrojem
domu.

PORADNIK SEZONOWY

Hippeastrum

Gardenia

Jedną z bardziej popularnych, a jednocześnie trudnych w uprawie
zimowych roślin, jest gardenia. To kwiat doniczkowy, który wymaga dużo światła, dlatego najlepszym miejscem będzie dobrze
nasłoneczniony parapet. Gardenia w okresie zimowym powinna
być podlewana raz w tygodniu. Trzeba jednak zadbać o to, by systematycznie zraszać jej liście i przecierać. Pokój, w którym ją
umieścimy, należy często wietrzyć zapewniając tym samym roślinie dopływ świeżego powietrza.

Gardenia ma zazwyczaj kremowobiałe kwiaty, które intensywnie
pachną. Jej uprawa nie jest łatwa, dlatego ci, którzy zazwyczaj są
niecierpliwi, mogą przejść prawdziwą „szkołę życia”. Warto
jednak, dla samego efektu, poświęcić się i zadbać o ten wymagający
kwiat.
Kwiaty kwitnące zimą są doskonałą ozdobą każdego
mieszkania. Zwłaszcza w okresie świątecznym mile zaskakują
swoimi przyjemnie pachnącymi oraz ładnie wyglądającymi
kwiatami. Już jesienią warto przygotować i zasadzić rośliny,
by zimą mieć ładnie ukwiecony parapet.

Natura
w walce z

przeziębieniem
Okres jesienno-zimowy, zwłaszcza ze słotami, to
czas sprzyjający przeziębieniom. Niestety nie
jesteśmy w stanie uchronić się przed wirusami,
które są przenoszone drogą kropelkową i powodują
różnego rodzaju infekcje. Jednak nawet wtedy, gdy
nasz organizm jest już zainfekowany, możemy
bronić się przed dalszym rozwojem choroby stosując
różne naturalne formy leczenia.

W przypadku zwykłego przeziębienia wirusy atakują górną część
naszego układu oddechowego, a więc najczęściej narzekamy na
podwyższoną temperaturę ciała, katar, kaszel oraz ból gardła.
Najlepszą metodą zapobiegania infekcjom jest higiena i zdrowy
styl życia, dlatego ważne jest częste mycie rąk, ogranicznie
kontaktu z osobą zainfekowaną, właściwa dieta oraz unikanie
biernego palenia.

Sami możemy także wzmocnić nasz układ odpornościowy poprzez
picie dużej ilości wody oraz spożywanie jogurtów zawierających
żywe kultury bakterii. Warto również poświęcić co najmniej
godzinę dziennie na ruch – spacer bądź jazdę na rowerze. Ważnym
czynnikiem jest wystarczająca ilość snu oraz czas na relaks, np. na
ciepłą kąpiel.
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Osłabienie naszej odporności wynika bowiem z pośpiechu, stresu
czy niewłaściwego odżywiania się półproduktami.
W aptekach znajdziemy całą gamę naturalnych produktów
wzmacniających odporność. Są to głównie preparaty zawierające
wyciągi z owoców takich jak np. acerola, aronia bądź kwiatów jak
dzika róża. Ale lecznicze właściwości mają również zioła, a wśród
nich tymianek, dziurawiec, rumianek, krwawnik pospolity.
Coraz bardziej popularną rośliną leczniczą jest pelargonia
afrykańska (Pelargonium sidoides), która rośnie w górzystych
rejonach Afryki Południowej. Z wysuszonych korzeni wytwarza
się ekstrakt, który jest składnikiem tabletek, kapsułek oraz
syropów. Zawarte w ekstrakcie substancje należą do grupy
kumaryn i tanin, które wyzwalają naturalne mechanizmy obronne
organizmu oraz pomagają w usuwaniu drobnoustrojów z dróg
oddechowych.
Kolejnym zagranicznym nabytkiem jest jeżówka purpurowa
(Echinacea purpurea (L.) Moench.), roślina lecznicza znana od
wieków wśród indiańskich plemion Ameryki Północnej.
Uprawiana najczęściej w ogrodach jako ozdobny kwiat, ma
również zastosowanie lecznicze. W jeżówce, oprócz olejków eterycznych, znajdują się również kwasy organiczne i flawonoidy,
a także grupa składników pobudzających system odpornościowy.
Dlatego ekstrakt z jej korzenia i ziela sprawdza się w leczeniu chorób wywołanych przez drobnoustroje.
Na rynku dostępne są tabletki,
kapsułki, syropy, maści i żele.
Można jednak samemu wykonać
napar z jeżówki. Jedną płaską
łyżeczkę suszonego korzenia
należy wsypać do 200 ml
zimnej wody i gotować
przez pięć minut. Następnie
przecedzić wywar i pić
trzy razy dziennie po jednej
filiżance.
Wywar za każdym razem
powinien być ciepły.

REKLAMA

Dobrym sposobem na walkę z przeziębieniem są różnego rodzaju
inhalacje olejkami eterycznymi. Ekstrakty będące składnikami
olejków są wytwarzane z „produktów” dostępnych w naturze czyli
np. tymianku, sosny, jodły, eukaliptusa czy anyżu. Inhalacja
z założenia jest małoinwazyjną metodą leczenia i jej atutem jest to,
że może być wykonywana w warunkach domowych. Oprócz
właściwego olejku potrzebna jest tylko miska, gorąca woda i czysty
ręcznik. Wdychanie preparatów ziołowych ułatwia oddychanie,
oczyszcza błony śluzowe oraz łagodzi bóle głowy. W przypadku
kataru najlepiej zastosować wywar z ziela macierzanki, liścia
szałwii bądź koszyczka rumianku, na ból gardła oprócz wyżej
wymienionych ziół pomoże również tymianek. Inhalacji nie
powinny stosować kobiety w ciąży i alergicy, a także małe dzieci.
Na bóle głowy warto zastosować olejki w postaci maści i nacierań,
wykonując dodatkowo leczniczy masaż.
Specyfikami, którymi leczyły nas jeszcze nasze babcie, są syropy
i nalewki, aplikowane najczęściej na kaszel. Najpopularniejszy jest
chyba syrop cebulowy. Można go przyrządzić na kilka sposobów,
np. cebulę drobno pokroić lub zetrzeć, zalać szklanką wody,
zagotować, schłodzić i dodać dwie łyżki miodu. Do mikstury
można dodać jeszcze czosnek, który ma działanie przeciwbakteryjne. Należy wypijać do pięciu łyżek syropu dziennie.
Gardło leczy się również poprzez wykonywanie płukanek.
Najprościej jest stworzyć własną mieszankę złożoną np. z rumianku, nagietka bądź szałwii. Po pół łyżeczki każdego z ziół
należy zalać wrzątkiem i odstawić na kilkadziesiąt minut, a następnie płukać gardło kilka razy dziennie.
Jak widać, domowych sposobów na leczenie przeziębienia jest
sporo. Generalnie rzecz biorąc najpierw należy zastosować
naturalne metody leczenia, a dopiero potem udać się do lekarza.
Zwłaszcza, że antybiotyki wcale nie są tak niezawodne w leczeniu
zwykłego przeziębienia. Oczywiście podczas stosowania tabletek
bądź naparów też trzeba zachować umiar. Zaleca się prowadzić
tego rodzaju kurację do 14 dni, a następnie przerwać i udać się do
lekarza.

VIRIDIS ZDROWIE

Zostań

z nami
serowarem...

Izabela Jażdżewska
kierownik ds. marketingu
BROWIN

Już od pewnego czasu EKO plasuje się
w naszej świadomości na pierwszym
miejscu. Do tej mody i zdrowego trybu
życia możemy zaliczyć także sery.
Niegdyś był to typowy wyrób gospodarski, tak jak produkcja
masła. W dzisiejszych czasach nadal góruje jeszcze przekonanie, że
przyjemność spożywania własnego sera jest zarezerwowana jedynie dla osób posiadających własne gospodarstwa rolne.

Na początek przygody z serowarstwem proponuję sprawdzony
przepis na ser biały podpuszczkowy. Nie potrzeba do niego mleka
prosto od krowy - wystarczy mleko nisko pasteryzowane dostępne
w większości sklepów. Ser taki można po zrobieniu zanurzyć w solance na 24 godziny, obsypać po prostu ziołami i solą lub podwędzić w domowej wędzarce (np. na zrębkach czereśni lub śliwy).

Na szczęście wiele osób przekonuje się, że nie jest to prawdą, a sery
różnego typu można stworzyć nawet w blokowisku. Ich smak zachwyci każdego swoją oryginalnością, a niejednokrotnie wyroby te
przewyższają te z „górnych” półek sklepowych.

Ser biały podpuszczkowy

Dodatkowym atutem zostania domowym serowarem jest powszechna dostępność produktów potrzebnych do tego procederu i
naprawdę niskie ceny.
Wystarczy zaopatrzyć się w duży garnek ok. 10 l, termometr, chustę
serowarską (lub po prostu gazę), formę, podpuszczkę i ewentualnie
chlorek wapnia.
Podpuszczka mikrobiologiczna to preparat enzymatyczny uzyskany w wyniku kontrolowanej fermentacji specyficznych szczepów Rhizomucor miehei.
Chlorek wapnia należy dodawać do mleka w celu zwiększenia wydajności produkcji sera – polepsza konsystencję i krzepliwość
mleka oraz wzbogaca je w wapń. Jego użycie zmniejsza straty kazeREKLAMA

Składniki:
- 10 litrów mleka,
- 2-3 g chlorku wapnia,
- 1 g podpuszczki,
- łyżka jogurtu naturalnego, przyprawy tj. czarnuszka, tymianek,
papryka, pieprz i inne wg uznania lub gotowe kompozycje ziół
BROWIN
Wykonanie:
1. Mleko podgrzać do 36-38°C, dodać rozpuszczony w wodzie
chlorek wapnia.

2. Dodać zioła oraz jogurt, całość pozostawić na ok. 0,5
godziny utrzymując stałą temperaturę mleka do 40°
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3. Następnie dodać rozpuszczoną w 50 ml ciepłej wody (3638°C) podpuszczkę, wymieszać i pozostawić całość na ok. 20
minut do wytworzenia zwartego skrzepu.
4. Po tym czasie skrzep pokroić na kostkę ok. 2 cm delikatnie
mieszając i podgrzewając bardzo powoli całość do ok. 40°.

5. Powstałą serwatkę odcedzamy za pomocą chusty lub gazy
ewentualnie przenosimy do formy i odciskamy w prasce (ok. 1
godziny).

REKLAMA

Całość umieszczamy w zalewie solnej na 24 h (200 ml serwatki
+ 800 ml przegotowanej schłodzonej wody + 25 g soli morskiej).
Po wyjęciu obsypujemy ziołami lub,
aby uzyskać inny smak, podwędzamy. Smacznego!

JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA

Bracia

mniejsi

z naszego

podwórka

Anna
Blańda
VIRIDIS

Czyżby artykuł związany
z tematyką kościelną?
Nic bardziej mylnego...

„Bracia mniejsi” to w zakonnej nomenklaturze
po prostu franciszkanie. Określenie to, zapożyczone
z nauczania św. Franciszka z Asyżu, który nazywał
zwierzęta swoimi braćmi i siostrami, dotyczy w tym
przypadku naszych domowych pupili. Ten pieszczotliwy
zwrot znakomicie oddaje naturę naszego stosunku
do tych zwierząt. Najpopularniejsze z nich to psy i koty,
ale w domu czasem mieszkają z nami również
świnki morskie, króliki, żółwie, itp. Wszystko zależy
od indywidualnych upodobań, a czasem wynika
z konieczności zaopiekowania się bezdomnym zwierzakiem.
Zwierzę jest, według ustawy o ochronie zwierząt, istotą żyjącą,
zdolną do odczuwania bólu i cierpienia. Ze strony człowieka należy
mu się szacunek i właściwa opieka. Pamiętajmy o tym, że zwierzęta
potrzebują nie tylko pokarmu, ale także zainteresowania ze strony
swego opiekuna. Wydaje się jednak, że egzekwowanie uczuć do
zwierzęcia pozostaje w dużej mierze kwestią sumienia.

Koty są zwierzętami, od których można się uczyć spokoju i cierpliwości, ich miarowe mruczenie wpływa na poprawę naszego samopoczucia, co zostało udowodnione naukowo. Częste przebywanie z
tymi zwierzętami otwiera dzieci z autyzmem na poznanie
i oswojenie trudnej rzeczywistości, gdyż spokój kota udziela się
również choremu dziecku.

Warto uświadomić sobie jakie korzyści możemy czerpać z tego, że
mamy zwierzęta na wyciągnięcie ręki. Każde zwierzę domowe ma
swoje przyzwyczajenia i o ile psa nazywa się przyjacielem człowieka a kota traktuje się jako istotę chodzącą własnymi drogami, to
do innych zwierząt hodowanych w domu nie można zastosować
jakichś konkretnych określeń. Psy i koty to najpopularniejsze
zwierzęta, z którymi każdy z domowników ma określony kontakt.
Dla niektórych z nas psy i koty to pełnoprawni domownicy i ulubieńcy, bez których nie możemy się obejść. Zarówno psy jak i koty
są doskonałymi kompanami dla najmłodszych. Dzieci szybko przywiązują się do tych, którzy akceptują ich bez żadnych uprzedzeń.

Pamiętajmy o tym, że kot często jest pełnoprawnym domownikiem,
więc również wita się z opiekunem, bawi się z nim, potrafi nawet się
obrazić. Jak to istota, z którą jesteśmy emocjonalnie związani.
Ważne jest to, że kot sprawdza się także jako towarzysz dla osoby
samotnej – potrafi skutecznie wypełnić pustkę i przestrzeń społeczną człowieka.

Psy są często doskonałą formą terapii dla dzieci z zespołem Downa,
autyzmem, porażeniem mózgowym i ADHD. Dla nich pies to
najlepszy przyjaciel, który nie ma żadnych zastrzeżeń i przyjmuje
chore dziecko takim, jakie jest. Dlatego terapia z tymi zwierzętami
często przynosi doskonałe efekty, u chorych dzieci obserwuje się
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. Kontakt z psem wyzwala
wśród podopiecznych potrzebę kontaktu z drugą osobą a także
zmniejsza nadwrażliwość na dotyk, głównie u dzieci z autyzmem.
Korzystnym efektem pracy z psem jest również wyciszenie
agresywności oraz panowanie nad emocjami i stopniowe budowanie poczucia odpowiedzialności u dziecka.
Koty to zwierzęta domowe mające specyficzne usposobienie.
Zazwyczaj są niezależne i chodzą własnymi drogami, co wcale nie
oznacza, że nie potrafią być doskonałymi przyjaciółmi człowieka.
Warto przytoczyć stwierdzenia fachowców, którzy są przekonani,
iż obecność kota w domu pomaga w zwalczaniu alergii oraz infekcji
dróg oddechowych u dzieci. Zwierzęta te potrafią również skutecznie poprawić nam nastrój.
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Zwierzęta domowe niestety często nie są traktowane w sposób
humanitarny, często źle się je traktuje, porzuca bądź wręcz zamęcza
na śmierć. Coraz częściej słyszymy z ekranów telewizorów o okrutnym traktowaniu zwierząt. Nie jest wcale pewne, czy ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt z 2015 roku, w której zwiększyła się m.in. kara finansowa za znęcanie się nad zwierzętami,
zmieni podejście ludzi.
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Wydaje się, że o ile w przypadku choroby
bądź obrażeń spowodowanych np. wypadkiem, decyzja o eutanazji jest słuszna,
o tyle w sytuacji, gdy pies lub kot męczy się
z powodu swojej starości, nie jest już tak
oczywista. Jednak wtedy, gdy nasz ulubieniec zaczyna stanowić zagrożenie dla nas
samych (np. zaskakujące pogryzienia,
agresywność), należy podjąć rozsądny
krok. W każdym z tych przypadków powinien być on podyktowany odruchem
serca.
Na koniec warto zadać pytanie, czy
zwierzęta mają duszę? Zarówno
odpowiedź twierdząca jak i przecząca
może nie być przekonywująca.
Wszystko zależy od tej cieniutkiej,
ledwo widocznej nici porozumienia
pomiędzy człowiekiem a zwierzęciem.
No i jeszcze te błyszczące oczy...

Za niewłaściwe traktowanie zwierząt można zapłacić od 500
do 100 tys zł kary, natomiast za szczególne okrucieństwo oraz
drastyczne formy działania grozi kara więzienia.
Wszystko zależy jednak od sędziów, który nie odłożą sprawy
na półkę z napisem „niewielka szkodliwość społeczna
czynu...”, co niestety jeszcze często się zdarza. Są jednak
sytuacje, w których stróże prawa wykazują się uporem i
zaciągają przed oblicze sądu bezwzględnych i zdegenerowanych dręczycieli.
Zdarzają się przypadki, w których właściciel psa lub kota
musi podjąć decyzję o uśpieniu swojego pupila. Eutanazja w
stosunku do zwierząt nie jest zabroniona, zabieg powinien
być jednak wykonany tylko z konieczności a nie chwilowego
kaprysu. Prawdziwi przyjaciele zwierząt sięgają po ten
środek tylko wtedy, gdy inne metody i lekarstwa zawodzą, a
decyzja o podjęciu takiego kroku ma na celu ulżyć cierpieniom naszego pupila.
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Jesień i zima
wśród koni

Czy zastanawiali się kiedyś Państwo jak
wygląda jesień i zima wśród koni? Zmienia
się wiele czynników atmosferycznych,
podczas zmian pór roku przeistaczają się
również tarowi podopieczni.
Zacznijmy od jesieni. Jest to czas, w którym konie powoli wracają
z pastwisk do domu. Dopóki jest ciepło możemy jeszcze obserwować pasące się zwierzęta w parku, który z wolna pokrywa się
pomarańczowo-czerwonym pióropuszem liści. Stopniowo zmienia
się skład paszy podawanej zwierzętom. Trawa bowiem przestaje
już odrastać, dlatego pozostaje skubanie liści, obgryzanie gałązek,
pałaszowanie żołędzi pod drzewami. A w stajni podajemy już zwierzętom siano. Warto w tym miejscu zaznaczyć, iż ze względu na delikatny układ trawienny koni przyzwyczajamy je do zmiany paszy
stopniowo, rozpoczynając od niewielkich dawek.
Początek jesieni potrafi być kapryśny, czasem pada, często jest szaro, buro i ponuro. Dla zwierząt zmiana pogody również jest trudna,
ale radzą sobie z nią znakomicie. Niezależnie od tego, czy mamy
piękną, polską jesień, ze zmieniającymi się barwami, spadającymi
liśćmi i parkiem, który zaczyna przypominać jedną, wielką, rosochatą miotłę – w końcu pojawią się pierwsze przymrozki.
W tym okresie konie zaczynają radzić sobie z zimnem na swój
własny, naturalny sposób, porastając nowym futrem. Co ciekawe,
natura poradziła sobie w ten sposób, że im starszy koń, tym dłuższy
włos zimowy, pozwalający utrzymać odpowiednią ciepłotę ciała.
Zimowe szaleństwo...

... i jesienne podjadanie

Kiedy przychodzi mróz i zaczyna padać śnieg rozpoczyna się białe
szaleństwo. Pierwszy biały puch dla koni oznacza zawsze zabawę.
Po wyjściu ze stajni, w której konie nocują już od października lub
listopada, w zależności od pogody, rozpoczyna się istny szał. Stare i
młode, chore i zdrowe, wszystkie bez wyjątku skaczą, galopują i
tarzają się wzbijając białe tumany. Nie przeszkadza im nawet 20
stopniowy mróz, ba, można powiedzieć, że ze względu na suchość
powietrza jest im zdecydowanie lepiej niż przy 1 stopniowej
plusze. Po wybieganiu i ochłonięciu rozpoczynają pałaszowanie
wyłożonego siana. Zdarza się, że czasem tylko któryś z nich szuka
jeszcze wyschniętej trawy pod śniegiem...
Nad wszystkim góruje cisza leżącego śniegu, spokój bieli, i piękno
buchających z nozdrzy parą „smoczych koni”. Byle do wiosny.
A jak my, opiekunowie koni, spędzamy ten czas? Dla nas zima to
codzienne ścielenie boksów, przygotowywanie i podawanie zwiększonej ilości treściwej paszy, zamarzające węże z wodą, zbyt krótkie światło dnia i przejmujący do szpiku kości mróz. Niestety, nie
jesteśmy tak odporni jak konie, dlatego... byle do wiosny
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Zimowe
futrowanie
Gdy za oknem sroga zima jesteśmy szczęśliwi, gdy możemy wygrzewać się w domowym ciepełku i popijać herbatę z cytryną.
Nie zapominajmy wtedy o naszych sąsiadach z ogrodu i lasu. Dołóżmy wszelkich
starań, aby pomóc głodnym zwierzętom,
którym mróz i śnieg uniemożliwił dostęp
do pokarmu.

Niektóre zwierzęta, kładące się do snu zimowego, zabezpieczają
się przed mrozem odpowiednią warstwą zbawiennej tkanki tłuszczowej. Nie wszystkie jednak potrafią być śpiochami i wiele z nich
musi przetrwać ten trudny okres, dlatego powinniśmy wykazać się
empatią i im pomóc. Dokarmianie zwierząt to nie tylko zadanie do
wykonania, ale także forma spędzenia wolnego czasu z rodziną,
w szczególności z dziećmi.
Każda pomoc powinna być przemyślana dlatego jesteśmy
zobowiązani dowiedzieć się, jakim pokarmem należy uraczyć
naszych zimowych sąsiadów zza okna. Niektóre z serwowanych
przez nas wiktuałów mogą zaszkodzić zimującym w naszym kraju
ptakom, których w Polsce, w zależności od regionu, mamy bardzo
wiele gatunków. Jeśli chcemy podzielić się naszymi zimowymi
zapasami pamiętajmy o tym, że muszą to być produkty świeże,
w żadnym wypadku nie przeterminowane.
I tak najpopularniejsze w naszym kraju wróble i mazurki żywią się
prosem, drobnymi kaszami, łuskanym słonecznikiem, sikory jedzą
surową słoninę, łuskane nasiona orzechów włoskich lub słonecznika, konopie, natomiast gołębie, kawki i gawrony preferują grubą
kaszę, pszenicę i białe pieczywo. Kosy i kwiczoły są zwolennikami
owoców – smakują im jabłka, morele, owoce czarnego bzu, porzeczek, jagód i aronii (owoce te nie mogą być jednak suszone), a łabędzie i kaczki można karmić ziarnami zbóż oraz drobno pokrojonymi warzywami. Jak widać ptaki nie mają wygórowanych żądań –
zadowolą się tym, co mamy w naszych spiżarniach i lodówkach.
A co ze zwierzętami leśnymi? W tym wypadku istnieje kilka kwestii, które wymagają wyjaśnienia. Zwierzęta leśne zazwyczaj żywią
się tym, co jest dostępne w naturze lub co złapią bądź upolują w lesie. W zimie, co zrozumiałe, nie mają dostępu do świeżej trawy, leśnych owoców, itp., a podchodzenie pod ludzkie domy raczej nie
leży w ich naturze. Czasem jednak słyszymy o wypadkach, w których to dzikie zwierzęta szukają pokarmu w pobliżu gospodarstw
rolnych. Szczególnie tych mieszczących się w sąsiedztwie lasu.
Dlatego człowiek powinien zapewnić im pożywienie.

Jak postępować ze zwierzętami leśnymi? Na początek należy powiadomić miejscowego leśniczego lub przedstawiciela koła łowieckiego o zamiarze dokarmiania zwierząt, którzy wskażą konkretne miejsce przeznaczone do tego celu. Zwierzynę leśną należy
dokarmiać tylko i wyłącznie w czasie bardzo mroźnej zimy. W pozostałych miesiącach nie odmawiajmy im samodzielności. Karmę
podaje się w specjalnie do tego zbudowanych paśnikach, umieszcza w buchtowiskach lub wykłada pod drzewami. Zwierzętom
leśnym podaje się karmę złożoną z soczystych warzyw, m.in. buraków, marchwi, ziemniaków i owoców, np. jabłek. Nie należy także
zapominać o suchym sianie łąkowym oraz wodzie. Miłośnicy leśnych zwierząt pamiętają również o składnikach mineralnych w postaci soli – jej kamienny blok, umieszczony na wierzchu drewnianego słupka, rozpuszcza się pod wpływem wilgoci a zwierzęta leśne
z przyjemnością zlizują ten odżywczy składnik z kory drzewa.
Dokarmiajmy zwierzęta a będziemy mogli cieszyć się
radosnym trelem pod oknem bądź zgadywać, do kogo należą
krzyżujące się w lesie ślady na śniegu.
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Zapraszamy
do stołu
Zimą powinniśmy pamiętać o ptakach odwiedzających
nasz ogród. O konieczności pomagania skrzydlatym
przyjaciołom pamięta także Artur, który wraz z Inką
specjalnie na tę okoliczność przygotowują dla gości
orzechowe serduszka. Ich zrobienie wcale nie jest trudne,
dlatego warto spróbować.
Do przygotowania jednego średniej wielkości
serduszka potrzebujesz:
- ok. 50 sztuk orzechów ziemnych w łupinkach,
- drewnianą wykałaczkę do szaszłyków,
- ok. 60 cm. półsztywnego, cienkiego drutu,
- rafię lub wstążkę w neutralnym kolorze,
- dratwa do zawieszenia

Zabieramy się do pracy...
1. Za pomocą drewnianej wykałaczki w każdym orzeszku
robimy niewielką dziurkę, przez którą będziemy
przewlekać dratwę.

Dziurkę najlepiej zrobić w połowie orzeszka. Jeżeli nie będziesz sobie
mógł z tym poradzić, poproś o pomoc kogoś starszego.
2. Gdy wszystkie orzeszki będą miały dziurkę, zegnij drucik na pół i na
każde ramię nawlecz po ok. 30 orzeszków.
3. Gdy na całym druciku będą już orzeszki zegnij każde ramię w łuk i
połącz tak, aby uzyskać kształt serduszka. Końce drucika zaplącz ze
sobą lub zwiąż rafią.
4. Utnij ok. 20 cm. dratwy i zrób z niej pętle, na której zawiesisz
orzechową przekąskę na gałęzi drzewa. GOTOWE!
Orzechowe serduszka wieszamy na drzewach po pierwszych
przymrozkach. Ważne, aby było to zaciszne miejsce osłonięte od
wiatru i śniegu.

Dokarmiaj
z
głową

Przyzwyczajony do darmowej stołówki „ćwirek” może się rozleniwić, i gdy
przypadkowo zapomnimy nasypać ziaren do karmnika, on nie poradzi
sobie bez naszej pomocy. Pamiętajmy - pomagamy, nie rozpieszczamy!”

Dokarmianie ptaków w trakcie zimy jest im bardzo pomocne w przetrwaniu tej ciężkiej pory roku. Kiedy należy wykładać pokarm i jakie A czy masz jakieś zastrzeżenia co do oferowanego przez nas ptasiego
smakołyki preferują nasi skrzydlaci przyjaciele w ptasiej stołówce? menu?
Artur ma na ten temat co nieco do powiedzenia.
„Dużo by mówić. Może zabrzmi to groźnie i nieuprzejmie, ale dużo osób
Arturze, czy dzieci dobrze robią dokarmiając ptaki odwiedzające ich traktuje karmniki jak śmietniki, a to jest karygodny występek.
Pamiętajmy, że dając im do jedzenia chleb czy pozostały po obiedzie
ogród?
makaron, narażamy je na śmiertelne niebezpieczeństwo. Ptasie brzuszki,
ani
małe, ani nawet te większe nie są dostosowane do takiego pokarmu.”
„Chciałbym powiedzieć, że tak, jednak często przyglądając się
ptasim karmnikom, widzę, że dzieciaki popełniają wiele błędów.
Zimą, gdy owady śpią ukryte w rożnych kryjówkach, a ziarna traw i
owoce krzewów otulone są śnieżną kołderką, ptakom bardzo trudno
znaleźć coś wartościowego na śniadanie. Wtedy nasza pomoc jest
niezbędna.”
Czyli mam rozumieć, że dokarmiamy dopiero wtedy, jak spadnie
śnieg i zrobi się zimno?
„Tak właśnie. Póki ptaki mogą w naturalny sposób zdobyć swoje
jedzenie, nie wyręczajmy ich w tym zadaniu. Nie oduczajmy
ich samodzielności.

Co zatem powinno znaleźć się w ptasim menu?
„W okresie zimowym ptaki mają wysokie zapotrzebowanie na wszelkiego
rodzaju produkty tłuszczowe. Chętnie poczęstują się ziarnami słonecznika, orzechów, czy dyni. Sikorki nie pogardzą także naturalną słoniną.
W tym miejscu chciałbym przestrzec wszystkich dokarmiających słoninkę, bez względu na to ile jej ubyło, należy regularnie wymieniać na
świeżą. Po około dwóch tygodniach tłuszcz może zjełczeć i zaszkodzić
ptasim brzuszkom. Ponadto do karmnika warto wsypać wszelkiego rodzaju zboża, pszenicę, owies, proso. Możemy także umieścić kaszę jęczmienną, płatki owsiane czy orzechy włoskie. Ptasi przysmak można bardzo
łatwo przyrządzić samemu. Podczas wyjątkowo mroźnej i niesprzyjającej
aury warto ptakom wykładać już łuskane ziarna, dzięki czemu nie będą
musiały tracić sił na wyłuskiwanie ich z łupinek.
Jednak nie samym ziarnem ptaszek żyje, my też czasem mamy smak na
coś innego niż codzienna bułka z szynką. Taką przekąską dla „ćwirków”
mo-gą być zgromadzone przed zimą owoce krzewów ogrodowych i
parkowych. W roli owocowej przekąski doskonale sprawdzą się korale
jarzębiny, dzikiej róży, głogu, ligustru, czarnego bzu lub też ognika.
Nie zapominajmy, że podczas zimowego ochłodzenia, ptakom może
doskwierać nie tylko chłód i głód, ale również pragnienie. Nie wszyscy
wiedzą, że wróbel czy sikorka nie potrafią napić się zajadając lód czy
śnieg. Tej umiejętności nie posiadają także inne uskrzydlone zwierzaki.
Pamiętajmy, aby w naszym karmniku lub w jego bliskim sąsiedztwie
znalazło się miejsce na niewielkie poidełko. Wodę powinniśmy wymieniać
i uzupełniać tak często jak pokarm, a nawet i częściej, gdyż będzie ona zużywana nie tylko do picia, ale także do kąpania.”
Arturze, słyszałam, że coraz częściej z naszej gościnności korzystają łabędzie, które coraz liczniej postanawiają zostać u nas
na zimę. Czy to dobrze?
„Nie do końca. Od wieków majestatyczne łabędzie opuszczały Polskę, by szukać ciepła, gdy u nas mróz i śnieg. Jak słusznie zauważyłaś, coraz rzadziej na niebie można dostrzec klucze tych
pięknych ptaków. Łabędzie przyzwyczajają się do całorocznego
dokarmiania i tracą instynkt, który nakazuje im odlecieć
„do ciepłych krajów”. Po prostu z czystego lenistwa postanawiają pozostać z nami. Jest to dla nich bardzo szkodliwe z co najmniej dwóch powodów.

Po pierwsze:
Zimujące w małych zbiornikach ptaki mogą przymarzać do tafli.
Pozostawione bez pomocy, zginą. Nie zawsze obrońcom zwierząt
udaje się dotrzeć do wszystkich ptaków.
Po drugie:
Dieta chlebowa, na którą najczęściej skazujemy te piękne ptaki,
jest dla nich śmiertelnie niebezpieczna. Długotrwałe objadanie się
rozmoczonym w wodzie chlebem prowadzi do ciężkich problemów
żołądkowych, które osłabiają zwierzęta, a w wielu wypadkach
prowadzą także do śmierci. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem
jest dokarmianie łabędzi gotowanymi warzywami (bez dodatku
soli), ziarnami zbóż, otrębami bądź naturalnymi płatkami
owsianymi.”
Czy to znaczy, że nie powinniśmy w ogóle dokarmiać łabędzi?
„Nie. Dokarmianie łabędzi jest wskazane, ale tylko w okresie, gdy
ptaki na pewno nie mają zamiaru odlecieć „do ciepłych krajów”
a niesprzyjająca aura nie pozwala im na samodzielne zdobycie
pokarmu. Można wtedy wybrać się z zapasami przekąsek nad
brzeg rzeki bądź stawu.”
Dziękuję Arturze za te wszystkie informacje, mam nadzieję, że
dzięki nim nasi mali ogrodnicy będą rozważnie dokarmiać ptaki.
„Ja również mam taką nadzieję.”

Zostajemy!
Czy wiesz, że nie wszystkie ptaki odlatują na zimę w cieplejsze
regiony Świata? Te, które zostaną u nas, potrzebują naszego wsparcia.
Spróbuj odgadnąć, którzy skrzydlaci przyjaciele zimują w Polsce!

SKOWRONEK

wilga
Sójka
jaskó³ka

sIKORKA

Kowalik

czajka
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ZOSTAJEMY!

Za poprawne rozwi¹zanie zagadki
„NA GRZYBY” NAGRODÊ OTRZYMUJ¥:

PTAKI ZIMUJ¥CE ................

Zuzanna Komperda

............................................

c.o. Skalniak spytkowice

ORAZ

anastazja
fabia
c.o. skalniak
spytkowice

ROZWIĄZANIE PROSZĘ PRZEKAZAĆ DO SKLEPU, W KTÓRYM
OTRZYMALIŚCIE PAŃSTWO MAGAZYN VIRIDIS DO DNIA 10.12.2015
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
Rdza
Pana
Najczęstsze
Romana
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są w złej kondycji i osłabione. Na liściach pojawiają się najpierw małe,
żółtawe plamy, które z czasem brązowieją, i powiększają się niszcząc
cały liść.
Należy usunąć i zniszczyć zaatakowane części, nie zraszać ich.
Zastosować preparat grzybobójczy np. Baymat AE.

Roman Berkowski
Ogród, Wrocław

choroby grzybowe
roślin doniczkowych

Szczególnie trudny dla roślin pokojowych jest
okres zimowy. Nie sprzyjają kondycji roślin ani
gorące grzejniki, ani suche powietrze, ani zimne
przeciągi od okien i drzwi.
Osłabione rośliny łatwo zapadają na różnego typu choroby.
Dodatkowo, często do domu przenoszone są rośliny, które w
okresie od wiosny do jesieni stały na zewnątrz. Wtedy na parapetach robi się ciasno. Rośliny powinno się tak ustawiać, aby
powietrze mogło między nimi krążyć. Ciasnota wśród roślin
doniczkowych sprzyja rozprzestrzenianiu się chorób i szkodników.
Rośliny najczęściej chorują na szarą pleśń, plamistość liści, rdzę,
mączniaka prawdziwego. Warto więc co jakiś czas oglądać rośliny
by dostrzec sygnały ostrzegawcze i objawy chorób oraz zastosować
adekwatne metody leczenia kwiatowych schorzeń.

Szara pleśń
Często poraża rośliny o miękkich liściach. Najczęściej na roślinie
pojawiają się najpierw plamy, a następnie szara, puszysta pleśń,
która pokrywa części rośliny. Są to pylące grzybnie. Zainfekowane
rośliny obumierają, często przy okazji zarażając inne egzemplarze
domowej kolekcji. Po zauważeniu choroby należy odciąć i zniszczyć zaatakowane części. Roślinę można opryskać rozcieńczonym (3 porcje wody na 1 porcję wyciągu) wywarem ze skrzypu.
Stosować co trzy tygodnie przez trzy kolejne dni. Szara pleśń
rozwija się wśród roślin, które stoją w miejscach słabo oświetlonych, bez wentylacji, o bardzo wysokiej wilgotności powietrza.
Aby zapobiec chorobie, należy rozstawić kwiaty tak, by zapewnić
im dostęp powietrza oraz światła, ograniczyć podlewanie, nie
nawilżać powietrza, częściej wietrzyć pomieszczenie.

Plamistość liści
Przyczyną choroby są zarodniki grzybów, przyniesione na przykład
z innymi roślinami. Grzyby najczęściej atakują egzemplarze, które

Na rdzę najczęściej chorują chryzantemy, fuksje i pelargonie - zwłaszcza pasiaste.
Na górnej części liści pojawiają się jasne, lekko wypukłe plamki. Na
spodzie liści plamki są pomarańczowe lub brązowe ale na liściach
chryzantem plamy są białe. Te plamki to siedlisko zarodników które,
gdy tylko zaczną pylić, przeniosą chorobę na inne rośliny. Usuwamy
zainfekowane liście, częściej wietrzymy mieszkanie.
Zastosujmy preparat grzybobójczy, np. Baymat AE. Opryskujemy
nim roślinę od góry i od spodu. Dbamy o właściwą pielęgnację roślin dobrze pielęgnowane kwiaty stają się odporniejsze na zarodniki
grzybów przenoszone z wiatrem.

Mączniak prawdziwy
Ta choroba najczęściej atakuje azalie, begonie, chryzantemy, gerbery,
krotony. Na liściach, kwiatach i pędach rośliny pojawia się biały,
mączysty nalot, który z czasem, przy niskiej wilgotności powietrza
znika, odsłaniając brązowe tkanki uszkodzonego liścia.
Przy silnie zainfekowanych częściach rośliny usuń je. Roślinę
opryskujemy gotowym preparatem np. Baymat AE.
Aby uniknąć rozprzestrzeniania się grzybni z porażonych roślin,
należy zmniejszyć wilgotność powietrza i obniżyć temperaturę.
Rozstawić rośliny aby zapewnić im dopływ powietrza.

Zanim zastosujemy kurację
środkami ochrony roślin
pamiętajmy o tym, że:
Żółknięcie liści może być spowodowane brakiem podstawowych składników pokarmowych.
Brązowienie brzegów liści – dotyka rośliny, gdy są nieregularnie podlewane.
Żółknięcie i usychanie czubków liści (szczególnie u palm) powoduje zbyt suche powietrze i wysoka temperatura, bardzo
częste w początkach okresu grzewczego.
Więdnięcie liści – następuje, gdy brakuje roślinie wody lub roślina ma za mokro i zaczynają gnić korzenie.
Nie wolno nam zapominać o odpowiednim nawożeniu
specjalnymi nawozami zimowymi.

OGRÓD

WROCŁAW
ul.Dubois 11/13
tel 71 328 8780

ZAPRASZAMY
PON-PT 9-17
SOBOTA 9-13

sklep.ogród@neostrada.pl

Zapraszamy na zakupy

Gwarantujemy miłą obsługę oraz fachowe porady ogrodnicze
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wagę
Na
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Judyta
Sierpowska
Specjalista ds.
Marketingu
W. Legutko
PH-N Sp. z o.o.
Jutrosin

Zawierają w sobie witaminy, aminokwasy, białka
oraz składniki mineralne. Dodają energii,
korzystnie wpływając na kondycję całego
organizmu. Pomagają zapobiegać wielu chorobom,
a przy tym są smaczne, niskokaloryczne
i lekkostrawne. O czym mowa? To KIEŁKI.
Co takiego w nich jest…
Obecnie w mediach głośno propagowany jest zdrowy styl życia,
dlatego też wielu z nas pewnie słyszało o kiełkach. Niestety nadal
ich spożycie w Polsce nie jest tak rozpowszechnione jak w innych
państwach. A tam ich popularność to nie chwilowa moda, ponieważ
w krajach azjatyckich na stałe wpisały się w wielowiekową tradycję
kulinarną. Swoją sławę zawdzięczają nie tylko odżywczym właściwościom, ale przede wszystkim stanowią tanią oraz prostą w produkcji żywność.
Dlatego zamiast pamiętać wyłącznie o wyhodowaniu rzeżuchy na
święta, wprowadźmy kiełki różnych roślin do naszej codziennej
diety, tym bardziej że ich wybór jest ogromny – można kiełkować
nasiona rzodkiewki, brokułu, cebuli, fasoli, jarmużu, kapusty
głowiastej, kozieradki, lucerny, gorczycy, grochu, pora, pszenicy,
słonecznika, soi, soczewicy, a także wielu innych. Dostępne są
również gotowe mieszanki nasion na kiełki, takie jak np. mieszanka
regenerująca czy francuska. Każdy rodzaj kiełków ma inne
właściwości i ich regularne jedzenie przynosi odmienne korzyści,
lecz działa na organizm lepiej niż stosowanie sztucznych suplementów.
Z czym to się je …
Na surowo. Świeże kiełki można dodawać do kanapek, sałatek,
wędlin, twarogu, past, zup - wzbogacają smak wielu potraw.
Możemy wykorzystać je również do dekoracji dań. W przypadku
roślin strączkowych kiełki smakują świetnie lekko podsmażone,
komponując się np. z daniami kuchni azjatyckiej.
REKLAMA

Jak wyprodukować kiełki…
Bardzo łatwo. Produkcja kiełków jest możliwa przez cały rok
w domowych warunkach, przy wykorzystaniu kiełkownicy lub
zwykłego słoika. Na początku wypłukane nasiona należy zamoczyć na 3-6 godzin w ciepłej, przegotowanej wodzie. Używając
kiełkownicy równomiernie rozkładamy nasiona na siatce naczynia
na kiełki. Dolewamy wody do dolnego poziomu siatki i dbamy o jej
systematyczne uzupełnianie i wymianę, jednocześnie zraszając
nasiona w ciągu kilku następnych dni. Kiełki można także
produkować w słoiku: wypłukane nasiona wysypujemy do czystego
słoika i zalewamy na kilka godzin wodą. Po tym czasie nasiona
należy przepłukać, nakryć słoik gazą i ustawić w ciepłym,
nienasłonecznionym miejscu. Kiełki przepłukiwać i zlewać wodę
dwa razy dziennie. Po 4-5 dniach kiełki są gotowe do spożycia.
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Owoce zdobią

i odżywiają

Andrzej
Antoszczuk
Sosenka,
Łapy

Kolory jesieni to nie tylko płomienne
barwy liści, ale także owoce.
Różnobarwne owoce potrafią pięknie
zdobić i dodatkowo pełnić funkcję
ptasiej stołówki w okresie zimy.

Owoce mahonii pospolitej smakują ptakom

Jabłonie, przez wielu z nas uważane za najpiękniejsze drzewa,
chronią nas przed słońcem w letnie gorące dni oraz rodzą piękne,
pachnące jabłka. Stanowią bardzo dużą grupę drzew, w której znajduje się wiele odmian ozdobnych mających zastosowanie we
wszelkiego typu nasadzeniach. Odmiany ozdobne, oprócz obfitego
i pięknego kwitnienia wiosną, jesienią są wręcz „obsypane” miniaturowymi jabłuszkami. Pośród licznych odmian warto zwrócić
uwagę na formy płaczące: 'Red Jade', 'Royal Beauty' i formy naturalne: 'John Downie','Kelsey', 'Liset', 'Mattom', 'Royality'
oraz formy o żółtych owocach: 'Golden Hornet'. Większe jabłuszka rodzą 'Ola' i 'Dolgo'.

Rubinowoczerwone owoce jarzębiny kolumnowej

Jabłuszka 'Dolgo' mogą zdobić również ciasta i desery
REKLAMA

Oprócz jabłoni bardzo widowiskowe jesienią
są jarzębiny. Poza tradycyjną odmianą o
czerwonych owocach, obecnie jest dostępna
bogata kolekcja, zarówno jeśli chodzi o formę
drzew jak i o kolor owoców. Wyróżniamy
różne odmiany jarzębin: 'Pendula', o majestatycznie przewisających gałęziach lub
odmiany kolumnowe 'Fastigiata' i 'Fingerprint' o czerwonych jagodach, bądź 'Autumn Spire' z żółtymi owocami. Jagody u poszczególnych odmian mogą mieć różne kolory,
od białych poprzez różowe, żółte, pomarańczowe, czerwone aż do brązowych, granatowych i prawie czarnych u odmian jadalnych.
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Różnobarwnymi owocami obsypuje się też głóg. Drobne, jabłkowate owoce, są najczęściej barwy czerwonej, ale spotyka się
również odmiany o pomarańczowych, żółtych oraz czarnych
owocach. Najczęściej występuje w postaci krzewu lub niewielkiego drzewa. Posadzony w jednym z zakątków naszego ogrodu
głóg ostrogowy 'Crataegus crus-galli' będzie idealnie nadawał się
na pokarm dla naszych zimowych przyjaciół.
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Jesienią czerwonymi, drobnymi owocami, obsypane są prawie
wszystkie gatunki irg. Oprócz irgi błyszczącej, u której są one
czarne. Nie należy zapominać o kalinie koralowej i jej szkarłatnoczerwonych owocach. Do mniejszych ogrodów godna polecenia jest wolnorosnąca odmiana 'Compactum' o zwartej, płaskokulistej formie. Do rozjaśnienia ogrodu może posłużyć odmiana
'Park Harwest', której pięknymi złocistożółtymi liśćmi możemy
się cieszyć przez cały rok. Jagody u kalin długo utrzymują się na
gałązkach i są dobrym pożywieniem dla ptaków (np. drozdów)
w czasie zimy.

Ognik szkarłatny wręcz obsypany owocami

Dereń jadalny to kolejna roślina ozdobna, której jesienne owoce,
przybierające kształt małych śliweczek o intensywnej, czerwonej barwie, są nie tylko ozdobą ogrodu, ale mają także wiele wartości odżywczych. Kto dysponuje większym ogrodem, powinien posadzić
rokitnika pospolitego. Należy pamiętać, że wartościowe jagody
pomarańczowej barwy oblepiające gałązki wykształcają się tylko na
roślinach żeńskich, a do zapylenia potrzebne są też rośliny męskie.
Ostatnio pojawiła się natomiast odmiana samopylna 'Friesdorfer
Orange'.
Aronia, wspomniana w poprzednim artykule ze względu na piękną
jesienną barwę liści, to kolejny krzew użytkowy o wysokich walorach
dekoracyjnych. Liczne, czarne owoce zebrane w baldachogrona, są
ciekawą ozdobą każdego ogrodu. Dodatkowo aronie zaszczepione na
jarzębinie tworzą malownicze drzewka.
Jeżeli chodzi o krzewy ozdobne, bardzo dużo białych jagód
zawiązuje dereń biały 'Siberian Pearls'. Podobne, ale bardziej mięsiste i większe jagody,
są ozdobą śnieguliczek. U odmiany 'Ametyst' przybierają
kolor różowy. Z kolei trzmieliny oskrzydlone i pospolite,
które jesienią pięknie się przebarwiają, charakteryzują się
bardzo oryginalnymi owocami.
Stanowią one czterokomorowe
torebki (zawieszone na długich
szypułkach) w kolorze różowym, pomarańczowym bądź
czerwonym, w zależności od
gatunku i odmiany. Podczas
owocowania torebki pękają,
odsłaniając białe nasiona w
pomarańczowych osnówkach.
Osnówki są chętnie zjadane
przez ptaki.
Śnieguliczka 'Ametyst'

Ognik szkarłatny

Natomiast największą, a zarazem zasłużoną sławą, cieszą się
ogniki szkarłatne. Krzewy wręcz toną w baldachach drobnych
owoców, które w zależności od odmiany mogą mieć kolor żółty,
pomarańczowy lub czerwony. Ogniki w zimniejszej, wschodniej
części kraju, pozostawione bez okrycia podczas ostrych zim, mogą
przemarzać do granicy śniegu, ale za to wiosną dobrze się regenerują. Podczas łagodnych zim nie tracą liści. „Ogniste” owoce
smakują licznym gatunkom ptaków.
Z roślin zimozielonych godne polecenia są ostrokrzewy – najlepiej
uprawia się je w cieplejszych rejonach Polski, gdyż są one mało
odporne na mróz. W zimniejszych częściach naszego kraju potrzebna jest ochrona. Choć dla nas kuliste, krwistoczerwone owoce
tej rośliny są trujące, dla ptaków w okresie zimowym stanowią
smaczny pokarm.
Skórzaste, kłujące liście, podobne do ostrokrzewu, ma mahonia
pospolita. Jednak to roślina zdecydowanie odporniejsza na mróz i
może być z powodzeniem sadzona w całym kraju. Sadzi się ją
zazwyczaj w zacienionej części ogrodu, gdzie początkowo zielone
a następnie ciemnoniebieskie jagody ozdabiają każdą przestrzeń.
Różnobarwne, owocujące zazwyczaj jesienią krzewy,
stanowią nie tylko ciekawą ozdobę każdego ogrodu, ale są
także istotnym źródłem pokarmu dla zimujących ptaków.
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Ogród
Joanna Wołejszo
Pro-Centrum
Biskupiec

leśno
-

wiejski

Na początku roku zaczęliśmy prace w ogrodzie
w Pilcu k. Reszla (powierzchnia około 2000 m²).
Wcześniej ogród był już zagospodarowany
przez poprzednich właścicieli, dlatego
pierwszym etapem prac było przesadzanie
istniejącej wiosną roślinności.
Już według nowego projektu.

w Pilcu

Pracę w ogrodzie rozpoczęliśmy od uporządkowania drzew.
Niektóre z nich zostały usunięte w roku poprzednim na rzecz nowych nasadzeń, na szczęście większość okazałych brzóz została zachowana. Do powstania „nowego” ogrodu niezbędne były prace
związane z zerwaniem starej darni oraz wyrównaniem terenu.
Kolejnym etapem było położenie siatki na krety oraz rozwiezienie
ziemi urodzajnej pod trawnik. Dopiero teraz mogliśmy rozpocząć
właściwy i najważniejszy etap jakim było wyznaczenie rabat, ścieżek, miejsc wypoczynkowych itp.

Projekt zakładał wykonanie w miejscu istniejących brzóz tzw. lasku
brzozowego. W tym celu dosadziliśmy jeszcze inne odmiany tj. brzozę brodawkowatą ’Youngi’, brzozę brodawkowatą ’Gracilis’,
brzozę papierową. Warstwa najniższa powstała z bylin cieniolubnych tj. funkii w odmianach, brunery wielkolistnej, rodgersji
kasztanowcolistnej, parzydła leśnego, zawilca japońskiego.
Pomiędzy bylinami stworzyliśmy ścieżkę z płatów kamienia polnego
w połączeniu z karmnikiem ościstym w dwóch kolorach, któremu
całkowicie nie przeszkadza deptanie. Tutaj dopełnieniem był już
tylko hamak powieszony pomiędzy brzozami.
REKLAMA

Ogród został zaprojektowany w stylu naturalistycznym, z przewagą swobodnych linii rabat i ścieżek. Charakter aranżacji jest głównie ozdobny, ale także wypoczynkowy. Dominuje tu roślinność
krzewiasta oraz drzewa zrzucające liście na zimę. W części frontowej ogrodu znajduje się parking oraz garaż. Roślinność została dobrana pod względem zmienności sezonowej, tak by ogród żył przez
cały rok i cieszył zmysły właścicieli kolorami i zapachami.
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W ogrodzie powstała także rabata ziołowa na lekkim wzniesieniu.
Została ona podkreślona murkiem oporowym z łupka szarogłazowego. Swoje miejsce znalazły tutaj: cząber, tymianek, oregano,
koper włoski, lubczyk, jarmuż, mięta w odmianach, bazylia,
estragon, szczypiorek. Na rabacie ziołowej postanowiliśmy dodać
także trochę koloru w postaci m.in. ostróżek ogrodowych oraz
kosaćców w odmianach kolorystycznych. Na jednej z rabat posadziliśmy drzewka i krzewy owocowe.
Zaprojektowaliśmy także rabatę w centrum ogrodu, a na niej stworzyliśmy kolekcję wiśni ozdobnych. Łuki rabaty podkreśliliśmy lawendą wąskolistną. Trafne okazały się tutaj również plamy barwne
z jeżówki purpurowej. Na większości rabat króluje hortensja
bukietowa w odmianach kolorystycznych tak, by w okresie letnim
upiększać ogród kolorem białym a później różowym.

W ogrodzie znajduje się także kącik dla dzieci z drewnianą przykrywaną piaskownicą. Wypoczynkowi i rekreacji domowników
oraz gości ma służyć miejsce na ognisko z siedziskami z drewna.
Tym, co łączy cały ogród i spaja go w jedną całość, są powtarzające się niemal na każdej rabacie gatunki traw ozdobnych,
czyniąc go bardziej zachwycającym oraz wprowadzając delikatny powiew. Ogród w Pilcu, zgodnie z życzeniem właścicieli, to
ogród domowy i rodzinny. Dostosowany do obecności dzieci –
jest bezpieczny, pozbawiony roślinności trującej czy kłującej.

W jednym z miejsc wypoczynkowych powstała altana z grillowędzarnią, a także miejsce tzw. słoneczne. To plac w kształcie koła
wyłożony kamieniem ciosanym w kolorze piasku pustyni. Aby nie
było ono za mocno nasłonecznione, tuż obok zaprojektowaliśmy
drew-niany trejaż półkolisty w kolorze jasnego dębu, a na nim pną się
powojniki oraz wiciokrzew. W ogrodzie drewno pojawia się także
w postaci pergoli, która stanowi zarówno urokliwe przejście między
rabatami, jak i solidną podporę dla winogron.
Z właścicielami ogrodu ustaliliśmy, że ograniczniki między rabatami
a trawnikiem wykonamy z kamienia polnego łupanego. Większe płaty
zostały wykorzystane na ścieżkę pod pergolą z winogronami, a ścieżka do miejsca wypoczynkowego oraz altany z grillowędzarnią została
wykonana z płatów łupka szarogłazowego. Przed domem ułożyliśmy
piaskowiec ciosany w kolorze piasku pustyni, nawiązując do miejsca
wypoczynkowego słonecznego.
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Ach te róże !
Tekst
Witold
Czuksanow

Jak zapamiętam
tegoroczny sezon ogrodowy?
Zapewne tak, jak większość
czytelników „Viridisu”: jako ciepły,
a nawet upalny, a do tego suchy.

W 2015 roku wygrali ci ogrodnicy, którzy
lubią się otaczać gatunkami „zaradnymi”.
Być może do szczególnie ekskluzywnych i
okazałych one nie należą, ale za to dają sobie Królowa ogrodu
radę w każdych warunkach. Silne korzenie
naturalne zabezpieczenie liści przed utratą wody to umiejętności,
które roślinom wyjątkowo się przydały.
Lato zafundowało im przecież prawdziwą szkołę przetrwania.
Mimo trudności był to jednak wyjątkowo kwiatowy rok.
Podejrzewam nawet, że wcale nie dlatego, że ciepło tak sprzyjało.
Wprost przeciwnie. Można się spodziewać, że wskutek upałów
następny sezon będzie pod względem kwitnienia bardziej skromny.
Szczególnie obawiam się o te gatunki, które pąki kwiatowe wiążą
na zeszłorocznych pędach. Magnolie, azalie, ogrodowe hortensje
czy nawet rajskie jabłonie mogą nie zachwycać. Ale nic nie jest
jeszcze przesądzone. Tym bardziej, że wiele zależy od zimy.
Ubiegła była wyjątkowo łagodna, a tę okoliczność znakomicie
wykorzystały róże.

Te krzewy są jak wiadomo wyjątkowymi meteopatami. Można je
okrywać, kopczykować i nie wiadomo jak szczelnie okrywać, a i
tak drżymy o to, co się stanie zimą. Dla róż szczególnie
niebezpieczne są nagłe mrozy, które przychodzą niepoprzedzone
śnieżycami. Zdarzyło się nieraz, że niby zima łagodna, a krzewy i
tak trzeba było wyrywać, później sadzić nowe bo kilka dni
siarczyście zmroziło. Miniona zima jednak: łagodna, bez takich
fajerwerków, posłużyła różyczkom wręcz znakomicie.
Kwitły obficie i długo, później urządziły prawdziwy pokaz owocowania. A jesienią pyszniły się czerwonymi owocami jak podczas
rewii egzotycznej mody.
Pod owocami uginały się nawet najmocniejsze pędy. To był prawdziwy raj dla miłośników pięknej, polskiej jesieni i oczywiście dla
wszelakiego ptactwa, które dość szybko rozprawiło się z bogatymi
w witaminy, czerwonymi owocami. Kto nie zdążył zrobić nalewek,
będzie musiał czekać do przyszłego roku. Pomyślałem sobie, że
przy takiej okazji warto kilka słów napisać o dzikich gatunkach róż,
którymi interesuję się od dosyć dawna. One, jak też odmiany
bezpośrednio od nich się wywodzące, też zaliczam do wyżej
wspomnianych roślin „zaradnych”. To niby arystokratki, a jednak
krzewy wyjątkowe. Kwiaty rozwijają skromne, najczęściej tylko z
jednym okółkiem płatków, ale za to często pięknie pachnące.
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Rosa rugosa, róża pomarszczona

(KOŁO BIEDRONKI)

Taka na przykład Rosa multiflora…, roślina wyjątkowo dekoracyjna, a przy okazji jedna z najbardziej popularnych podkładek
dla róż szlachetnych. Kwiaty wącha się wącha i nigdy dość.
Ma ona później drobne, ale ciekawe owoce.
Są i takie dzikie róże które wprawdzie nie pachną, ale powalają na
kolana wyjątkowym kolorem liści i pędów. Na przykład u Rosa
glauca, są one sino niebieskie, a w połączeniu z wiśniowymi
pędami tworzą naprawdę niezapomniane widowisko. Kwiaty też
niczego sobie, a jeśli jeszcze dodam, że pędy z owocami można
wykorzystać do jesiennych bukietów, to pewnie już niejedna osoba
zacznie się rozglądać, pytając gdzie to można kupić?
W ogrodowym zestawie obowiązkowym powinna się oczywiście
znaleźć Rosa rugosa. Tej nie muszę specjalnie rekomendować, bo
przecież znamy ją dzięki wspaniałemu zapachowi i cudownym
owocom. Jedne i drugie można podziwiać, lub też spożytkować na
przetwory. Wśród nich wyróżniają się takie odmiany jak 'Hansa', o
pełnych kwiatach.
Amatorom przetworów z owoców polecam posadzenie co najmniej
kilku krzewów Rosa Villosa odmiany 'Karpatia'.
Ta została specjalnie wyselekcjonowana jako krzew owocowy.
Mogę też polecić różę dziwoląga! Myślę, że taki przydomek pasuje
jak ulał do Rosa spinosissima, która jesienią szokuje szatą
ozdobioną przez czarne, błyszczące owoce. Kwiaty ma białe,
trochę pachnące. Nic szczególnego, no ale te owoce są naprawdę
niemożliwe…
Każda dzika róża ma swoje wyjątkowe cechy:
Rosa villosa – liście pachnące jabłkami i piżmem,
Rosa canina – jadalne płatki, piękne owoce i wielką odporność na
mróz. Gdy znudzi się jej widok, wtedy można na szczytach pędów
zaszczepić dowolną szlachetną odmianę i będziemy mieli krzewy
sztamowe. Wspomnieć musze też o Rosa moyesii , która tworzy
ładne, różowe kwiaty i piękne owoce. Wszystkie wyżej wymienione gatunki są niewymagające i odporne na choroby.
No i zima im niestraszna, wiele z nich spędza ją przecież na dzikich
polach smagana wiatrem!
REKLAMA
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Rosa multiflora, róża wielokwiatowa

Rosa glauca, róża czerwonawa
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Rośliny
Czyli doskonałe?
kilka

Tomasz Drabek
Plantpol, Zaborze

słów

o trawach

ozdobnych

Kłosy miskantów i traw pampasowych kołyszą się
majestatycznie na chłodnym wietrze, rozplenice
zachwycają niesamowitymi barwami liści
i kwiatostanów, a urokliwe gęste kępy kostrzew
i turzyc wspaniale prezentują się na skalniakach
i rabatach.
Jesienny spektakl barw i kształtów to wymarzona sceneria dla traw
ozdobnych, które właśnie w tym okresie wyglądają najpiękniej.
Trudno oprzeć się wrażeniu, że rosnąca popularność właśnie tej
grupy roślin nie jest jedynie wynikiem chwilowej mody. Trawy ozdobne wydają się łączyć w sobie kilka sprzecznych cech, takich jak
wyjątkowo atrakcyjny wygląd, duża wytrzymałość na niekorzystne
warunki oraz bardzo szybkie tempo wzrostu. Ponadto są roślinami
stosunkowo łatwymi w uprawie, nie wymagającymi specjalnych
zabiegów pielęgnacyjnych i w większości przypadków świetnie radzącymi sobie z naszymi, czasem bardzo mroźnymi zimami.

Jedynym problemem jest wybór spośród setek przepięknych
odmian, różniących się kształtem wielkością i kolorami tych, które
zagoszczą w naszym ogrodzie.
Dobierając trawy ozdobne do ogrodu, już na samym początku
powinniśmy zadać sobie pytanie, jakie funkcje powinny pełnić oraz
w którym miejscu powinniśmy je posadzić. Projektując bylinowe
rabaty warto zainteresować się miskantami i rozplenicami. Miejmy na uwadze, że te pierwsze dorastają nawet do 2 metrów wysokości, zatem pamiętajmy o schodkowej konstrukcji rabat i sadźmy
je za niższymi roślinami.

Miskant ’Gracillimus’...

... w dwóch odsłonach

REKLAMA
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Rozplenica ’Vertigo’

Turzyca ’Brozne Form’

Rozplenica ’Fireworks’

Trawy ozdobne, jak już wspominałem na początku,
nie należą do wymagających roślin, jednak w tak
różnorodnej grupie poszczególne odmiany różnią się
nieco preferencjami odnośnie stanowiska,
wilgotności czy jakości podłoża. Zdecydowana
większość traw woli miejsca, w których nie brakuje
słońca. Wyjątkiem są tu tylko turzyce, które równie
dobrze radzą sobie w półcieniu. Choć gleby mniej
zasobne w składniki mineralne najczęściej nie
wpływają na rozwój tych roślin, to część bardziej
wrażliwych odmian, takich jak miskanty,
będzie prezentować się o wiele gorzej
niż na żyznym podłożu.

Warto zwrócić uwagę na pięknie kwitnącą odmianę ’Gracillimus’ i
miskanta ’Zebrinus’, wyjątkowego ze względu na poprzeczne
białe paski na liściach. Rozplenice to już zdecydowanie niższa
grupa traw. W zależności od odmiany osiągają od 60 cm do 110 cm
wysokości, ale ze względu na niespotykane, wyraziste kolory liści,
są atrakcyjne nie tylko w okresie kwitnienia. Do najciekawszych
należą tu ’Vertigo’ – elegancka, najszybciej rosnąca trawa o ciemnych, niemal czarnych liściach, oraz różowo-zielona, przechodząca
w purpurę odmiana ’Fireworks’.
Jeśli szukamy roślin przeznaczonych na ogród skalny, lepiej
zainteresować się kostrzewami lub turzycami. Te niewysokie
odmiany, rzadko przekraczające 40 cm, świetnie wypełnią wszelkie
luki i szczeliny oraz nie zdominują niskich roślin. Ciekawą
propozycją jest tu z pewnością turzyca ’Bronze Form’. Jej brązowe, wąskie liście, sprawiają wrażenie zaschniętych i wdzięcznie
komponują się z zielonymi roślinami jednorocznymi. Świetnym
pomysłem na urozmaicenie naszego skalniaka jest również mocno
rozrastająca się kłosówka miękka o biało-zielonych barwach.
Wspominając o szerokim przeznaczeniu traw, nie można nie zwrócić uwagi na tataraka trawiastego, wykorzystywanego do oczek
wodnych. Spośród innych traw wyróżnia się jednostronnie ułożonymi liści.

Kłosówka miękka
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Ptasie

królestwo

Najmłodszy park narodowy Polski – Park
Narodowy „Ujście Warty” jest prawdziwym
ptasim królestwem. Ptaki i ich siedliska są
głównym przedmiotem ochrony Parku.
Nadwarciańskie rozlewiska są dla nich
bardzo ważną ostoją w ciągu całego roku.
Dla wielu gatunków są dogodnym miejscem do założenia gniazd.
Latem stają się bezpiecznym schronieniem dla przepierzających się
ptaków. Są one tutaj bardzo liczne również zimą!
W zależności od pory roku spotkamy tutaj różne gatunki, jednak
Park Narodowy „Ujście Warty” wyróżniają w Polsce oraz Europie
ogromne koncentracje ptaków przelotnych, przede wszystkim gęsi
i żurawi, które można tutaj spotkać wczesną wiosną oraz jesienią.
W logo Parku znalazła się gęś zbożowa, dla której Park jest jednym
z najważniejszych w Europie miejsc odpoczynku podczas długodystansowej wędrówki. Gęś zbożowa wraz z gęsią białoczelną
oraz jedyną gęsią gniazdującą w Polsce – gęgawą, tworzy podczas
przelotów liczne koncentracje. Rekordowo odnotowano ich tutaj
ponad 200 000!
Park Narodowy jest również bardzo ważnym przystankiem
dla żurawi, których klangor rozbrzmiewa nad rozlewiskami
Warty i Postomi. Rekordowo stwierdzono tutaj
19 000 osobników.
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Hełmiatka; fot. Michał Leszczyński

Łabędzie krzykliwe; fot. Agata Jirak - Leszczyńska

Podczas migracji obszar Ujścia Warty wykorzystywany jest również przez wiele gatunków kaczek, które na rozlewiskach tworzą
liczne zgrupowania, w ornitologicznym sloganie zwane „kaczą zupą”. W czasie przelotów na sławnej ścieżce przyrodniczej „Ptasim
szlakiem” można usłyszeć m.in. charakterystyczny świst tysięcy
świstunów, obserwować piękne samce rożeńca lub nacieszyć oko
rzadszym bywalcem – przepiękną hełmiatką. Na rozlewiskach zatrzymują się również ptaki siewkowe np.: bataliony, łęczaki,
krwawodzioby, brodźce śniade.
Otwarte tereny łąk są również wykorzystywane podczas wędrówki
przez wiele gatunków ptaków szponiastych, takich jak np.:
błotniaki łąkowe, błotniaki zbożowe, kanie czarne oraz wiele gatunków wróblowych, wśród których jednym z najbarwniejszych
jest podróżniczek. Nadwarciańskie rozlewiska są również „domem” dla ptaków w sezonie lęgowym.

Bataliony; fot. Konrad Wypychowski
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Kania czarna; fot. Michał Leszczyński

Gęsi; fot. Michał Leszczyński

Prowadzone na tym terenie zabiegi ochrony czynnej: ekstensywny wypas
oraz koszenie, zwalczanie gatunków obcych inwazyjnych czy też usuwanie
podrostów wierzby, umożliwia zachowanie dogodnych siedlisk lęgowych
dla wielu gatunków ptaków.
Na ekstensywnie użytkowanych łąkach, z utrzymaną niską roślinnością,
zakładają gniazda czajki, krwawodzioby oraz rycyki. Otwarte łąki są również odpowiednim siedliskiem lęgowym dla kaczek: płaskonosa, cyranki.
Brzegi rozlewisk zapewniają dogodne miejsce na budowę gniazd dla
krakw, czernic i głowienek. Na płytkich rozlewiskach perkozy budują
pływające gniazda, w takich miejscach spotkać można również lęgowe
rybitwy: czarne, białoskrzydłe oraz białowąse. Odsłonięte od wody
pagórki lub pływające wyspy zasiedlane są przez kolonie mew - śmieszek.
W Parku gnieżdżą się również rzadko występujące na śródlądziu ostrygojady – zakładają gniazda w żwirowym lub piaszczystym podłożu. Dziuplaste wierzby zasiedlają gągoły oraz nurogęsi czy rzadkie ohary. Drzewa
wykorzystywane są również m.in. przez czaple oraz kormorany, które zakładają na nich kolonie lęgowe. Najbardziej okazałe drzewa wykorzystywane są do budowy gniazd przez bieliki. Starsze drzewa są rzadko spotykane na terenie Parku. Stąd w jego granicach gniazdują pojedyncze pary tego
gatunku.

Cyranki; fot. Konrad Wypychowski

Osobliwością w Parku są również jedyne gniazdujące w Polsce gęsi –
gęgawy, zakładające gniazda przy wyższym poziomie wody m.in. na
szczytach żeremi bobrowych. Park jest jednym z najliczniejszych
lęgowisk tego gatunku w kraju.
Również latem Park stanowi bardzo ważną ostoję ptaków, będąc jednym
z najważniejszych w Polsce miejsc pierzenia dla wielu gatunków. Na okres
wymiany piór, zatrzymują się tutaj kaczki, gęsi, łabędzie, łyski i żurawie.
Ponadto Park Narodowy „Ujście Warty” jest największym zimowiskiem
dla gości z północy: łabędzi krzykliwych. Zimuje tutaj do 3000 osobników. Teren zalewowy wykorzystywany jest w tym okresie również przez
gągoły oraz tracze: bielaczki i nurogęsi. Zimą przebywają tutaj również
ptaki szponiaste tj. myszołowy włochate, błotniaki zbożowe. Zimą
w Parku licznie obserwowane są bieliki – do 50 osobników.

Gęgawa; fot. Michał Leszczyński

Park Narodowy to prawdziwe ptasie królestwo dostępne
również dla turystów!
Informacje o ścieżkach przyrodniczych oraz dostępności
można znaleźć na stronie www.pnujsciewarty.gov.pl
tekst: Agata Jirak - Leszczyńska
Specjalista ds. edukacji
Park Narodowy „Ujście Warty”
Żurawie; fot. Agata Jirak - Leszczyńska

Podróżniczek; fot. Konrad Wypychowski
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Roślinność

klifów
nadbałtyckich

Położenie i zróżnicowanie krajobrazu
wyspy Wolin jest źródłem zróżnicowania
jej przyrody, w tym szczególnie
występujących tutaj roślin.
W II połowie XX wieku na wyspie
Wolin opisano ponad 1300 gatunków
roślin naczyniowych,
zaś w granicach Parku ponad 900.
Najbardziej charakterystycznym krajobrazem Parku są nadmorskie
klify z nierozłączną plażą u podnóża i lasami na ich koronie. Ten
najbardziej dynamiczny obszar Parku jest miejscem, gdzie pomimo
szybkich zmian (abrazja zabierająca około 1m lądu rocznie) oraz
wielu niesprzyjających cech (zasolenie gleb, ograniczone i zmienne nasłonecznienie, silne wiatry) rośliny znajdują dla siebie
dogodne warunki. Najbardziej widowiskowym gatunkiem jest rokitnik zwyczajny.
Ten, występujący na najbardziej stromych, gliniastych odcinkach
klifu gatunek, jest pierwszym zasiedlającym jego świeżo
odsłonięte po obrywach klifu fragmenty, jak i ostatnim
utrzymującym się na nim aż do zniszczenia przez abrazję. Jego
obficie owocujące krzewy są w okresie jesiennej migracji ptaków
ważnym dla nich źródłem pokarmu. Mniej strome odcinki klifów są
miejscem, gdzie rośnie obficie kwitnący u schyłku lata przelot pospolity, liczny choć niepozorny
fiołek nadmorski o wielokolorowych kwiatach
oraz wilżyna rozłogowa porastająca stok klifu
zwartymi płatami.
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Rokitnik zwyczajny; fot. M.Dylawerski

Honkenia piaskowa;
fot. B.Kasperkowicz

Wybrzeże klifowe; fot. M.Dylawerski

U podnóża klifów wiosną ujrzeć można samotnie wyrastające
z piasku kwiaty lepiężnika kutnerowatego o pojawiających się
przed rozwojem liści żółtych kwiatach oraz wyrastających
kilkanaście dni później dużych, pokrytych kutnerem liściach. Ciekawymi gatunkami są rosnące na krawędzi klifu: sasanka łąkowa,
o specyficznych kwiatach, jak i „puszystych dmuchawcach" owocostanów i pierwiosnek lekarski o jaskrawożółtych dzwoneczkowatych kwiatach. Liczne ich płaty rosną często na stoku klifu,
gdzie zsuwają się w efekcie abrazji z pierwotnego miejsca, jakim są
lasy przy krawędzi klifu. W podobny sposób na klif trafiają płaty
groszku nadmorskiego i kępki kruszczyka rdzawoczerwonego,
krzewy suchodrzewu, kaliny koralowej, porzeczki alpejskiej,
nierzadko wraz z całymi drzewami. Te ostatnie w sprzyjających
warunkach potrafią rosnąć i owocować przez wiele lat po zsunięciu
się na stok klifu.

Fiołek nadmorski
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Piaskownica zwyczajna
Mikołajek nadmorski; fot. R.Mackiewicz

W okolicach Wisełki oraz Świętouścia, gdzie występują fragmenty
wybrzeża wydmowego, znajdują się siedliska herbowego gatunku
Parku - mikołajka nadmorskiego. Ten gatunek, występujący na
styku żywej (wydma biała) i częściowo ustabilizowanej wydmy
(wydma szara) jest jednym z lepiej przystosowanych do panujących tutaj warunków. Jego wielometrowej długości korzenie zapewniają dostęp do wody, zaś sztywne pokryte woskiem liście
ograniczają nadmierne jej parowanie. Jednocześnie jest on gatunkiem szczególnie efektownym. Charakterystyczne niebieskawe
skórzaste liście i główkowaty, otoczony kolczastymi podsadkami
kwiatostan, był przez wiele lat przyczyną jego niszczenia przez
„kolekcjonerów". Mikołajkowi towarzyszą inne gatunki wydm –
trawy: piaskownica zwyczajna i wydmuchrzyca piaskowa oraz
lokalnie bardzo obficie kruszczyk rdzawoczerwony, kocanki
piaskowe i jasieniec piaskowy. Bardzo ważnym dla naturalnego
procesu utrwalania wydm jest występująca tutaj turzyca piaskowa
o długich podziemnych rozłogach, prostolinijnie kolonizująca kolejne płaty wydm.
Plaża, związana zarówno z podnóżem wydm jak i klifów, jest najbardziej nieprzyjaznym dla roślin siedliskiem. Do życia na plaży
przystosowały się jedynie nieliczne, najbardziej odporne gatunki
roślin. Należą do nich rukwiel nadmorska, honkenia piaskowa,
solanka kolczysta oraz trawy: wydmuchrzyca piaskowa i piaskownica zwyczajna.
Z najwyższymi klifami związane jest występowanie bardzo specyficznych gatunków
roślin, które wraz z lasem bukowym rosnącym na ich koronie tworzą jedyne takie w
Polsce siedlisko - buczynę storczykową. Jest to miejsce szczególnie cenne z uwagi na
zachodzące tutaj procesy (nawiewanie pyłu z klifu, silne boczne oświetlenie z reguły w
ciemnym lesie bukowym, duża wilgotność powietrza i gleby) tworzenia unikalnej
gleby oraz występowanie kilkudziesięciu gatunków roślin, w tym kilku gatunków
storczyków. Rosną tutaj dwa gatunki buławnika - okazałego storczyka o efektownych
pękatych kwiatach: czerwony i wielkokwiatowy. Ponadto nierzadkim jest
bezzieleniowy gnieźnik leśny oraz kruszczyk szerokolistny. Rzadziej kwitną (co jest
specyficzne dla storczyków) czasami co kilka lat, podkolan biały, żłobik koralowy i
listera jajowata.
Tekst: mgr inż. Marek Dylawerski
Woliński Park Narodowy

Woliński Park Narodowy
Ul. Niepodległości 3a
72-500 Międzyzdroje
Tel. 91 32-80-727
sekretariat@wolinpn.pl
www.wolinpn.pl

Kocanka piaskowa

Rukwiel nadmorska

Kruszczyk rdzawoczerwony;
fot. M.Dylawerski
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Wydobyć
głębię
z ogrodu
Poznań zaprasza na jubileuszowe X Targi
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
GARDENIA. Są to największe, profesjonalne
targi w Polsce, na których licznie pojawiają się
wystawcy prezentujący bogatą ofertę zielonej branży.
Przyszłoroczna edycja targów, która odbędzie się w dniach 25-27
lutego 2016 roku, będzie wyjątkowa nie tylko ze względu na okrągły jubileusz, ale także z powodu ciekawych wydarzeń towarzyszących, bogatej ekspozycji i możliwości spotkania znanych
specjalistów, którzy chętnie podzielą się z odwiedzającymi swoją
wiedzą ogrodniczą.
Tegoroczna GARDENIA, mimo iż przeszła już do historii, wzbudziła ogromne zainteresowanie zarówno wśród wystawców jak
i wśród zwiedzających. W ciągu trzech dni targowych ogromne
hale gościły ponad 26 tys. zwiedzających oraz ponad 550
wystawców. Doskonała atmosfera sprzyjała nawiązaniu kontaktów
handlowych oraz wymianie wiedzy i doświadczeń. Odwiedzający
mogli także dokonać interesujących zakupów.
– Poznań stał się ogrodniczą potęgą zwiastującą nowe trendy i zachęcającą do realizacji pasji poprzez wprowadzanie w życie oryginalnych pomysłów – tłumaczy Jakub Patelka, dyrektor projektu.
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Zielony image

Najnowsza oferta ogrodnicza
Targi GARDENIA umożliwiają wystawcom zaprezentowanie
swojego najpełniejszego asortymentu. Niekwestionowanym
walorem tego wydarzenia jest to, że producenci oraz przedstawiciele hurtowni ogrodniczych spotykają się z odbiorcami oferowanych przez siebie produktów. Miłośnicy zieleni mogą zapoznać
się m.in. z ofertą producentów nasion, środków ochrony, nowymi
odmianami kwiatów i roślin. Targi odwiedzają również firmy
oferujące narzędzia, maszyny i urządzenia wykorzystywane do
pracy w ogrodzie, meble ogrodowe, donice, szklarnie, grille czy
elementy wyposażenia placu zabaw. GARDENIA jest także
miejscem na prezentowania nowości ogrodniczych oraz nowinek
technolo-gicznych na polskim rynku. Z pewnością innowacyjne
rozwiązania zaciekawią wszystkich spragnionych wprowadzenia
zmian w swo-im sadzie bądź przydomowym ogródku.
– GARDENIA to prawdziwy festiwal ogrodniczy, barwny, pełny
olśniewających pomysłów i specjalistycznej wiedzy – podkreśla
Jakub Patelka. – To również wydarzenie o międzynarodowym
charakterze, które swoim rozmachem przyciąga kupców, przedstawicieli centrów ogrodniczych, hurtowni, studiów projektowych,
importerów, dystrybutorów, sieci handlowe i inwestorów zarówno
z Polski jak i całej Europy. Na GARDENIĘ koniecznie powinni
przyjechać przedsiębiorcy, którzy poszukują technologicznych
rozwiązań w zakresie ogrodnictwa – podsumowuje Jakub Patelka.

Nowinki technologiczne przyciągają uwagę zarówno mężczyzn jak i kobiet
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Czyżby nowe odmiany kwiatów?

Podczas przyszłorocznej edycji Targów organizatorzy kontynuują
innowacyjną na polskim rynku formułę prestiżowej nagrody –
Złotego Medalu Międzynarodowych Targów Poznańskich. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy wystawcy, którzy się zgłoszą.
Złoty Medal to wyróżnienie rozpoznawalne na rynku. Nagradza się
bowiem innowacyjność oraz wysoką jakość produktu lub usługi,
szeroko promowanej w mediach na miesiąc przed Targami.
Intensywny czas
Na co, oprócz ciekawych i barwnych wystaw, mogą liczyć zwiedzający? Na uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania: które z
roślin warto posadzić w swoim ogrodzie bądź jakie narzędzia
wykorzystać, aby praca była łatwiejsza? Jakie nawozy czy środki
ochrony roślin stosować? GARDENIA jest również miejscem na
polemikę i uwagi dotyczące poszczególnych produktów – jest to
niezwykle cenne zwłaszcza dla producentów, którzy mogą w ten
sposób ulepszyć swoje artykuły.
REKLAMA

Zagospodarowany tunel

Targi w Poznaniu otwierają sezon prac w ogrodzie oraz są dobrym
przygotowaniem do nadchodzącej wiosny.
GARDENIA oferuje także, poza produktami, interesujące
warsztaty, prelekcje, wykłady oraz wydarzenia towarzyszące.
Przyjazna atmosfera sprzyja zdobywaniu wiedzy oraz poszerzaniu
własnych umiejętności ogrodniczych. Organizatorzy postarali się
także, aby program przyszłorocznych Targów wzbogacono także o
m.in. warsztaty projektowe, spotkania z gwiazdami telewizyjnymi, „Pogotowie Projektowe”, pokazy florystyczne oraz Kiermasz Ogrodniczy.

W swoich planach na luty przyszłego roku warto wziąć
pod uwagę wyjazd na Targi do Poznania. Można nie
tylko nacieszyć oko barwnymi wystawami, ale również
spotkać ciekawych ludzi oraz czerpać inspirację z tak
bogatego ogrodniczego źródła, jakim jest GARDENIA.

VIRIDIS POLECA

Eko

Trend
przyjazny

naszemu

ogrodowi

Coraz więcej osób na całym świecie zaczyna świadomie zwracać
się w kierunku bardziej "zielonego" stylu życia i organicznych
produktów. Chcemy żyć w zgodzie z naturą, dlatego wybieramy
produkty oznaczone znakiem bio lub eko. Trend Eko dotarł również
do sklepów i centrów ogrodniczych. Spośród różnych produktów
ogrodniczych możemy wybrać te naturalne np. nawozy z naturalnym
guano, nasiona ze znaczkiem bio, a także doniczki wykonane z torfu.
Firma Vilmorin Garden, jako pierwsza na polskim rynku, wprowadziła do sprzedaży włókniny biodegradowalne. Są to pierwsze
włókniny w 100% ekologiczne i ulegające biodegradacji oraz kompostowaniu. W całej gamie biowłóknin, możemy wyróżnić: włókniny wiosenne, włókniny czarne do mulczowania lub ściółkowania, a także włókniny zimowe.
Biowłókniny wiosenne mogą być wykorzystywane jako okrycie
przeciw przymrozkom wczesnowiosennym na uprawach warzywnych, oraz jako perforowana włóknina, przyspieszająca wzrost
warzyw w uprawach tunelowych. W tym asortymencie możemy
również zaproponować hobbystom okrycie do wzrostu pomidorów,
wykonane z ziaren zbóż. Włókniny i nakrycia wiosenne przyspieszają wzrost roślin, poprzez stworzenie korzystnego mikroklimatu
dla kiełkowania nasion lub wzrostu rośliny oraz umożliwiają
szybsze zbiory. Uzyskany w ten sposób efekt cieplarniany powoduje wzrost temperatury i utrzymuje pod folią idealne warunki
hydrometryczne. Dzięki temu nasza uprawa szybciej urośnie,
będzie chroniona przed nadmiernym nasłonecznieniem, a także
uszkodzeniami spowodowanymi przez owady i ptaki. Trwałość
biowłóknin wiosennych to ok. 2-3 lata. Należy je jednak starannie
przechowywać, najlepiej w suchej piwnicy bez wilgoci.
Biowłókniny do mulczowania (ściółkowania) to naturalne czarne
folie, wykonane z ziaren zbóż, konopi oraz juty. Są przeznaczone
głównie pod uprawy warzywne. Włóknina mulczująca wspomaga
wzrost i wysoką jakość plonów. Zatrzymując światło docierające
do gleby, uniemożliwia rozwój chwastów. Poprzez ograniczenie
parowania, włóknina utrzymuje także wilgotność gleby, przez co
zmniejsza potrzebę stosowania chemicznych środków chwastobójczych i pozwala oszczędzać wodę. Dodatkowo utrzymuje ciepło
dnia i chroni rośliny przed nocnym ochłodzeniem. Jest ona
dostosowana do długości cyklu uprawy i po zakończeniu okresu
użytkowania (4-6 miesięcy) nadaje się na kompost lub naturalnie
rozkłada się na miejscu po zbiorach. Włóknina może być stosowana
w uprawach organicznych, gdyż jest przepuszczalna i zapewnia
właściwe napowietrzenie i wilgotność gleby.
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Biowłókniny zimowe posłużą nam do zimowego okrywania roślin
wrażliwych na niskie temperatury. Wyróżniamy dwa warianty:
gotowy kaptur do okrycia rośliny oraz matę, którą możemy dowolnie dysponować. Wykonana z ziaren zbóż może nam posłużyć
na ok. 2-3 lata. Biowłókniny tworzą swoisty mikroklimat, jednocześnie przepuszczając powietrze, światło i wodę, co pozwala
uniknąć odwodnienia lub pęknięcia gałęzi oraz uduszenia korzeni.
Dodatkowo umożliwiają rozwój młodych pąków i pędów wiosną.
Maty chronią nasze rośliny przed wiatrem, gradem, mrozem, a także niską temperaturą.
W świecie, gdzie jeszcze "rządzi" plastik, produkty naturalne
są jednak coraz częściej poszukiwane. Naturalne włókniny marki
Vilmorin to idealne rozwiązanie dla klientów, którzy chcą żyć w
zgodzie ze sobą oraz otaczającą ich naturą. Włókniny są wykonane
m.in. z ziaren zbóż, juty i konopi oraz są całkowicie naturalne.
Działają one podobnie jak włókniny wykonane ze sztucznych
składników. Chronią nasze rośliny przed nadmiernym nasłonecznieniem, uszkodzeniami spowodowanymi przez owady oraz
ptaki. Wiosną przyspieszają nasze uprawy a przez cały sezon dbają
o to, aby nasze warzywa rosły zdrowo. Zimą otulają rośliny i otaczają opieką przed niską temperaturą i silnym wiatrem.
Viridis poleca !

VIRIDIS POLECA

Ostre cięcie

Siekierą Fiskars
Fiskars
Wycinka oraz rozłupywanie drzewa to jedna z cięższych prac
wykonywanych przez nas w ciągu całego roku.
W czasie jesienno – zimowym, kiedy to kończy się okres
wegetacyjny drzew, możemy bez przeszkód rozpocząć prace leśne
i ogrodowe. Pomocnymi narzędziami do ścinania drzew, wycinania
krzewów, ociosywania gałęzi będzie najnowsza,
ulepszona seria siekier Fiskars– generacja X.

Warto na początek zauważyć, że nawet ścięcie drzewa
we własnym lesie wymaga zezwolenia.
Dotyczy to głównie grubych drzew, w przypadku,
gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza 35 cm
(topole, wierzby, kasztanowiec, klon, akacja i platan) lub 25 cm
(dotyczy pozostałych gatunków drzew). Uzyskanie pozwolenia nie
jest kłopotliwe, zwłaszcza wtedy, gdy wycinka nie wiąże się z działalnością gospodarczą. Poza tym często jesteśmy zwolnieni, jako
osoby fizyczne oraz właściciele gruntu, z uiszczania jakichkolwiek
opłat. Nie wymaga się od nas pozwolenia, gdy chcemy wyciąć
drzewa owocowe lub niewielkie krzewy rosnące na własnej posesji. Aby zasięgnąć więcej informacji na ten temat, należy zapoznać
się ze znowelizowaną w sierpniu br. Ustawą o ochronie przyrody.
Warto zaznaczyć, że nawet jeżeli spotkamy się z oporem urzędników, co czasem się zdarza, należy być cierpliwym, gdyż kary za
nielegalną wycinkę są nadal dość wysokie. A te pieniądze możemy
przeznaczyć na najnowszą generację siekier Fiskars.

Jeżeli potrzebujemy narzędzia do wykonania pracy w lesie, to najlepszym rozwiązaniem będzie sięgnięcie po jedną z siekier ciesielskich. Są one stosunkowo niewielkie, ale doskonałe ostrze i wysoka jakość materiału sprawiają, że praca w lesie jest bezpieczna
a zarazem skuteczna. Natomiast jeżeli wykonujemy np. prace związane z przygotowywaniem drewna na opał, najlepiej wykorzystać
do tego siekiery rozłupujące. W tej grupie mamy do wyboru kilka
modeli i rozmiarów, od S do XXL, w zależności od tego, jakiej
wielkości pnie chcemy rozłupać. Im dłuższy trzonek, tym większe
pnie możemy rozłupywać, ale także tym cięższa staje się głowica.
Co ciekawe, nie utrudnia to pracy, gdyż każda z siekier jest precyzyjnie wyważona. W serii siekier rozłupujących pojawiła się nowość – model X21. To narzędzie przystosowane do częstego
eksploatowania, przystosowane do rozłupywania np. drewna kominkowego.
Najnowsza linia siekier Fiskars jest inwestycją na lata – to opinia
wielu użytkowników tych narzędzi. Tegoroczne modele ułatwiają
pracę zarówno w lesie jak i w ogrodzie bądź sadzie. Wysoka jakość
tworzywa, wymierne efekty pracy i zadowolenie klientów to
doskonałe powody, by pokusić się o zakup siekiery marki Fiskars.
Zwłaszcza, że producent daje nam gwarancję na... 25 lat!

Fiskars wprowadza w tym sezonie kolejne ulepszenia swoich siekier. Dzięki czemu wykonywanie prac ciesielskich i rozłupujących
stało się efektywniejsze i lżejsze.
Każda najzwyklejsza siekiera składa się z głowicy i trzonka. Dlatego w nowej generacji siekier Fiskars postawiono głównie na wysoką jakość głowic tnących oraz ulepszony, antypoślizgowy trzonek. Pozostałe elementy stanowią charakterystyczny desing – nieodłączny pomarańczowy kolor marki, zaznaczony w wykończeniu
trzonka. Ułatwione zostało również rozróżnianie siekier – czarny
kolor głowicy został zarezerwowany dla siekier ciesielskich
a srebrny – rozłupujących. Dodatkowym atutem nowej generacji
jest ochraniacz z blokadą na ostrze, który przede wszystkim ułatwia
transport i przechowywanie siekiery.
Głowica siekiery Fiskars™ jest niezwykle trwała, podwójnie hartowana, a wytrzymałe ostrze nie sprawia żadnych problemów. Zaostrzenie jej nie jest kłoptliwe. Antywstrząsowy trzonek siekiery
wykonano z kompozytu włókna szklanego FieberComp™, dzięki
czemu jest lekki a jednocześnie trwały. Siekiera jest stabilna
w naszych rękach podczas pracy, gdyż trzonek został przedłużony
i wyprofilowany na końcu oraz powleczony antypoślizgowym
materiałem SoftGrip™.
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Szkodnik
ukryty

w doniczce
Czy jest możliwe, aby
niewielki i delikatny owad
zniszczył zdrowy i pięknie
wyglądający kwiat? Okazuje
się, że tak. I tym owadem
może być ziemiórka.
Okres zimy to czas, kiedy dogrzewamy mieszkania. Niestety suche
powietrze sprzyja rozwojowi pasożytów. Jednym z nich, szczególnie niebezpiecznym, jest żerująca na korzeniach ziemiórka.
Pasożyt potrafi je wszystkie zjeść, a przez to doprowadzić do obumarcia rośliny.
Ziemiórkowate (Sciaridae) zalicza się do rodziny muchówek
(Diptera) i wyróżnia się wiele ich rodzajów. Pośród ziemiórek
rozróżnia się następujące, najbardziej znane, rodzaje: Bradysia,
Lycorieua i Sciara. Szkodniki te występują zazwyczaj w mieszkaniach, ale także w szklarniach, ogrodach, zaroślach, lasach itp.
Dorosłe owady to niewielkie muszki, przypominające komara
osiągające od 2-4 mm długości. To nie one są jednak dla nas zagrożeniem. Jak wiele innych pasożytów żerujących na roślinach
największe spustoszenie sieją larwy. W fazie larwalnej ziemiórka
może osiągnąć ok. 8 mm długości, jest biała z czarną głową oraz
wyraźnie prześwitującym układem pokarmowym. Warto dodać, że
dorosłe ziemiórki mogą żyć tylko kilka dni, natomiast larwy
dożywają do około miesiąca. Wszystko zależy od tego, czy sami
stworzymy im odpowiednie warunki.

Co należy zrobić, jeśli ziemiórki już się pojawią?
Najskuteczniejszymi sposobami do likwidowania tego problemu są
środki chemicznie. Na rynku dostępny jest jeden specjalistyczny
środek, który poradzi sobie z tym trudnym problemem - Polysect
doglebowy. Przeznaczony do stosowania doglebowego m.in. w uprawie kwiatów doniczkowych. Zwalcza nie tylko ziemiórkę, ale
także tarcznika, wełnowca, misecznika, mszyce.
Polysect Długo Działający 005 SL jest środkiem owadobójczym
w formie koncentratu rozpuszczalnego w wodzie o działaniu kontaktowym i żołądkowym przeznaczonym do zwalczania szkodników na roślinach ozdobnych. Na roślinę działa powierzchniowo,
wgłębnie i systemicznie. Przeznaczony do podlewania lub zastosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

Widząc wokół naszych doniczek stadko czarnych, delikatnych, ale
bardzo ruchliwych muszek, często zastanawiamy się, co może być
tego powodem. Dorosłe osobniki ziemiórek przyciąga po prostu
bogata w składniki mineralne ziemia, w której rosną rośliny lubiące
wilgoć. To właśnie w takim podłożu ziemiórki składają jaja, z których wylęgają się pasożytnicze larwy, które atakują głównie młode,
nieodporne rośliny. Jeżeli bowiem przesuszymy roślinę i pasożyty
nie znajdą w glebie składników odżywczych, doprowadzimy do
tego, że larwy zaczną niszczyć korzenie naszej rośliny, prowadząc
w efekcie do jej więdnięcia. Nie zawsze jednak to z naszej winy
rośliny są zainfekowane. Szkodniki mogą być sprowadzone wraz
z nowo zakupionymi roślinami, bądź z zakażonym już podłożem.
Wtedy warto poddać rośliny kwarantannie.

Pamiętajmy, że najlepsze rezultaty w zwalczaniu ziemiórek
osiągniemy tylko w początkowej fazie rozwoju populacji. Oczywiście można próbować stosować inne, niechemiczne sposoby
zwalczania dorosłych ziemiórek. Żółte tablice lepowe, żółte (kolor
żółty jak widać przyciąga) pojemniki wypełnione wodą z płynem
do naczyń lub z cukrem, wywar z herbaty, czosnek i ocet – to tylko
niektóre z możliwych naturalnych sposobów zwalczania
pasożytów. Często nie gwarantują one jednak pełnego sukcesu.
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Podstawą każdej walki z niechcianymi szkodnikami jest
obserwacja i wczesne wykrycie dorosłych osobników.
Z pewnością potrzebna będzie również cierpliwość.

VIRIDIS POLECA

TOP PRODUKT
SIEKIERA X21
Siekiera rozłupująca X21.
Nowy model.
Zaprojektowana specjalnie do
częstego rozłupywania drewna.
Ochraniacz z tworzywa.

FISKARS

POLYSECT
Wydajny środek owadobójczy
w formie koncentratu rozpuszczalnego
w wodzie. Stosowany m.in. w uprawie
roślin doniczkowych i ozdobnych.
Przeznaczony do podlewania lub
zastosowania przy użyciu
opryskiwaczy ręcznych.

SUBSTRAL

WAPNO DO BIELENIA
i odkwaszania gleb
Wapno do bielenia drzewek.
Zabezpiecza pnie przed oparzeniem
zimowym i jest odporne na zmywanie.
Zabezpiecza przed szkodnikami
oraz odkaża.
Dodatkowo nadaje się do
odkwaszania gleby.

FORTE

WŁÓKNINY ZIMOWE
Naturalne biowłókniny, wykonane
z mieszanki zbożowej oraz juty.
W okresie zimowym chronią
wrażliwsze rośliny
przed zimnem, wiatrem, gradem,
śniegiem i mrozem.

VILMORIN

ODŻYWKI DO ROŚLIN
Wzmacniają i przedłużają kwitnienie
roślin. Proste w użyciu aplikatory zapewniają
komfort użytkowania, bez konieczności
odmierzania dawki. Regularne stosowanie
zapewnia roślinom dostarczenie niezbędnych
substancji odżywczych

AGRECOL

KARMA DLA PTAKÓW
Pokarm dla ptaków dziko żyjących
w postaci bałwanka karmowego.

BRAPTA
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GORILLA

Goryl (Gorilla) to największe współcześnie żyjące
małpy naczelne (zaliczane do człowiekowatych).
W warunkach niewoli można je oglądać
jedynie w ZOO (w Polsce tylko w dwóch miejscach:
Opolu i Warszawie).
I obserwować zza szyby.
Dziko żyjące goryle zamieszkują lasy tropikalne Afryki Środkowej.
Rozróżnia się goryle wschodnie (a wśród nich goryl górski)
i zachodnie (goryle nizinne). Zwierzęta te preferują naziemny tryb
życia i zazwyczaj żywią się owocami, liśćmi, pędami, kiełkami,
korzeniami oraz korą. Tylko sporadycznie urozmaicają swój posiłek
owadami, które stanowią minimalny procent ich codziennej diety.
W naturalnych warunkach rytm dnia goryla jest zawsze zaplanowany:
w określonych porach śpi, je oraz podróżuje.
Jakie informacje o gorylach mogą zainteresować laika odwiedzającego ZOO? Z pewnością to, że przeciętny wzrost dorosłego samca
wynosi od 1,70 do 1,80 a masa waha się między 135 a 180 kg (czasem
nawet więcej). Samice są zwykle mniejsze i lżejsze. Noworodki goryli
przychodzą na świat po 9-miesięcznej ciąży i ważą ok. 2 kg.
Zwierzęta te mają silnie wykształconą część twarzową a ich żuchwa
wystaje poza górną szczękę. Charakterystyczny jest chód goryli –
polega na opieraniu się na kostkach wierzchu dłoni. Zwierzęta te
niestety zaliczają się do grupy, której grozi wymarcie. Przyczynami
takiego stanu rzeczy są m.in. kłusownictwo oraz choroby sercowonaczyniowe (zaliczane do chorób cywilizacyjnych współczesnego
świata). Te włochate zwierzęta, ubarwione zazwyczaj na czarno z domieszką brązowego, w naturalnych warunkach mogą dożyć do 40, a w
niewoli nawet do 50 lat.

The Rolling Stones - GRRR!
Rok 2012 przejdzie do historii muzyki rockowej.
To pewne co napisałem. W tymże roku grupa
The Rolling Stones świętowała półwiecze swego istnienia.
Nie jeden raz zadawano sobie pytania na
czym polega fenomen Stonesów.

Kiedyś ...

Jeżeli chodzi o ciekawostki, to wszystkie goryle mają tę samą grupę
krwi (B), jednak indywidualne odciski palca. Zmysły goryli działają
podobnie jak u ludzi. Zwierzęta te posiadają zmysł smaku, węchu,
wzroku, słuchu i dotyku. Z obserwacji wynika, że potrafią również
cieszyć się i smucić. Dzięki swoim umiejętnościom mimicznym
potrafią lepiej wyartykułować potrzeby, ale także uzewnętrznić
emocje.
Wystarczy przytoczyć przykład z opolskiego zoo, gdzie to mieszkający tam goryl zdenerwował się żartami zwiedzających i dał upust
swoim negatywnym emocjom. Dowodem na to była pęknięta warstwa
specjalnie skonstruowanej szyby.
Zastanawiam się, co widzimy i co czujemy, patrząc na goryla w ZOO?
Zaciekawienie, strach, rozbawienie czy może dystans?
Na pewno zdajemy sobie sprawę nie tylko z potężnej siły tego zwierzęcia, ale także inteligentnych oczu, które z pewnością niejedno
dostrzegają. I nigdy nie możemy być pewni, kto z kogo drwi...
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Myślę, że częściową odpowiedź znajdziemy w nazwie zespołu. Toczący się kamień mchem nie porasta. Ta formacja
ciągle żyje, nie odcina kuponów od sławy, nie bazuje wyłącznie na starych hitach. Muzycy są nieprzerwanie twórczy
od z górą pięćdziesięciu lat.
Omawiany trzy-płytowy zestaw wydany w roku 2012, bardzo
godnie przedstawia ten muzyczny fenomen począwszy od
pierwszego singla „Come on”, a skończywszy na dwóch premierowych nagraniach. Zestaw jest imponujący.
Odpowiednio siedemnaście, szesnaście i ponownie siedemnaście utworów na płytę. Znajdziemy tutaj prawie wszystkie
znaczące single grupy jak i większość najbardziej charakterystycznych utworów pochodzących z płyt długogrających. Oczywiście, że niemożliwym jest zebranie w jednym
wydawnictwie wszystkiego co istotne dla Rolling Stones.
Niemniej ten wybór jest bardzo kompetentny i reprezentatywny. Nagrania pojawiają się w cyklu chronologicznym co
ułatwia nam śledzenie zmian i trendów jakim w danym czasie
podlegali muzycy. Jednocześnie porównując utwory z początku czy środka kariery z tymi najnowszymi uświadamiamy
sobie, że muzyka jaką mamy przed sobą to styl, który śmiało
można nazwać właśnie The Rolling Stones.
Tej kapeli nie można z nikim innym pomylić.

Rytm

Piętno jakie wywiera duet kompozytorski Richards- Jagger, współbrzmienie
gitar, gra sekcji nie mają sobie podobnych w całym znanym muzycznym
wszechświecie. Stonesi zasługują
na miano zespołu wszechczasów, i nie
chodzi tutaj wyłącznie o muzykę.
To problem złożony.

księżycowy

1. Długowieczność bez odcinania kuponów (czyli
nie zapominają o tym by brzmieć współcześnie, inteligentnie asymilują
w zależności od epoki, jednocześnie zachowując własny styl - w tej
dziedzinie depcze im po piętach David Bowie)
2. Stała obecność w charakterze mega gwiazdy zapełniającej stadiony
i to bez zmian od 50 lat! Tutaj nie mają konkurencji.
3. Kwintesencja rock&rollowych koncertów (jest jazda, jest lekka
nonszalancja, jest zabawa).... The Who było blisko, ale w skali Wysp
Brytyjskich.
4. Ich muzykę doceniają jazz i soul fani , co nie jest normą wśród innych
rock&rollowych kapel.
5. To band, jeden organizm... osobno już tak nie błyszczą, ale wspólnie
stanowią właśnie ten pędzący ze zbocza głaz, który nie jest łatwo
zatrzymać.
6. Trwają nieprzerwanie od swoich narodzin, nie było hibernacji, plotek
o rozpadzie .... normalnie ciągle się toczą. Coś jak ZZ Top, ale oni to
zdecydowanie nie ten wymiar medialny.
7. W zasadzie nie mają klona, kalki... czyli kapeli grającej dokładnie
w ich stylu, czego nie można powiedzieć np. o Led Zeppelin, Genesis
i wielu innych.
I jeszcze analiza fenomenu The Rolling Stones od strony muzycznej:
a) biały wokalista nawiązujący do czarnego soulu- ewidentna fascynacja Wilsonem Pickettem
b) do tego zdecydowanie rock&rollowy basista
b) jeden z gitarzystów zakochany w czarnym bluesie... drugi w rocku...
ale tym o czarnym odcieniu, czyli nie Elvis a Chuck Berry
d) na domiar wszystkiego perkusista grający jazzowo
e) i stały współpracownik (pianista) zakochany w boogie
f) jeszcze szczypta country i regałów by było więcej do przekładańca.
To wszystko wymieszane w tyglu i podlane nieziemskim pulsem (ten
spóźniony werbel) jak to w jazzie nowoczesnym, w kontrapunkcie z
piekielnie punktualnym basistą ... no i wzorcowa współpraca gitar
..zgodnie z zasadą ...osobno, to może i nie jesteśmy najlepsi, ale jak
nasze gitarki gadają razem to nikt nam nie podskoczy.
Szanowni państwo posłuchajcie tego albumu, tych nieśmiertelnych
kompozycji: Jumpin’ Jack Flash, Satisfacfaction, Angie, Miss You
i pozostałych kilku tuzinów zawartych na tej kompilacji. Jeśli lubicie
rock&roll, tej płyty nie może zabraknąć w waszych zbiorach.
Znakomity zestaw utworów rewelacyjnego zespołu!
Robert Lenert - Los Agentos
Dziś.
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„Wpływ Księżyca”
Witolda Czuksanowa
doczekał się już
10 edycji.
To jedyny w swoim
rodzaju poradnik
ogrodniczy z kalendarzem biodynamicznym na cały rok.
Poradnik służy pomocą nie tylko początkującym ogrodnikom.
Jak stwierdza sam autor, praca w ogrodzie to nie tylko ciągłe uczenie się na błędach, ale także popełnianie kolejnych.
Zastanawiam się, co jest siłą kolejnej już edycji tej książki? I czy
jest jeszcze o czym opowiadać? Autor kalendarza ma do czynienia z
ogrodnictwem od dzieciństwa, nieustannie zdobywa wiedzę na
podstawie własnych doświadczeń, rozmów z ludźmi, korespondencji. Dzieli się spostrzeżeniami swoich czytelników i telewidzów.
Porady ogrodnicze przekazywane są przystępnym językiem, dzięki
czemu nawet ogrodnik-amator może sam wykonać nawozy lub naturalne środki ochrony roślin. Jednocześnie autor poleca sprawdzone przez siebie produkty, doradza, które nasiona warto kupić i
posadzić, a którymi w ogóle się nie zajmować. Każda z edycji
posiada własny temat przewodni.
Co jeszcze można znaleźć w poradniku? Ciekawe przepisy, żarty,
anegdoty, a także spis świąt i imienin - abyśmy w ferworze pracy
w ogrodzie nie zapomnieli o dniach ważnych nie tylko dla naszych
roślin, ale także bliskich.
Ci, którzy może jeszcze tego nie wiedzą, mogą postawić pytanie: na
czym opiera się kalendarz biodynamiczny ogrodnika? Otóż czas
w ogrodzie jest mierzony według rocznego cyklu Słońca i miesięcznego cyklu Księżyca. Słońce w ciągu roku przechodzi 12 faz,
natomiast Księżyc przechodzi przez te 12 znaków w ciągu ok. 29
dni, czyli ok. 1 miesiąca.
Kalendarz biodynamiczny zakłada, że rośliny są najwrażliwsze
dzień przed i dzień po nowiu. Pełnia oznacza czas, w którym należy
wstrzymać się od wszelkich prac ogrodowych oraz nie ingerować w
rozwój roślin. W czasie od nowiu do pełni, rośliny intensywnie
rosną i rozwijają się, ich soki życiowe dążą do góry. Wtedy należy
siać i sadzić rośliny jedno- oraz dwuletnie, szczególnie owocujące
ponad ziemią (I kwadra, kiedy Księżyca „przybywa”), a także
wieloletnie, w tym trawiaste (II kwadra, kiedy Księżyca „ubywa”).
To dobry czas również na szczepienia, zbiór nad-ziemnych plonów
warzyw, owoców, kwiatów oraz liści ziół. Uważa się, że owoce
zebrane w tym okresie są bardziej soczyste i lepiej się przechowują.
W tym czasie można także przesadzać drzewka owocowe.
Warto sięgnąć po najnowsze wydanie kalendarza, którego tematem
przewodnim jest zagospodarowanie wolnego czasu. We współczesnym świecie jesteśmy niestety zabiegani i mamy go zbyt mało.
Autor radzi, co zrobić, aby nasz ogród i balkon wyglądał pięknie
przy mniejszym nakładzie sił i środków. Dla zabieganych plan na
każdy dzień, w zgodzie z kalendarzem, będzie idealnym rozwiązaniem. Zegarki wtedy zwolnią a my zaczniemy się cieszyć tym, co
sami posadziliśmy,wyhodowaliśmy i zebraliśmy.

Życzymy przyjemnej lektury!
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Poziomo:
1. Zwiastuje wiosnę
6. Rybie gody
7. Z Olą
8. Napad szału, furia
9. Kuzyn szpaka
12. Prawny albo malarski
14. Cienka, sucha kiełbasa
16. Pszczeli domek
17. Huczna zabawa
19. Rodzaj wybielacza
21. Miejsce odnowy biologicznej
22. Lekcja na sali gimnastycznej
23. Bożyszcze nastolatków
24. Walczy na ringu
25. Wycięcie, wyżłobienie

3

2

1

5

4
13

6

6
16

8

7
14

11

10

9

11
15

1

12

14

13

Pionowo:

15
3

9

8

16

1. Południowy owoc
2. Kulszowa
3. Liść świerka
4. Rzeka Orzeszkowej
5. Kwiat górski, szafran
6. Dyskrecja, delikatność
10. Np. wielobranżowy
11. Szwedzka grupa wokalna
13. Kumpelka, sąsiadka
15. Na hali, pod opieką bacy
16. Polski ciągnik lub dzielnica
Warszawy
18. Stolica Kongo
19. Duża sala wykładowa
20. Urodziwy chłopiec
w starożytnej Grecji
22. Głęboka patelnia

18

17

19
10

5

7

20

21

22

4

23
12

25

24
17
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Okrycie zimowe LISTA NAGRODZONYCH:
z juty
1. ARIEL KUZIA
- C.O. BISKUPIEC

9

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

2. ALICJA ROSZKOWSKA
- C.O. SOSENKA ŁAPY

NAGRODĘ UFUNDOWAŁA FIRMA

3. ELŻBIETA KYĆ
- PEST ARIO
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 10.12.15

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/

