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Do zrobienia...
Styczeń i luty w ogrodzie to miesiące „martwe”
dla ogrodników i działkowców.
Warzywa i kwiaty możemy jednak pobudzić
do życia już w zimie – pędząc z powodzeniem
w doniczkach i inspektach.
W zimie, w przypadku obfitych opadów, regularnie usuwamy
nadmiar śniegu z ogrodu. Ten ze ścieżek możemy odgarnąć i
udeptać wokół drzewek owocowych. Powstała w ten sposób pokrywa będzie dodatkowym utrudnieniem dla gryzoni próbujących dostać się do kory drzew.
Możemy jeszcze pobielić drzewa – nawet, jeśli zrobiliśmy to
w grudniu. Wapno zazwyczaj jest spłukiwane przez deszcz. Bielenie pozwoli nam zachować korę drzewa w dobrym stanie.
Co jakiś czas sprawdzamy stan osłon i okryć – uszkodzone uzupełniamy lub wymieniamy na nowe.
Pamiętajmy o usunięciu pozostałych liści oraz tzw. mumii (starych, poczerniałych owoców) z drzew. W przyszłości mogą one
stać się przyczyną chorób grzybowych.
Okresowo musimy zrobić przegląd przechowywanych zbiorów
(owoców, warzyw), a także bulw kwiatowych. Zepsute usuwamy, a resztę zabezpieczamy przed dalszym gniciem.
Pamiętajmy o podlewaniu roślin zimozielonych (podczas „cieplejszych” dni). Zamarznięta ziemia nie dostarcza im zbyt wiele
wody, a wiatr wysusza zielone gałązki.
W lutym, przy dobrej pogodzie, możemy już rozpocząć nawożenie gleby. Pod koniec miesiąca na trawniku możemy rozsypać wapno – nawet jeśli nie stopniał jeszcze śnieg.
Końcem lutego możemy pobrać jeszcze zrazy do szczepienia.
Prawidłowo pobrane, w przyszłości będą obficie owocować.
W lutym zapobiegawczo przeprowadzamy oprysk przeciwko
kędzierzawości liści brzoskwini.
Starajmy się cały czas dokarmiać ptaki – ich pomoc w zwalczaniu
szkodników na wiosnę może okazać się bezcenna.
Walka z kretami to zadanie dla cierpliwych. Zwierzęta te nie lubią
hałasu, dlatego starajmy się w ten sposób uprzykrzyć im życie.
W miesiącach zimowych możemy przygotować przenośny
inspekt – w lutym posiejemy w nim pierwsze warzywa. Nawóz
koński lub kurzy, umieszczony w skrzynce, wytwarza ciepło a to
sprzyja rozwojowi roślin.
Pod koniec lutego możemy przeprowadzić cięcia pielęgnacyjne
drzew i krzewów. Rany po cięciu należy posmarować pastą lub
specjalną farbą. Stare i chore drzewa trzeba wykarczować.
W lutym możemy wysiać nasiona, by przygotować w ten sposób
rozsady warzyw oraz kwiatów jednorocznych. Wiosną będzie je
można wsadzić bezpośrednio do gleby. Pamiętajmy, aby na kilka
dni przed tym zabiegiem zahartować rośliny na zewnątrz.
Długie zimowe wieczory poświęćmy na planowanie rozmieszczenia roślin w ogrodzie i w warzywniku.
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Nie
zapomnij

zapomnij
O JAK

OPRYSKI

Nawet w zimie musimy obserwować to, co dzieje się z naszymi
drzewami owocowymi. Koniec lutego to czas,
w którym można już wykonać zapobiegawcze opryski - w tym
celu stosuje się specjalne preparaty.
Unikniemy w ten sposób chorób
bakteryjnych oraz grzybowych naszych drzew.
Pierwszego oprysku drzew owocowych trzeba dokonać zapobiegawczo, w okresie bezlistnym, jeszcze przed rozpoczęciem wegetacji. Zazwyczaj przypada to na koniec lutego. Pamiętajmy, że
oprysk ma sens jedynie podczas bezwietrznego i w miarę ciepłego
dnia (najlepiej w temp. 6°C). Co do proporcji, musimy kierować się
wskazaniami producenta wybranego przez nas preparatu, aby nie
zaszkodzić pszczołom, które będą ciężko pracowały na nasze dorodne zbiory.
Istnieje kilka ekologicznych środków do opryskiwania drzew owocowych. Do oprysków zimowych najlepszy jest miedzian – środek
ten został dopuszczony do ekologicznej uprawy. Preparaty zawierające miedź bardzo dobrze przeciwdziałają grzybom a poza tym
niszczą zimujące stadia szkodników drzew owocowych.
Oprysk warto przeprowadzić zarówno w sadzie jak i w ogrodzie.
Miedzianem opryskujemy: brzoskwinie przeciwko kędzierzawości
liści brzoskwini, morele, wiśnie, czereśnie oraz brzoskwinie przeciwko rakowi bakteryjnemu; jabłonie i grusze najpierw przeciwko
zarazie ogniowej, a potem (w okresie ukazywania się pierwszych
liści) przeciwko parchowi. Pamiętajmy, że również jesienią, po
opadnięciu liści, miedzianem opryskuje się brzoskwinie przeciwko
kędzierzawości liści.
Jednym ze środków polecanych do oprysków, jest miedzian firmy
AGRECOL. Można go dostać w formie proszku do sporządzania
zawiesiny wodnej (Miedzian 50 WP)
lub koncentratu w postaci stężonej
zawiesiny (Miedzian Extra 350 SC).
Są to preparaty o działaniu kontaktowym,
do stosowania zapobiegawczego
w ochronie roślin sadowniczych,
ale także rolniczych, warzywnych
i leśnych, przed chorobami
grzybowymi i bakteryjnymi.
Zdrowe i dorodne owoce
z własnego sadu to marzenie
każdego ogrodnika.
Szkodniki i choroby mogą
skutecznie zabić nasze
marzenia. Oprysk zimowy
zwiększy prawdopodobieństwo, że zbiory
będą udane.

Kto sieje,
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ten zbiera
Często jesteśmy niecierpliwi
i wiele rzeczy chcielibyśmy
mieć na „już”. Jak wiadomo,
nasiona potrzebują jednak
czasu, aby wykiełkować. Dla tych
„w gorącej wodzie kąpanych”,
proponuję kilka praktycznych porad w temacie
„pobudzania” oraz wysiewu nasion do skrzynek.
W naszej umiarkowanej strefie klimatycznej zazwyczaj wysiewa
się nasiona wprost do gruntu. Jeżeli chcemy jednak przyspieszyć
wzrost kwiatów i warzyw, należy nasiona wysiać wcześniej do doniczek, a następnie przenieść do gruntu. Do skrzynek niektóre
rośliny możemy siać już w styczniu!
Co siać?
Oczywiście nasiona – powinny być świeże i dobrej jakości. W sklepie możemy kupić różne rodzaje nasion: od tych popularnych,
sprzedawanych w małych torebkach, przez takie przyklejone do
taśmy (nie trzeba się wtedy zasta-nawiać, jakie odstępy zachować
przy wysiewaniu) po krążki. Spotyka się również nasiona sprzedawane w otoczkach (wspomagają kiełkowanie i chronią przed
chorobami). Jeżeli natomiast sami zebraliśmy nasiona lub otrzymaliśmy je od życzliwego sąsiada, to pamiętajmy o sposobie ich
magazynowania. Najpierw należy je wysuszyć i przechowywać w
przewiewnym, a zarazem suchym pomieszczeniu. Następnie
umieścić w papierowych torebkach, włożonych np. do słoików.
Przed wysianiem nasion, powinniśmy sprawdzić, czy są zdrowe. W
tym celu należy wyłożyć kilka sztuk każdego gatunku nasion na
wilgotną ligninę i zaobserwować, czy wykiełkują. Dzięki takiej
selekcji unikniemy późniejszych rozczarowań.
Jak pobudzić?
Przed wysiewem nasion może zajść konieczność tzw. stratyfikacji.
Jest to nic innego, jak przerwanie spoczynku nasion i pobudzenie
ich do kiełkowania. Jak wygląda ten proces? Przez określony czas
traktuje się nasiona chłodem lub ciepłem. Stratyfikacja chłodna
polega na umieszczeniu nasion w wilgotnym torfie i przechowaniu
ich w określonym czasie w zimnym miejscu (np. w lodówce).
W przypadku stratyfikacji ciepłej nasiona wysiewa się do substratu
z piasku i torfu, który ma temperaturę od 20-25°C. Innym
sposobem na szybkie wykiełkowanie nasion jest ich moczenie.
Nasiona należy pozostawić w ciepłej wodzie na całą noc a następnie wysiać do wilgotnego podłoża.
Ważnym składnikiem, zarówno do stratyfikacji jak i do wysiewu,
jest podłoże. Do tego celu wykorzystuje się przede wszystkim:
mieszaninę przemielonego torfu i drobnego piasku (w stosunku
1:1), perlit lub sproszkowany węgiel drzewny.
Odpowiednie podłoże do wysiewów, dostępne w każdym sklepie
ogrodniczym, powinno być lekkie, mało żyzne i wolne od
czynników chorobotwórczych. Substrat będzie wtedy „oddawał”
roślinom odpowiednią ilość wody oraz ułatwiał wymianę gazową
między nimi.

Gdzie wysiewać?
Zakładając własny wysiew warzyw lub kwiatów do doniczek potrzebne jest nam przede wszystkim odpowiednie miejsce. Niektóre
rośliny wymagają miejsca słonecznego, inne wręcz przeciwnie –
zacisznego. Najczęściej do przechowywania siewek wykorzystuje
się małe szklarenki lub tunele foliowe. Jeśli nie mamy tyle miejsca,
musimy zadowolić się parapetem. Nasiona można wysiewać do doniczek lub pojemników do tego przeznaczonych (np. wielodoniczki). Możemy też wysiewać nasiona do skrzynek, a wraz z nadejściem wiosny od razu pikować do gruntu. Pamiętajmy o tym,
aby wszystkie pojemniki, do których wysiewamy nasiona, miały
otwory w podstawie. W skrzynce powinniśmy dodatkowo umieścić
tabliczkę z podpisem rośliny, którą wysialiśmy oraz terminem jej
wysiewu.
Jak to się robi?
Do doniczek bądź skrzynek wysypujemy odpowiednią ilość podłoża. Następnie wysiewamy kilka nasion – ilość zależy od ich wielkości, ale powinny mieć wystarczająco dużo miejsca, aby swobodnie wykiełkować. Nasiona przykrywamy cienką warstwą
substratu i delikatnie podlewamy bądź wstawiamy donice do tacy z
wodą.
Co i kiedy wysiewać?
Istnieje wiele roślin, które w okresie zimowym można już
wysiewać do doniczek. Styczeń i luty to dobra pora na: begonię
stale kwitnącą, pokrzywkę brazylijską, lobelię, petunię, czubatkę,
niecierpka. W marcu wysiewa się natomiast werbenę, cynię bądź
groszek pachnący. Nie zapominajmy także o wysiewie kwiatów
przeznaczonych na balkon, takich jak nasturcje, aksamit-ki, dalie
czy lewkonie. Wcześniej wysiane, będą wcześniej kwitły.

Wysiewając nasiona pamiętajmy o ich selekcji, odpowiednim
przygotowaniu miejsca i o właściwym podłożu. Rośliny
z pewnością to docenią i szybciej zakwitną.
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Ogrody
w środku
zimy

Agnieszka
Dybaś-Kopczacka
C.O. Ogrody,
Gorlice

Styczeń, zima w pełni, a dla roślin czas spoczynku.
I choć właściciele ogrodów odpoczywają od prac
ogrodniczych, to powinni jednak pamiętać o kilku
sprawach. Co można zrobić w ogrodzie w środku
zimy? Pracy może nie jest dużo, ale nawet teraz
znajdzie się kilka zabiegów, które można wykonać.
Dość istotna jest ochrona roślin przed mrozem i wiatrem, dlatego
styczeń to odpowiedni czas na przeprowadzenie zabiegu bielenia
drzew, który zapobiega pękaniu kory na pniach. Przyczyną pękania
kory jest silne nagrzewanie się pni w ciągu dnia, a następnie oziębianie w nocy. Tak gwałtowne zmiany temperatury powodują naprzemienne rozszerzanie i kurczenie się tkanek kory a w rezultacie
tworzenie pęknięć i ran zgorzelinowych. Bielenie pni wapnem
powoduje, że w ciągu dnia słabiej się nagrzewają - biały kolor
odbija promienie słoneczne. Najłatwiej przygotować roztwór do
bielenia rozrabiając 2 kg wapna palonego w 10 l wody. Aby wapna
nie zmywały deszcze, dobrze jest dodać do roztworu kleistą zawiesinę ugotowaną ze zwykłej mąki pszennej.

W styczniu siejemy do skrzynek nasiona pierwiosnków i wynosimy je na zewnątrz (nasiona te kiełkują dopiero po przemrożeniu).
Na odkwaszonym torfie z piaskiem wysiewamy nasiona begonii
bulwiastej i wiecznie kwitnącej. Nasiona pierwiosnków i begonii są
bardzo drobne, dlatego nie trzeba ich przykrywać ziemią, wystarczy po wysianiu lekko je przyklepać. Tak przygotowane pojemniki
nakrywamy folią i ustawiamy w jasnym i ciepłym miejscu. Często
je zraszamy. Po 3–4 tygodniach młode roślinki trzeba przepikować.
Do gruntu wysadzamy rośliny w maju, po ustąpieniu przymrozków.

Pamiętajmy, aby regularnie sprawdzać stan osłon i mat zabezpieczających, które założyliśmy przed nadejściem zimy. Największym zagrożeniem są obfite opady śniegu, który staje się ciężki
i grozi połamaniem gałęzi – należy go usuwać najszybciej jak to
możliwe.
Gdy temperatura na zewnątrz przez kilka dni utrzymuje się „na
plusie”, warto podlać rośliny zimozielone rosnące w pojemnikach,
a także rododendrony, bukszpany, laurowiśnie i ostrokrzewy. Jeśli
jest mroźno, ale słonecznie, dobrze okryć rośliny agrowłókniną
bądź jutą, tak by słońce nie wysuszyło ich pędów.
Niektóre rośliny potrzebują mrozu, aby wykiełkować lub zakwitnąć np. pierwiosnki, krokusy, tulipany, śnieżyczki, narcyzy, hiacynty czy lilie.
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Pamiętajmy o ptakach i przygotujmy karmnik oraz uzupełniajmy
w nim pokarm. Dokarmiane zimą ptaki przyzwyczajają się do naszego ogrodu i wiosną chętnie zakładają w nich gniazda. Ptaki są
naszymi pomocnikami w walce ze szkodnikami, gdyż zjadają
ogromne ilości owadów, ich jaja i larwy. Dla sikorek wieszamy surową, ale nie soloną słoninę.
Nie dopuszczajmy do całkowitego zamarznięcia wody w stawie.
Jeśli mamy w zbiorniku ryby tym bardziej pilnujmy, by powierzchnia wody nie zamarzła. Skucie tafli lodem odcina zwierzętom
dostęp tlenu i naraża je na śmierć. Dobrym sposobem zapobiegania
zamarzaniu przerębla jest umieszczenie w nim słomy.
Pielęgnujmy rośliny doniczkowe - zima nie jest dla nich łatwym
okresem. Suche powietrze oraz wysoka temperatura sprzyja rozwojowi szkodników takich jak mszyce, wciornastki czy tarczniki.
Dlatego też oglądamy liście w poszukiwaniu szkodników, usuwamy chore i porażone rośliny oraz zasychające pędy i liście. Przechowywane w pomieszczeniach kwiaty balkonowe i tarasowe podlewamy sporadycznie, zwłaszcza gdy stoją w chłodzie.

Podsumowanie prac w styczniu:
- bielimy pnie drzew owocowych;
- sprawdzamy stan zimowych okryć na roślinach;
- kontrolujemy czy silny wiatr nie rozwiązał
sznurków, którymi związaliśmy rośliny
chroniąc je przed śniegiem;
- usuwamy nadmiar śniegu z roślin;
- zające lub inne zwierzęta (gryzonie) mogą
obgryźć korę młodych drzewek, dlatego
zakładamy specjalne plastikowe
opaski na drzewka;
- projektujemy nowe rabaty;
- podlewamy rośliny zimozielone
rosnące w donicach;
- gdy temperatura jest dodatnia możemy
ciąć żywopłoty;
- zakładamy opaski na młode drzewa
chroniąc je w ten sposób przed zającami;
- sprawdzamy przechowywane cebule
i usuwamy uszkodzone;
- napowietrzamy oczko wodne;
- konserwujemy narzędzia natłuszczając
wszystkie części metalowe olejem lnianym;
- pod koniec stycznia możemy przystąpić do
siewów kwiatów jednorocznych,
należą do nich lobelia, żeniszek
meksykański, petunia, a także begonie.

Dbajmy o ogród zimą – odwdzięczy się
nam na wiosnę!

REKLAMA

Centrum ŻARÓW
ogrodnicze
ART. OGRODNICZE
ART. DEKORACYJNE DO DOMU

ZAPRASZAMY
58-130 ŻARÓW
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(KOŁO BIEDRONKI)
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Pomyśl
o

rozsadach

Ciepłe
i coraz dłuższe
dni lutego powinny
zachęcić nas do produkcji rozsady warzyw,
które będą wysadzane do gruntu lub pod osłony
wraz z nadejściem wiosny.
Samodzielnie przygotowana rozsada wymaga od nas dużo
samodyscypliny, jednak dzięki niej możemy taniej pozyskać materiał nasadzeniowy, a także wypróbować nowe odmiany amatorskie, które zazwyczaj ciężko dostać wiosną
u producentów.

Do wyrównanych i szybkich wschodów nasiona wymagają temperatury utrzymującej się na poziomie 20°C, dlatego dobrze jeżeli
dysponujemy ciepłą szklarnią lub ogrzewanym tunelem. Przy niewielkiej ilości wysiewanych nasion wystarczający może okazać
się kuchenny parapet. Ważne, by w każdym z tych miejsc było ciepło i jasno, i by dało się kontrolować temperaturę, gdyż nocą siewki wymagają chłodniejszego otoczenia (ok. 4-6 °C chłodniej niż
w dzień). Jednostajnie wysoka temperatura może prowadzić do
wyciągania się roślin, a w razie braku światła dodatkowo do ich
żółknięcia. Dodatkowym atutem sadzonek, które są produkowane
w niższej temperaturze otoczenia, jest ich bardziej krępy pokrój
oraz lepsza kondycja (rośliny są zahartowane i korzystniej znoszą
wysadzanie do gruntu).
Aby uzyskać zdrową rozsadę, niezbędne jest użycie dobrej jakości
substratu, który będzie wolny od czynników chorobotwórczych,
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umożliwi rozwój systemu korzeniowego i zapewni młodym roślinom prawidłowe odżywienie, zanim wysadzimy je do gruntu lub
zastosujemy jakiekolwiek nawożenie.
Na początku lutego przystępujemy do siewu warzyw odpornych
na wiosenne, niskie temperatury. Najwcześniej wysiewamy np.
kapustę głowiastą, sałatę, selery, cebulę, pory. Poniżej kilka propozycji rozsad, które możemy sami wykonać w domu, na własnym
parapecie.
Rozsada kapusty głowiastej
Kapusta to niezwykle popularne warzywo w naszej kuchni i jeśli
chodzi o rozsadę to nie ma zbyt wielkich wymagań. Nasiona kiełkują już w temperaturze od 5 do 10°C. Czas produkcji rozsady trwa
zazwyczaj od 6 do 8 tygodni. Odmiany wczesne kapusty sadzimy
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Polecamy nasiona warzyw odmian :

w inspekcie, natomiast późne w rozsadniku. Od końca kwietnia do maja możemy wysadzać do gruntu odmianę wczesną a od początku do końca czerwca
odmianę późną.
Rozsada sałaty
Choć sałata ma krótki okres wegetacji i może być sadzona nawet kilka razy w
roku, to ją również możemy wcześniej wysiać. Sałata ma jednak większe
wymagania – do wzrostu nasiona potrzebują tem-peratury od 18 do 20°C. Gdy
w pojemnikach pojawią się pierwsze list-ki, należy każdą z roślin umieścić
osobno i delikatnie, ale systema-tycznie podlewać. Do gruntu sałatę możemy
przenieść w drugiej połowie marca pamiętając o tym, żeby ją odpowiednio
przykryć.
Rozsada selera
Seler jest warzywem, którego uprawa bezpośrednio z nasion jest czasochłonna
i często skazana na niepowodzenie, gdyż ma on duże wymagania jeśli chodzi o
temperaturę. Dlatego uprawia się go zazwyczaj z rozsady. Nasiona wysiewamy
na przełomie lutego i marca, umieszczając w pojemnikach z torfem. Starajmy
się przykryć je tylko niewielką ilością piasku oraz ustawić w dobrze nasłonecznionym miejscu. Nasiona potrzebują wysokiej temperatury aby wykiełkować –
nawet ok 20°C. Gdy już wykiełkują i pojawi się kilka liści, można prze-pikować je do inspektu lub osobnych doniczek. Rozsada zwykle jest gotowa do wysadzenia do gruntu od połowy maja do połowy czerwca. Pamiętajmy o tym, by
przed wysadzeniem ograniczyć podlewanie by w ten sposób zahartować
roślinę.
Rozsada cebuli
Mimo że na swoich działkach najczęściej wysadzamy cebulę w formie dymki
lub późną wiosną wysiewamy nasiona bezpośrednio do gruntu, dobre efekty
przynosi także przygotowywanie rozsady i jej późniejsze wysadzanie na
grządki. Poprzez rozsadę możemy przyspieszyć zbiory nawet o 3-4 tygodnie.
Optymalna temperatura jeśli chodzi o cebulę to 20°C.
Jeśli wysiejemy od 4 do 5 nasion to powinniśmy
otrzymać z tego 3 – 4 rośliny. W drugiej połowie
kwietnia lub na początku maja możemy wysadzać
do gruntu gotowe i zahar-towane już rośliny.
O czym należy pamiętać przy domowej produkcji rozsad?
Przede wszystkim o temperaturze odpowiedniej
dla każdej z roślin oraz ilości nasion wsadzanych do
pojemników lub doniczek. Pamiętajmy, aby
zahartować rośliny (mało podlewać, wietrzyć
pomieszczenie) na kilka dni przed
przeniesieniem ich do gruntu.
Rośliny te, mimo iż są odporniejsze,
należy okryć (zwłaszcza te, które
wcześnie przenosimy do gruntu).
Wtedy możemy być pewni,
że plon będzie udany.

Pomidor wysoki GOLDKRONE
Odmiana koktajlowa, plenna
wczesna, do uprawy w
tunelach foliowych oraz
w gruncie przy palikach,
polecana także do uprawy
w doniczkach i pojemnikach
na balkonach, tarasach.
Tworzy owoce okrągłe,
żółte o wadze 20-30 g,
zebrane w grona składające
się z kilkunastu owoców.
Owoce polecane są do
bezpośredniego spożycia
i konserwowania w całości.

Pomidor wysoki SPENCER
Odmiana średnio wczesna,
plenna do uprawy w tunelach
foliowych i w gruncie przy
palikach. Odporna na fuzariun,
verticiliozę, wirusa mozaiki
pomidorów, nicienie i
brunatną plamistość liści.
Tworzy owoce okrągłe, jędrne
odporne na pękanie, bez
żebrowania i pasków.
Owoce o wadze 25-35 g
zebrane są w długie grona,
na jednym gronie jest
ok. 18 - 20 owoców.
Owoce nie miękną i mają
przedłużoną trwałość
(odmiana w typie LSL),
równomiernie dojrzewają
w jednym gronie.

Rukiew wodna
Jedno z najzdrowszych warzyw
świata.Rukiew wodna znana
jest przede wszystkim ze swoich
antynowotworowych i
odmładzających właściwości.
Jej spożywanie wpływa na
zmniejszenie ryzyka
nowotworów, zwalcza wirusy
i infekcje, zapobiega depresji
i poprawia samopoczucie,
oczyszcza krew z toksyn,zmniejsza zmarszczki i zapobiega
kolejnym, poprawia stan skóry.
Częścią jadalną są łodygi i liście,
które można dodawać do
kanapek, sałatek, do zup, sosów
oraz dań z makaronu.
Rukiew wodna jest rośliną wieloletnią, wymaga okrywania na
czas zimy, lub w przypadku uprawy w pojemnikach przechowywania w pomieszczeniu. Dobrze rośnie w miejscach zacienionych,
w miejscu nasłonecznionym staje się bardziej pikantna w smaku.
Roślina do prawidłowego wzrostu potrzebuje dużej wilgotności
podłoża (konsystencją „błota”). Roślinę tą można uprawiać w
pojemniku na parapecie przez cały rok. Rukiew wodna –
nazywana jest także rzeżuchą wodną. W domowych warunkach
można ją także uprawiać w podobny sposób jak rzeżuchę.

Werbena Art. Sp. z o.o.
ul.Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
biuro@werbena-art.pl
www.werbena-art.pl
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Parapetowe
ogródki
Uprawa roślin w doniczkach,
skrzynkach lub
pojemnikach – znana
od wieków – w dzisiejszych
czasach nabiera
zupełnie innego wymiaru.

Zależnie od gatunku, pierwszy zbiór przeprowadza się po 3-4
tygodniach, zazwyczaj gdy rośliny osiągną wysokość 8-10 cm. Co
więcej, z jednego wysiewu można uzyskać 2-3 zbiory młodych
listków.

„Ogrodnictwo parapetowe” można prowadzić przez cały rok.
Wszyscy pamiętamy, że w styczniu i lutym przygotowuje się rozsady kalafiora, pomidora czy kapusty, nie każdy jednak wie, że do
uprawy w pojemnikach w tym terminie świetnie sprawdzą się
rośliny w typie 'baby leaf': sałata, rukola, endywia, groch cukrowy
na młode pędy, portulaka, cykoria liściowa.

W kolejnych miesiącach uprawę doniczkową można wzbogacić
o inne gatunki warzyw. Wystarczy dobrać odpowiednie gatunki
roślin typu patio, wysiewając np.: fasolę karłową, koper, marchew,
ogórka krzaczastego, paprykę karłową, pietruszkę naciową, pomidora karłowego, poziomkę, rokiettę siewną, rukolę, roszponkę
warzywną, rzodkiewkę, sałatę, szczypiorek. Ponadto, na parapecie
z dostępem światła, będzie dobrze rosła większość ziół. Z kolei
w przypadku roślin ozdobnych zachęcam do eksperymentów –
z gatunków, kojarzonych do tej pory z uprawą w ogrodzie, takich
jak nasturcja czy maciejka, można tworzyć piękne kompozycje
w pojemnikach.

Judyta
Sierpowska
Specjalista ds.
Marketingu
W. Legutko
Coraz częściej, zamiast uprawiać w ten spoPH-N Sp. z o.o.
sób wyłącznie kwiaty, sięgamy po zioła i waJutrosin
rzywa. Tym samym tworzymy użytkowe mini
ogrody, które stanowią źródło witamin dostępnych na wyciągnięcie
ręki.

Można korzystać również z gotowych mieszanek roślin liściowych.
Uzyskane w ten sposób młode listki, które zbiera się w fazie wzrostu, zawierają mnóstwo witamin i soli mineralnych, a także więcej
barwników asymilacyjnych niż warzywa w fazie konsumpcyjnej.
REKLAMA

Tworzenie małych ogrodów w doniczkach, skrzynkach lub
pojemnikach ma wiele zalet. Nawet osoby nie posiadające
ogródka mogą cieszyć się własnymi, zdrowymi warzywami
lub pięknymi kwiatami. Wraz z ciepłymi dniami wiosny,
uprawę na parapecie warto rozszerzyć na balkon lub taras.
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Trawnik
po zimie
po zimie

Każdy właściciel działki większej czy mniejszej
wie, że założenie trawnika to dopiero połowa
sukcesu. Później czeka nas cały szereg zabiegów
pielęgnacyjnych, które czynią nasz trawnik
soczyście zielonym i zwartym.
Do głównych zabiegów pielęgnacyjnych należą: koszenie trawnika
(przynajmniej raz w tygodniu), nawożenie (najlepiej nawozami
wieloskładnikowymi), podlewanie (zwłaszcza w okresie suchym),
grabienie, aeracja i wertykulacja, piaskowanie, usuwanie chwastów dwuliściennych oraz krawędziowanie.
Aby trawnik był wizytówką naszego ogrodu, należy o niego dbać
również zimą i zaraz po niej. Przede wszystkim w miesiącach
zimowych nie należy za często deptać trawnika, ponieważ możemy
znacznie szybciej połamać źdźbła a wiosną trawa w tych miejscach
będzie gniła. Nie powinniśmy również doprowadzać do powstawania skorup śnieżnych, pod nimi trawnik na pewno będzie gnił.

Pierwsze koszenie trawnika

Wraz z początkiem kwietnia powinno się zasilić trawnik nawozem
wieloskładnikowym, najlepiej w dniu, w którym ziemia jest wilgotna. Jeśli nie użyliśmy nawozu o spowolnionym działaniu, nawożenie możemy powtórzyć latem. Zabieg ten wykonujemy najpóźniej
do połowy sierpnia, później powinniśmy stosować jedynie nawozy
jesienne.
Wertykulacja

Po zimie kondycja naszych trawników jest niezadowalająca, murawa zawiera duże ilości mchu i pleśni pośniegowej. Należy jak najszybciej polepszyć jakość darni.
Wiosna to czas najintensywniejszych prac w ogrodzie, także przy
trawniku. Najważniejszym zabiegiem, jaki powinniśmy wtedy wykonać, jest wertykulacja. Przeprowadzamy ją gdy temperatura jest
już dodatnia, optymalnym terminem będzie czas kwitnienia forsycji. Wertykulacja to zabieg pozwalający usunąć mech i zbity filc.
Dodatkowo powierzchniowe nacięcia darni sprawiają, że do trawy
dociera więcej wody i powietrza. Aby właściwie przeprowadzić ten
zabieg należy najpierw nisko skosić trawnik. Po pierwszym przejechaniu darni zabieg trzeba powtórzyć z tą różnicą, że drugi raz kosimy w poprzek. Najważniejszą czynnością jest usunięcie z trawnika wszystkich materiałów powstałych podczas zabiegu wertykulacji. Idealne będą do tego plastikowe grabie.
W pustych miejscach należy spulchnić ziemię i dosiać trawę,
następnie przykryć nasiona torfem.
Efekty pielęgnacji trawnika

Pamiętajmy, że wpływ na wygląd trawnika mają także jego krawędzie. Po zimie krawędzie mogą być nierówne i poprzerastane.
Brzegi korygujemy ręcznymi lub elektrycznymi nożycami a także
specjalną łopatą.
Gdy będziemy wykonywać powyższe zabiegi regularnie i terminowo, pewne jest, że trawnik będzie zawsze w świetnej formie.
Tekst: Joanna Wołejszo
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ogrodnik.sucha@interia.pl
ul. Piłsudskiego 6
ul. Wolności 13
34-200 Sucha Beskidzka 34-220 Maków Podhalański
Tel. 33/874-55-60
Tel. 33/877-34-28
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Mea
Tulipa
Tulipan (Tulipa L.), obok róży i chryzantemy, jest
jedną z najczęściej sadzonych roślin ozdobnych.
Co jest w nim takiego wyjątkowego?
Spotkamy go na rabacie, w szklarni czy przydomowym tunelu, na
parapecie lub w pięknym wazonie. Co sprawia, że choć kwitnie
niezbyt długo a jako kwiat cięty również szybko opada, jest tak bardzo popularny?
Uprawa tulipanów nie jest zbyt skomplikowana – kwiat ten potrzebuje gleby próchniczej o odczynie lekko kwaśnym lub obojętnym
i stanowiska słonecznego. Najlepiej, jeśli posadzimy cebule jesienią (wcześniej zaprawiając je w specjalnych preparatach grzybobójczych), na głębokość około 15 cm. Użyjmy do tego celu sadzarki do cebul, która jest ogólnodostępna i z pewnością ułatwi nam
pracę. Wysadzone cebule nawozimy, powtarzając tę czynność
wiosną, przed kwitnieniem, a w czasie upałów podlewamy. Po
przekwitnięciu usuwamy kwiaty, a łodygę i liście pozostawiamy aż
do zaschnięcia (do tego czasu powinniśmy podlewać roślinę).
Następnie wykopujemy cebule, przesuszamy i pozostawiamy w suchym i przewiewnym miejscu, by jesienią je rozsadzić (najlepiej
przez cebule przybyszowe). Tulipany są raczej odporne na mróz
dlatego nie musimy się obawiać, że przemarzną.

Na obecną chwilę szacuje się, że istnieje ok. 100 tys odmian tulipanów, ale na skalę wielkotowarową uprawia się ok. 800 odmian.
W rzeczywistości większość tulipanów, które są uprawiane w naszych ogródkach, to mieszańce i kultywary (odmiany uzyskane
w wyniku selekcji, krzyżowania, itp.), które określa się jedną
wspólną nazwą - tulipan ogrodowy. Tulipany te dzieli się na 15
grup, wśród których wyróżniamy tulipany kwitnące wcześnie,
w połowie sezonu oraz kwitnące późno. Wyróżniamy także
tulipany liliokształtne, papuzie, mieszańce Darwina, itp. Jeśli
chcielibyśmy cieszyć się tulipanami przez dłuższy czas to powinniśmy posadzić po kilka cebulek każdej z tych odmian, które kwitną
w różnym czasie.
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Okazuje się, że tulipany można również pędzić w doniczkach,
nawet zimą. Do tego celu powinniśmy wybrać cebule tulipanów
o niskim wzroście, np. tulipany Kaufmanna, Fostera czy Greiga.
Zaprawione wcześniej cebule umieszczamy w przygotowanej doniczce. Na spód należy wysypać trochę kermazytu dla dobrego drenażu oraz przykryć go ziemią wymieszaną z torfem. Tak przygotowane sadzonki trzeba pozostawić w ciemnym i chłodnym pomieszczeniu na ok 10 tygodni. Następnie możemy przenieść je do cieplejszego miejsca i czekać, aż w pełni zakwitną.
Historia tulipana jest niezwykle ciekawa. Jak to zwykle bywa na
początku był on rośliną unikatową, dostępną jedynie elitom. Dziś
ten piękny kwiat można kupić wszędzie i za niewielką cenę.
Mało kto wie, ale dzieje tulipana sięgają Imperium Osmańskiego!
Tulipany w tym czasie nie tylko uprawiano i tworzono nowe
odmiany, ale także często były motywem na ścianach w pałacach,
ozdabiały tkaniny i arrasy. Jak to się stało, że tulipany zawędrowały
do Europy?

Pierwszym Europejczykiem, którego te kwiaty zachwyciły, był
markiz Augierius Ghislain de Busbecq, poseł austriackiego cesarza
Ferdynanda I. Podróżując po terenie europejskiej części dzisiejszej
Turcji gdzieś w ogrodzie leżącym pomiędzy ówczesnym Adrianopolem a Konstantynopolem zauważył pięknie kwitnące kwiaty.
Wraz z entuzjastycznym opisem zachwycających roślin wysłał do
Wiednia pierwszą partię cebul.
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Nazwa „tulipan” powstała w wyniku językowej pomyłki –
„tulpana” po turecku oznacza po prostu „turban”, w rzeczywistości
czerwony tulipan to „laleh”. Wraz z upowszechnieniem kwiatu,
przyjął się również lapsus językowy.
Cebulki tulipana, mające trafić do cesarskich ogrodów wiedeńskich, przejął przyjaciel posła, ogrodnik i Flamandczyk Charles de
l’Ecluse (Karol Kluzjusz). I w niedługim czasie trafiły
również do jego prywatnego ogrodu botanicznego
w Lejdze (zachodnia Holandia).
Pycha botanika niestety doprowadziła
go do zguby. Nie potrafił być skromny, gdy
rozpowiadał powszechnie, że jest
w posiadaniu niezwykłej kolekcji
egzotycznych kwiatów. W niedługim czasie cebulki tulipanów zostały zrabowane
i już rozmnożone zaczęły pojawiać się
na holenderskich targach. Od tego czasu
można datować początek regularnej
uprawy tulipanów w Europie.
Kwiaty podbiły serca Europejczyków
i były nie tylko masowo kupowane, ale
także hodowane. Hodowla opierała się
głównie na krzyżowaniu ich ze sobą oraz
nadawaniu nazw, zmieniała się barwa
tulipana, jego kształt i pokrój. Zachwyt
wzbudzały tulipany, które na płatkach miały
osobliwe smugi – okazywało się, że jest to
wynik wadliwych, pękniętych lub zarażonych
cebulek. W początkach hodowli ogrody ozdobione
tulipanami oznaczały najczęściej bogactwo
właściciela, posiadanie w ogrodzie kolekcji tulipanów
świadczyło o dobrym smaku właściciela.

Mimo, iż XVII wiek był dla Holandii najbardziej płodnym czasem
handlu cebulkami tulipanów, to zimą 1637 roku nastąpił krach
giełdowy i wielu przedsiębiorców oraz hodowców zbankrutowało.
Po latach udało się odbudować tulipanowe imperium i współcześni
turyści, przekraczający granicę niemiecko-holenderską, zachwycają się ogromnymi polami obsadzonymi różnobarwnymi tulipanami. Ten kraj do dziś słynie z uprawy tych kwiatów ozdobnych.
Tulipany to chyba jedyne kwiaty, których każda nowa
odmiana ma swoją osobliwą nazwę. Dlatego, oprócz
tych najbardziej popularnych, wiele tulipanów jest
nam znane jedynie z nazw, wystaw okolicznościowych lub z ogrodów botanicznych. Nie
łudźmy się, że każdy ogrodnik-amator bez problemu zaopatrzy się w cebulki tulipana o nazwie ’Copernicus’, ’Ronaldo’ lub ’Robin
Hood’. To raczej zadanie dla tych, którzy poszukiwanie niecodziennej odmiany traktują
jako wyzwanie. Wyhodowanie nowej
odmiany tulipanów trwa zazwyczaj kilka lat
a nazwanie jej to efekt końcowy całego
procesu. Czy nazewnictwo jest jedynie
chwytem marketingowym, czy też promocją
miejsca (np. odmiana ’Kraków’), hołdem
dla osoby (np. odmiana ’Jan Paweł II’,’Lech
Wałęsa’), popularyzacją marki (np. ’Dior’)
lub manifestacją gustu muzycznego
(np.’Chopin’)? Wydaje się, że wszystko razem.
Niezależnie od tego, jak się będzie
nazywał, powinien upiększać naszą rabatę.
Tulipan to jeden z tych kwiatów, który jest uprawiany
zarówno przez amatorów jak i doświadczonych ogrodników.
I choć są to kwiaty o krótkim okresie wegetacji ich hodowla
przynosi radość i zadowolenie.
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Wdzięczny

krzew

Nawet w zimie w naszym ogrodzie możemy
podziwiać rośliny, które pozostają zielone przez
cały ten „uśpiony” czas. Jedną z nich jest
bukszpan.
W polskich ogródkach najczęściej uprawiany jest bukszpan wiecznie zielony (Buxus sempervirens). Rośnie on niestety wolno, ale
za to jest plastyczny i wdzięczny w obróbce. Może mieć postać niewielkiego drzewka (od 2 do 4 metrów) bądź krzewu. Jego żywotność wynosi nawet do kilkuset lat! Idealnie nadaje się na żywopłoty i do ogródków, gdyż jest niezwykle zwarty i plastyczny oraz dobrze znosi cięcie. Uroku bukszpanowi dodają zielone, błyszczące liście. Niestety cała roślina wydziela specyficzny zapach i jest trująca.
Najlepszym stanowiskiem dla bukszpanów jest miejsce ciepłe i dobrze nasłonecznione, co sprzyja ich zagęszczaniu. Bukszpany preferują gleby żyzne i wilgotne, ale także wapienne i kamieniste. Atutem jest to, że można je sadzić również w mieście, gdyż tolerują
zanieczyszczenie powietrza. Niestraszne im także upały i susza.
Najlepszym okresem do sadzenia bukszpanów, jak większości roślin, jest wiosna. Możemy kupić gotowe już sadzonki lub samodzielnie rozmnażać. Rośliny sadzimy w linii prostej, wyznaczając
ją za pomocą palików i sznurka. Przyjmuje się, że 8 do 15 sadzonek
wystarcza na każdy metr bieżący. Należy zachować odstępy w granicach 15-20 cm.
Bukszpany można dowolnie formować. Aby uzyskać pożądany
kształt należy często przycinać krzew – nawet do trzech razy w roku. Podczas przycinania możemy „wyczarować” dowolne kształty:
kule, stożki, a nawet spirale. Wszystko zależy od naszej inwencji
oraz wielkości rośliny. Idealnym narzędziem do przycinania bukszpanu jest sekator akumulatorowy – jego użycie wymaga jednak
wprawy. Jeśli jej nie mamy, możemy użyć nożyc ręcznych bądź
niedużych sekatorów.
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Bukszpany można bezproblemowo rozmnażać. To roślina
o mocnym systemie korzeniowym, dlatego warto
pozyskiwać sadzonki bezpośrednio przez przycinanie
szczytów pędów. Pobrane w lipcu bądź sierpniu pędy
należy najpierw ukorzenić na parapecie, w mieszance
substratu torfowego i piasku. Można także ukorzenić
bukszpan bezpośrednio w podłożu, ale wzbogacić go o torf
i piasek. Następnie sadzonki przykrywamy i regularnie
zraszamy. W ten sposób na wiosnę kolejnego roku roślina
ukorzeni się i będzie ją można dalej przesadzać.
Bukszpany można również sadzić w donicach, np. na
balkonie.

PORADNIK SEZONOWY

Jak każda roślina, bukszpan nie jest niestety wolny od
szkodników. Najczęstsze spustoszenie wywołują: pryszczarek bukszpanowy, przędziorek bukszpanowiec, skorupnik jabłoniowy oraz miodówka bukszpanowa. Dobrymi sposobami na zwalczanie tych szkodników jest przycinanie i palenie zarażonych pędów. Najczęściej nie obywa
się jednak bez środków chemicznych i grzybobójczych.
Jakie sąsiedztwo preferują bukszpany? Dobrze prezentują
się w towarzystwie ciemierników, kopytników, tawułek
i paproci. Obwódki z bukszpanu tworzą doskonałą ramę
kwiatów – róż bądź innych kwiatów sezonowych.
Bukszpan to roślina o niewielkich wymaganiach,
która nie tylko ozdobi nasz ogród, ale może stać się
również elementem kompozycyjnym wieńca lub
bukietu.
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Zielony

zakątek

Nasz balkon czy taras zimą wcale nie musi być
pusty. Co prawda jednoroczne kwiaty dawno już
zwiędły i większość z nich musimy wyrzucić. Inne
rośliny możemy przezimować w chłodnych
piwnicach. Te wieloletnie, którym
niestraszny mróz, są idealną ozdobą
przez cały rok.
Mamy coraz większy wybór roślin zimozielonych, odpornych na
mróz. Do skrzynek i doniczek na balkon najlepiej wybrać formy
miniaturowe, wolno rosnące. Będą ładnie wyglądały i jednocześnie
nie zajmą zbyt wiele miejsca. Mogą to być krzewy, iglaki, byliny.
Ładnie prezentują się rośliny mające wiecznie zielone liście,
wieloletnie pnącza, można pomyśleć także o bluszczach, powojnikach lub winobluszczach.
Co na balkon? Z pewnością wolno rosnące formy iglaków, jak np.
świerk biały, sosna górska, jałowiec (łuskowaty lub płożący). Rośliny płożące można np. posadzić na brzegu pojemnika i w ten sposób pędy będą ciekawie opadały na posadzkę. Z zimozielonych
krzewów liściastych na balkonie można uprawiać bukszpan
wiecznie zielony bądź karłowe irgi. Dobrze komponują się także
zimozielone azalie czy karłowate różaneczniki.
Niektóre z tych roślin trzeba wcześniej odpowiednio zabezpieczyć.
Okrywamy zarówno doniczkę jak i roślinę. Do okrycia roślin
najlepszym materiałem będą: juta, biała agrowłóknina, słoma lub
stroisz. Donice powinny być mrozoodporne, ale można je dodatkowo „ocieplić”, np. styropianem, słomą lub tekturą falistą. Można
również poszczególne doniczki lub pojemniki umieścić w drewnianej, dobrze zaimpregnowanej skrzyni, którą wypełniamy korą,
suchymi liśćmi lub gazetami, aby w ten sposób odizolować rośliny
od podłogi na balkonie. Jeśli w zimie zaobserwujemy wzrost
temperatury, to powinniśmy z tego skorzystać i podlać rośliny.
Kiedy zrobi się już cieplej (z reguły pod koniec marca), powoli
możemy zacząć odkrywanie.
Roślin jednorocznych, takich jak np. aksamitki, astry, lobelie, nie
warto przechowywać na kolejny sezon. Można natomiast zostawić
pelargonie, lantany, psianki czy kocanki, ale tylko wtedy, gdy mamy gdzie je przechowywać. Przed schowaniem należy je radykalnie przyciąć pozostawiając jedynie ok. 1/4 długości pędów. W pomieszczeniu do przechowywania powinno być w miarę ciepło (do
10°C). Rośliny podlewamy dość rzadko (co 1 - 2 tygodnie), regularnie usuwamy obumarłe lub uschnięte liście, sprawdzamy, czy
nie pojawiły się choroby lub szkodniki.
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Coraz bardziej popularne rośliny cytrusowe, z racji krajów pochodzenia, niestety nie przetrwają mroźnej zimy na balkonie czy tarasie. Cytrusy czy palmy, a także oleandry i oliwki europejskie najlepiej przechowywać w podobnych, a nawet nieco wyższych temperaturach, niż nasze rodzime rośliny. Cytrusy oraz palmy można
nawet przenieść do mieszkania i ustawić w jasnym miejscu, daleko
od kaloryfera.
Rośliny balkonowe, przykryte i otulone, mogą nadal rozwijać
się w zimie i ją przetrwać. Pozostawmy je, usuwając
zalegający na gałązkach śnieg, by nie zrobił szkód zarówno
roślinom, jak i balkonowi.
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Pomysł na obiadfrytki z ketchupem
TomTato™ zadebiutowało na
ogrodniczym rynku mniej więcej
dwa lata temu. I mimo, że jest
niezwykle „praktyczną” hybrydą
warzywniczą, przypuszczam, że
mało kto wie o czym tak
naprawdę będzie ten artykuł.

Katarzyna
Marcinkiewicz
Verde
Libertów
Historia TomTato™ ma swój początek w brytyjskiej firmie
ogrodniczej Thompson & Morgan. To właśnie wieloletnie starania
hodowców ze Zjednoczonego Królestwa pozwoliły uzyskać roślinę, która nad ziemią przypomina krzak pomidora cherry, a pod
ziemią wytwarza charakterystyczne dla ziemniaka bulwy. Jak zapewniają hodowcy, w przypadku TomTato™ nie ma mowy o żadnej
ingerencji GMO. Uwzględniając fakt, iż zarówno ziemniak jak
i pomidor należą do tej samej rodziny botanicznej Psiankowate
(Solanaceae) nietrudno uwierzyć, że faktycznie jest to wytwór
natury z niewielką pomocą ludzkiej wyobraźni i znanej od lat techniki wegetatywnego rozmnażania roślin jaką jest szczepienie.
Podkładką w TomTato™ jest ziemniak, a „odmianą szlachetną”
pomidor. Po co komu taki wynalazek?
Po pierwsze, i pewnie najważniejsze, ot tak dla zabawy. Już widzę
miny wszystkich tych, którzy dziwią się, że hodujemy takie cudo,
i że zebrane z niego owoce naprawdę nadają się do jedzenia.
Ogrodnicy, którzy mieli styczność z pomidoroziemniakiem (bardzo egzotyczna nazwa) jednogłośnie twierdzą, że roślina jest bardzo łatwa w uprawie i nie stwarza żadnych problemów hodowlanych. Po raz pierwszy udało się także wyhodować coś, co wygląda i smakuje tak, jak życzyliby sobie konsumenci. Nieskromnie
ogrodnicy z Thompson & Morgan uważają, że TomTato™ już
niedługo zawojuje świat i będzie hitem produkowanym na skalę
przemysłową. Póki co, trzeba się dobrze naszukać, by zdobyć sadzonkę TomTato™. Hybrydę znajdziemy m.in. w ofercie znanej
i lubianej firmy Plantpol oraz współpracującymi z nią placówkami
ogrodniczymi.
Fot.: TomTato™, źródło: www.thompson-morgan.com

Fot.: TomTato™, źródło: www.thompson-morgan.com

Po trzecie – dla zdrowia. Jak zapewniają eksperci, zarówno owoce
TomTato™ (pamiętajmy, że z botanicznego punktu widzenia pomidor to owoc) jak i jego podziemne bulwy (ziemniak z kolei nie jest
owocem tylko specyficzną modyfikacją łodygi) zawierają szkodliwą dla człowiek solaninę, która w dużych ilościach może zapewnić
nam niemiłe rewolucje żołądkowe. Podobno TomTato™ ma jej
mniej, a co za tym idzie jest zdrowszy dla konsumentów.
Aby jednak nie było tak „różowo”, należy wspomnieć o tym, że
Tom-Tato™ jest rośliną jednoroczną. Dojrzewanie jego owoców
pokrywa się z wydawaniem podziemnych bulw, których smak ani na
krok nie ustępuje tradycyjnym odmianom ziemniaków. Zainteresowanych ogrodników zniechęcić może także cena. Jeden krzaczek to
koszt rzędu 70 – 80 zł.
Mając na uwadze, że do ogrodniczego sezonu pozostało nam jeszcze
wiele czasu, warto się zastanowić czy na naszych grządkach, czy
nawet na balkonie, nie znajdzie się kawałek miejsca dla TomTato™.
Jakby nie patrzeć, fajnie mieć frytki i ketchup na jednym krzaczku.
REKLAMA

SKLEP OGRODNICZY

Libertów, ul.Jana Pawla II 32
Po drugie, i nie mniej ważne od pierwszego, dla oszczędności miejsca. Jedna donica, dwa warzywa, prosta kalkulacja przemawia na
rzecz TomTato™. Jak udało mi się doczytać, prawidłowo uprawiany i pielęgnowany krzaczek jest w stanie wyprodukować ok. 500
sztuk pomidorków cherry i 2 kg ziemniaków.

Zapraszamy
Pon- Pt 9-17
Sb 8- 14

verde@sklepverde.pl

www.facebook.com/VERDE-SKLEP-OGRODNICZY

www.sklepverde.pl
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Uciążliwy
problem

Pleśń i zagrzybione mieszkanie to niestety częsty
problem w domach i mieszkaniach, zwłaszcza
w okresie jesienno-zimowym. Przy dużej
wilgotności powietrza i niskiej temperaturze
na zewnątrz ogrzewanie pomieszczeń może
nie wystarczyć. Co zrobić, aby pozbyć się
uciążliwego problemu?
Na początek należy zdiagnozować przyczyny nadmiernej wilgoci
w naszym mieszkaniu. Niedostateczna izolacja budynku lub źle
wykonany drenaż to powody wilgoci, na które nie mamy wpływu,
mieszkając w starszym domu lub wynajętym mieszkaniu. Z kolei
zachowanie odpowiedniej cyrkulacji powietrza wewnątrz budynku
powinno być naszym obowiązkiem.
Podstawowym zadaniem jest dbanie o sprawność kratek wentylacyjnych, zwłaszcza w takich pomieszczeniach jak łazienka czy
kuchnia, gdzie obserwujemy wzmożone skraplanie się pary wodnej. Jeżeli to nie pomaga możemy tam umieścić wygodne i estetycznie wyglądające pochłaniacze wilgoci. Pamiętajmy również
o regularnym wietrzeniu mieszkania – świeże powietrze jest naszym sprzymierzeńcem w walce z nieprzyjemną pleśnią.
A jak się ma sytuacja z nowymi mieszkaniami? Niestety one również są narażone na tzw. wilgoć budowlaną, która zalega na świeżo
położonych tynkach i wylewkach. Pospiesznie osuszane i zbyt
szybko oddawane do użytku budynki nie mają czasu naturalnie
wyschnąć. Suszanie ścian nagrzewnicami przynosi tylko chwilowe efekty, gdyż woda wnika do materiałów budowlanych a następnie, po ochłodzeniu, ponownie się skrapla i proces rozpoczyna
się od nowa. Dlatego pośpiech w tym wypadku nie jest wskazany.
Optymalny poziom wilgoci w mieszkaniu powinien utrzymywać
się na granicy między 45 - 60 %. Można go łatwo sprawdzić za pomocą termometru z higrometrem. To pomocne urządzenie pozwoli
nam o każdej porze trzymać rękę na pulsie.
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Skutkami nadmiernej wilgoci jest pleśń, czyli ciemne lub ciemnoszare plamy wydzielające nieprzyjemny zapach. Tego trującego
grzyba najczęściej obserwujemy w kątach ścian, wokół framug
okien, za meblami, na podłodze, pokrywającego napęczniałe panele i drewniane podłogi. Można „uprzedzić” rozwijającego się
grzyba i wykonać kilka czynności zapobiegawczych.
Pierwszym krokiem będzie docieplenie budynku, następnie zaimpregnowanie i polakierowanie drewnianych elementów w domu
(futryny okienne, schody, boazerie). Nieotynkowaną ścianę również można zaimpregnować bezbarwnym impregnatem do murów.
Te zabiegi możemy wykonać sami, niestety osuszanie ścian całego
budynku, spowodowane np. podtopieniami, ulewnymi deszczami
czy powodziami jest bardziej skomplikowane i często wymaga
pomocy odpowiedniej firmy posiadającej profesjonalne osuszacze.
Często zadajemy sobie pytanie – co z oknami? Należy je uszczelniać czy raczej rozszczelniać? Odpowiedź jest twierdząca w obydwu przypadkach. Okna, które w okresie zimowym przepuszczają
zbyt dużo mroźnego powietrza, należy uszczelnić pianką i silikonem. Jednocześnie warto zamontować urządzenia rozszczelniające lub nawiewniki okienne, którymi możemy sami, według
potrzeb, operować. Nowsze modele okien posiadają mikrowentylację – powinniśmy z niej korzystać. Dbanie o prawidłowy
przepływ powietrza to z pewnością bezpieczniejszy i bardziej
ekologiczny sposób walki z wilgocią niż chemiczne środki, które są
niewskazane dla naszego zdrowia.
Na koniec jeszcze kilka domowych sposobów na walkę z wilgocią.
Okazuje się, że sprzymierzeńcami w tej walce mogą być rośliny!
Istnieją gatunki, które pobierają wodę nie z korzeni ale z powietrza,
jak np. paprotka, skrzydłokwiat, bluszcz a także widliczki czy
popularne storczyki. Rozwieszenie soli bądź kredy, które
pochłaniają wilgoć, również może okazać się pomocne. Działanie
przeciwgrzybiczne i antybakteryjne ma olejek z drzewa herbacianego – kilka kropel dodane do wody stanowi dobrą mieszankę do
przemywania ścian. Pamiętajmy, że domowe sposoby są zdecydowanie zdrowsze, ale często niewystarczające. Po preparaty chemiczne sięgajmy jednak dopiero wtedy, gdy inne metody zawiodą.
Ci, którzy mają wilgoć w mieszkaniu wiedzą,
że walka z nią jest długa i uciążliwa.
Ze względu na własne zdrowie warto
zadziałać, nawet jeśli pleśń pojawia się
tylko w sezonie jesienno-zimowym.
Skutki zagrzybionego domu, jak złe
samopoczucie, bóle głowy, alergie
a nawet nowotwory,
możemy odczuć
dopiero po latach.
Biorąc to pod uwagę
warto zachowywać
cierpliwość
i upór aby
wyeliminować
nieproszonego gościa.

VIRIDIS ZDROWIE

Chrup, chrup,
chrup...
Izabela Jażdżewska
kierownik ds. marketingu
BROWIN

Po kuchni roznosi się zapach świeżo wypiekanego
chleba. Idealnie przypieczona skórka, puszyste
wnętrze, posmarowany domowej roboty masłem.
Najlepiej smakuje z miodem? Pomidorami?
Świeżo pokrojoną cebulką?
Zapach domowego chleba kojarzy nam się z miłością, z domem.
Pyszny, świeży, jeszcze ciepły jest czymś, za czym tęsknimy najbardziej. Najlepiej smakuje świeża piętka, nierówno oderwana od
bochenka, bo mama jeszcze nie zdążyła ukroić... Czy nie każdy
chciałby powrócić do tych czasów? Przekazać własnym dzieciom
ten smak, aby również zapamiętały go na lata? W dzisiejszych
czasach jest to możliwe, a nawet proste. W głównej mierze tylko
czas, a właściwie jego brak, blokuje nasze działania.
Przedstawię kilka przepisów, które są proste i łatwe w przygotowaniu. Nie wymagają „hodowania” zakwasu w słoiku. Nie wymagają
nawet myślenia, w jaki sposób doprawić chleb aby wzbogacić jego
aromat i sprawić aby był zachęcający dla każdego.
Na początek kilka słów o tym, co to jest chleb i z czego powstaje.
Wydaje się to oczywiste, może jednak warto przybliżyć skład oraz
proces powstawania chleba.
Pieczywem nazywamy wszelkie wyroby wypiekane, w których
skład wchodzi mąka, woda i sól, w połączeniu z innymi dodatkami.
W zależności od zastosowanych składników również skład pieczywa może się różnić. Generalnie możemy przyjąć, że pieczywo
to: cukry, białka, tłuszcze, sole mineralne, witaminy (najwięcej
witaminy B - zwłaszcza B1,PP,E) oraz woda.
RODZAJE PIECZYWA
Pieczywo dzielimy na trzy podstawowe grupy (w zależności od
głównego surowca czyli mąki): pszenne, żytnie oraz mieszane.
W skład każdej grupy wchodzą różne rodzaje wypieków. Jeśli
pieczywo jest produkowane z mąki bezglutenowej to wyróżniamy:
kukurydziane, gryczane, ryżowe oraz ziemniaczane. Dodatkowo
pieczywo można dzielić wg rodzaju gotowego produktu, np. na
bułki, chleby, ciasta.

ZASADY PRZYGOTOWANIA SUROWCÓW
Na początek ważne jest odpowiednie przygotowanie surowców. Jakość pieczywa zależy w dużym stopniu od tego, w jaki sposób zostały wykonane operacje poprzedzające produkcję właściwą.
Przygotowanie mąki.
Na przygotowanie mąki do produkcji składają się: rozpoznanie
i określenie jej właściwości wypiekowych (jaką ilość płynów dodamy do wyrobu ciasta) oraz zabiegi techniczne. Mąka pełnoziarnista
potrzebuje więcej wody przy wyrabianiu ciasta niż mąka biała.
Przesiewanie mąki ma znaczenie sanitarne i technologiczne. Znaczenie sanitarne polega na oddzieleniu od mąki ewentualnych zanieczyszczeń, dających się wydzielić na sitku. Podczas przesiewania następuje również spulchnienie, ocieplenie i napowietrzenie
mąki. Z mąki spulchnionej łatwiej i szybciej wyrabia się ciasto.
Szybciej uzyskuje ono strukturę jednorodną, ponieważ woda ma
łatwiejszy dostęp.
Przygotowanie wody do produkcji.
Woda charakteryzuje się dużą przewodnością ciepła, dlatego chcąc
uregulować temperaturę półproduktów, łatwiej jest ogrzewać lub
ochładzać wodę, niż inne produkty, będące składnikami danego
wyrobu. Jednak temperatura wody nie powinna być zbyt wysoka –
nie może przekraczać 45°C – 50°C. Nieodpowiednia temperatura
może mieć szkodliwy wpływ na drobnoustroje, które przeprowadzają fermentację ciast. Ciasto po wyrobieniu powinno mieć
28°C.
Przygotowanie roztworu soli i cukru do ciasta.
Do ciasta nie należy dozować soli w postaci krystalicznej, lecz
w postaci roztworu. Cukier również, przed trafieniem do ciasta, powinien być rozpuszczony w ciepłej wodzie.
PROCES TECHNOLOGICZNY WYRABIANIA
I WYPIEKU PIECZYWA

20

Niektóre chleby wymagają jedynie kilku minut wyrabiania, do momentu uzyskania gładkiego, jednolitego ciasta. Tak zwykle wyrabia
się chleby pszenne i mieszane, z przewagą mąki bogatej w gluten,
białej lub chlebowej. Po około 7 – 10 minutach wyrabiania, ciasto
jest odstawiane do rośnięcia (odpoczynku), w międzyczasie może
zostać kilkukrotnie złożone, a następnie jest formowane i odstawiane do kolejnego rośnięcia. Chleby zawierające jedynie mąkę
bezglutenową lub mąkę żytnią prawie wcale nie wymagają wyrabiania – należy zagnieść je szybko i obchodzić się z nimi delikatnie.
Wciąż jednak będą wymagać przynajmniej dwukrotnego złożenia
w trakcie wstępnego rośnięcia.

VIRIDIS ZDROWIE

Składanie ciasta.
Składanie służy odgazowaniu ciasta, gdyż gazy wytwarzane w procesie fermentacji mogą hamować dalsze rośnięcie drożdży. Najpopularniejszą techniką składania ciasta jest technika kopertowa. Oto
krótki instruktaż: rozciągnij lub rozwałkuj ciasto na płasko, starając
się uzyskać kształt prostokąta. Złóż dwa przeciwległe boki do środka (jakbyś składał kopertę) a następnie złóż dwa pozostałe boki
w ten sam sposób. Delikatnie spłaszcz i odwróć złożeniem w dół.
W przypadku ciasta pszennego składanie można zastąpić ponownym wyrabianiem po odpoczynku ciasta.
Temperatura.
Temperatura jest istotnym czynnikiem w procesie rośnięcia ciasta.
Ciasto drożdżowe, zarówno to zrobione przy użyciu dzikich drożdży jak i drożdży piekarskich, zawsze rośnie szybciej w wysokiej
temperaturze (optymalna temperatura to 24°C – 30°C). Jednak
szybkie wyrastanie nie zawsze jest wskazane. Ciasto chlebowe może równie dobrze wyrastać w niższej temperaturze. Obniżenie temperatury wyrastania łączy się z wydłużeniem czasu jego trwania.

Temperatura.
Chleb jest pieczony w wysokiej temperaturze. Zwykle temperatura
początkowa, to 250°C – 230°C. Lżejsze chleby mogą wymagać
pieczenia w niższej temperaturze, jak 210°C. Chleb razowy bądź
żytni wymaga stopniowego obniżania temperatury podczas pieczenia, zwykle o 20°C co 15 – 20 minut, dopóki temperatura nie
osiągnie 180°C. Pumpernikiel piecze się ok. 18 godzin.
Należy pamiętać o tym, że do wypieku chleba zawsze używamy
obu grzałek (górnej i dolnej), z wyłączonym termoobiegiem. Ważne jest, aby zapewnić odpowiednią wilgotność wewnątrz piecyka.
W tym celu do piekarnika wstawiamy miseczkę z wodą i pozwalamy, aby woda zaparowała wnętrze piekarnika bądź stosujemy
garnek rzymski w celu zapewnienia otoczenia pary wodnej.
SPRAWDZONE PRZEPISY NA POCZĄTEK
PRZYGODY Z PIECZENIEM CHLEBA
Chleb pszenny – 0,75 kg
• 320 ml wody
• 500 g mąki pszennej typ 650
• 10 g soli
• 0,5 opakowania przypraw do chleba: Mieszanka Polskie Ziarna
– BROWIN (ewentualnie składniki tj: słonecznik, siemię lniane,
dynia)
• 1 saszetka Zakwasu Chlebowego Orkiszowego - BROWIN
(z drożdżami lub Zakwasu Chlebowego Żytniego ze słodem i drożdżami). Zamiast mieszanki ziołowej można dodać mieszankę Ziół
Pomodoro – BROWIN.
Wszystkie składniki umieścić w maszynce do wypieku chleba i wypiekać na programie BASIC. Jeśli nie mamy maszynki chleb należy
wyrobić ręcznie a do wypieku wykorzystać zwykłą blaszkę lub np.:
garnek rzymski.

Pieczenie.
Czas i temperatura pieczenia różnią się z przepisu na przepis oraz
w zależności od rodzaju chleba.
Czas.
Dla przeciętnego bochenka (0,5 – 1 kg) czas pieczenia wynosi ok.
45-60 minut. Zwykle zależy to od wielkości chleba, temperatury
pieczenia, czasem także od dodatkowych składników ciasta. Jest
kilka sposobów na sprawdzenie, czy chleb jest wystarczająco dopieczony. Jednym z nich jest nakłucie patyczkiem przez całą
wysokość bochenka – jeśli patyczek jest czysty i ciasto się do niego
nie przylepia, chleb jest gotowy. Kolejnym sposobem jest użycie
specjalnego termometru do sprawdzenia temperatury wewnątrz
chleba. Właściwa temperatura waha się pomiędzy 90 a 95°C. Stan
upieczenia chleba można również sprawdzić przez delikatne
postukanie w skórkę – jeśli wydaje głuchy odgłos, jest upieczony.
REKLAMA

Chlebek pita
• 0,5 kg mąki pszennej
• 8 g drożdży suszonych - BROWIN
• 15 g soli
• 5 g cukru
• 2 łyżki oleju
• ok. 250 g wody
Do mąki dodajemy drożdże, sól, cukier i olej oraz letnią wodę.
Następnie dokładnie wyrabiamy ciasto i odstawiamy do wyrośnięcia. Po tym czasie dzielimy na porcje i odstawiamy do ponownego
wyrośnięcia. Po wyrośnięciu kształtujemy placki o grubości ok 5-6
mm, które następnie układamy na podgrzanej, posmarowanej
olejem blasze. Chlebki, po rozwałkowaniu na placki, wkładamy od
razu do mocno rozgrzanego piekarnika i na gorącą blachę.
Wypiekamy w temperaturze 250°C. Placki powinny "puchnąć" już
po ok 2-3 min. Jeżeli mamy opcję termoobiegu to można go użyć,
wtedy chlebki szybciej nabiorą koloru. Czas pieczenia to 7-8 min.
Życzymy udanych wypieków!
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Wymarzony

sen

Anna
Blańda
VIRIDIS

Zima to dla wszystkich zwierząt
trudny czas. Dlatego niektóre migrują
do ciepłych krajów (ptaki), inne skazane
są na dokarmianie przez ludzi. Spora
jest grupa tych, które zapadają
w sen zimowy.

Współcześnie naukowcy prowadzą intensywne badania nad istotą
hibernacji. Dotychczas potwierdzono, że zwierzęta zapadające w sen
zimowy żyją dłużej. Prowadzone są także eksperymenty na myszach
– wprowadza się je sztucznie w stan hibernacji i niewykluczone, że na
tej podstawie, w przyszłości uda się wprowadzić w stan uśpienia
również człowieka.

Gdzieś w dalekiej Arktyce

Czym jest sen zimowy?
Zimowy sen to nic innego, jak tylko przejście organizmu w stan uśpienia bądź czuwania. Powszechnie pojęcie snu zimowego jest używane
zamiennie z hibernacją (chociaż w nauce hibernacja jest stanem głębokiego letargu, z wyłączeniem termoregulacji ciała, natomiast podczas snu zimowego temperatura ciała spada nieznacznie a procesy życiowe nie zanikają całkowicie, są tylko częściowo spowolnione).
Właśnie spowolnienie procesów życiowych jest główną przyczyną
zainteresowania naukowców fenomenem hibernacji. Umiejętność
wprowadzenia człowieka w ten stan pozwoliłaby np. przeczekać czas
pozostały chorym ludziom do przeszczepu.

I w Tatrach
REKLAMA

Dobrze przygotowany świstak

Co jest przyczyną snu zimowego?
Powszechnie uważa się, że przyczyną snu zimowego jest spadek
temperatury otoczenia. Nie jest to do końca prawda. Zwierzęta
zapadają w sen zimowy nie całkiem z powodu spadku temperatury
lecz niedostępności pożywienia. Hibernują, aby spowolnić swój
metabolizm i dzięki temu przetrwać trudny czas zimy. Ten dobrze
zaplanowany i kontrolowany stan fizjologiczny jest możliwy
dzięki zapasom zgromadzonym jesienią. Mogą one przybierać
formę pokarmu ukrytego w kryjówkach lub stopniowego przybierania masy ciała. Dzięki brunatnej tkance tłuszczowej, zwanej
gruczołem snu zimowego, zwierzęta mogą przeżyć we śnie
nawet kilka miesięcy.
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Jakie są objawy snu zimowego?
Przede wszystkim spada metabolizm – organizm umiejętnie spala tkankę tłuszczową z jednoczesnym dostarczeniem składników
odżywczych. W naturalny sposób zostaje spowolniona akcja
serca – jego rytm może spaść nawet do 2-3 uderzeń na minutę.
Mimo tak drastycznej zmiany zwierzęta doskonale radzą sobie z
przetrwaniem. Kolejnym czynnikiem jest obniżenie temperatury ciała u hibernatorów – może ona spaść nawet poniżej
zera. Wśród tych, które pozostają jedynie w letargu, temperatura
obniża się tylko o kilka stopni.
Następnym „dowodem” na sen jest także spowolniony oddech –
aż do wystąpienia całkowitego bezdechu. Zmniejsza się wtedy
znacznie zużycie tlenu. W czasie snu zmniejsza się również
pobudliwość nerwowa – zwierzęta pozostają w stanie odrętwienia i nie wykazują zbyt dużej reakcji na bodźce.
Właśnie dlatego najlepszym legowiskiem dla nich są nory, jaskinie,
spróchniałe pnie drzew i kryjówki pod śniegiem, które dodatkowo
chronią przed wygłodniałymi drapieżnikami. Często w czasie snu
zimowego zwierzęta w ogóle nie opuszczają swoich kryjówek, nie
pobierając żadnego pokarmu. Niektóre z nich budzą się jednak od
czasu do czasu, aby skorzystać ze zgromadzonych zapasów, pobrać
wodę a nawet poruszyć się. Ciekawostką jest to, że niedźwiedzice
w zimie często przechodzą ciążę i jeszcze w czasie snu (lub krótko
po przebudzeniu) wydają na świat potomstwo.

Jeszcze „zabiegana” wiewiórka

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że w stan letargu zapadają
także niewielkie organizmy, którym warunki zewnętrzne szczególnie szkodzą, a nawet zagrażają życiu. Tak więc w zimie śpią delikatne motyle, mrówki, osy bądź trzmiele. W krótki letarg zimowy
zapadają niedźwiedzie brunatne, jenoty i borsuki. Dłuższą
hibernację odbywają nietoperze, świstaki, jeże, susły, lemury i popielice (te ostatnie potrafią przespać nawet dziewięć miesięcy!).
W zimie odpoczywają również pająki, płazy czy węże. Stan hibernacji obserwuje się u jednego ptaka – jest nim lelek zimowy.

Czy nas też to czeka?
Dzisiejsze badania naukowców potwierdzają fakt, że hibernacja nie
tylko pozwala zaoszczędzić energię, ale także przedłuża życie
i opóźnia starzenie się. Obserwacja hibernujących zwierząt doprowadziła ludzi nauki do wniosku, że sen zimowy to wynik
uaktywniania się genu o tajemniczej nazwie PDK4. Co ciekawe,
również my posiadamy ten gen! Być może kluczem do wprowadzenia człowieka w stan hibernacji będzie próba jego uaktywnienia. Na obecną chwilę znaczne wychłodzenie organizmu i spowolnienie akcji serca jest dla nas niebezpieczne i zagraża życiu.
Niezależnie od tego, czy uda się dokładnie zbadać
i bezpiecznie dostosować stan hibernacji do warunków
ludzkiego organizmu, dla zwierząt jest to proces naturalny.
Globalne ocieplenie naszego klimatu – opóźnianie się zimy
lub zbyt wysoka temperatura – nie sprzyja zwierzętom
a wręcz wybija je z okresu przygotowawczego do snu. Snu,
który jest im bardzo potrzebny.

Może to już pora?

To tylko krótka drzemka!

Kto zapada w sen zimowy?
Jednym tchem moglibyśmy wymienić dwa zwierzęta: susła i niedźwiedzia.
REKLAMA

CENTRUM OGRODNICZE

Przykładowa aranżacja
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Idzie luty,
podkuj buty

czyli rzecz
o końskich kopytach
Jak ważne jest odpowiednie dobranie obuwia,
w zależności od pory roku, wie praktycznie każdy.
Zimą – ciepłe, wysokie (aby dobrze chronić kostkę)
oraz z odpowiednią, nieślizgającą się podeszwą.
Latem – przewiewne i oddychające. U koni
odpowiednikiem ludzkiej stopy jest kopyto,
a buty to podkowy i tak jak człowiek dba
o swoje stopy i ma od tego różnego rodzaju
specjalistów, tak o „stopy” koni dba kowal.
Na początek potrzebne jest nam kilka przydatnych informacji na
temat ewolucji konia – szczególnie z zakresu historii i biologii.
Wspólny praprzodek konia (a także tapira i nosorożca) to
Condilarthra. Żył on na ziemi około 75 milionów lat temu oraz, co
jest bardzo istotną informacją, był pięciopalczasty. Od niego
wywodzi się Eohippus – kolejny protoplasta współczesnego konia.
Był on niewiele większy od lisa i na tylnych kończynach miał 3, a na
przednich 4 palce, specjalnie przystosowane do poruszania się po
bagnistych terenach. Kolejnym ogniwem w ewolucji konia był
Mesohippus. Jego nogi były wyraźnie dłuższe niż u przodka a stopy zakończone już tylko trzema palcami, co ułatwiało przemieszczanie się po twardym podłożu. Kolejną, pradawną formą konia,
był Meryhippus – „nowy koń”, który miał już prawie metr wysokości, jego nogi nadal zakończone były 3 palcami, ale tylko jeden
opierał się o ziemię. Około 10 milionów lat temu wykształcił się
Pliohippus, miał już proporcje zbliżone do dzisiejszych koniowatych i był pierwszą formą jednopalczastą.
Podczas procesu ewolucji i zmieniających się warunków bytowania koni, zmieniał się również kształt kopyt. Ciągłe ucieczki
przed drapieżnikami, poszukiwanie nielicznych wodopojów i jedzenia, zaowocowały wykształceniem się kopyta w formie, jaką
znamy obecnie. Kopyto jest już przystosowane do poruszania się
po każdym rodzaju podłoża, od kamieni po bagna.
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Praca na cztery ręce

Werkowanie

W największym skrócie trzy najważniejsze zewnętrzne części kopyta to: zewnętrzna puszka kopytowa, podeszwa i strzałka
gąbczasta, która zapewnia elastyczność kopyta i amortyzuje
wstrząsy wywołane ruchem konia. Niestety, w wyniku udomowienia konia, nie została mu zapewniona odpowiednia ilość ruchu.
Żyjący w stanie dzikim koń uderzał kopytami tysiące razy o ziemię.
Współcześnie dochodzi do niedorozwoju struktur amortyzujących
kopyta. Badania dowodzą, że u przeciętnego 600 kg konia domowego są one w podobnym stanie rozwoju, co 100 kg źrebaka,
żyjącego w stanie dzikim.
Kopyto, podobnie jak nasze paznokcie, ciągle rośnie. Szacuje się,
że jest to około 10 mm na miesiąc i zależy od wielu czynników takich jak rasa, żywienie, warunki bytowania, klimat, rodzaj wykonywanej pracy. W stanie dzikim koń, przebywający cały czas w ruchu, ściera je regularnie, obłamuje na kamieniach, a martwe części
strzałki gniją i odpadają. W warunkach domowych ważnym zadaniem osób opiekujących się końmi jest codzienna i okresowa pielęgnacja kopyta. Pierwsza z nich polega na czyszczeniu kopyt,
specjalnie zagiętym haczykiem, zwanym kopystką, druga na struganiu i usuwaniu wyrosłego rogu kopytowego dużymi cęgami, obcinaniu strzałki specjalnie przystosowanym nożem i tarnikowaniu
pilnikiem z odpowiednimi zadziorami. Zdania są podzielone co do
terminu, w którym powinno się przeprowadzać zabiegi okresowe.
W Tarze przeprowadzamy je co dwa miesiące i to wystarcza.
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Poskrom

Metoda werkowania (rozczyszczania, strugania), zwana także
pastwiskową, to jedna z wielu tradycyjnych metod korygowania
kształtu kopyta. Bardzo ważne jest, aby kowal przeprowadzający
werkowanie, miał odpowiednie kwalifikacje. W swojej pracy często może się spotkać z różnego rodzaju schorzeniami, zniekształceniami kopyt, wymagającymi indywidualnego traktowania. Tara
może poszczycić się doskonałym specjalistą w osobie pana
Tomasza Krzesaja, który zna podopiecznych jak nikt inny. Współpracujemy razem już od 17 lat, co składa się na prawie trzy lata
wspólnego strugania.
Ogromna ilość (119) oraz różnica charakterów koni przebywających w schronisku, wymusza ograniczenie się do strugania 12
zwierząt dziennie. Praca jest ciężka i wymaga ciągłego schylania
się i nieustannej uwagi. Kopyta strugamy we dwie osoby, gdyż tak
jest wygodniej, chociaż jest też metoda, w której kowal sam trzyma
nogę konia.
Czas, w jakim dokonuje się pielęgnacji kopyt, trwa od 20 minut do
1 godziny. Wszystko zależy od charakteru konia i jego chęci współpracy. W ciągu 20 minut pielęgnuje się konie, które same podnoszą
nogę, nie wiercą się, nie kładą na trzymającego, nie starają się
kopnąć każdego, kto stoi w pobliżu. Godzinę należy poświęcić dla
koni, które trzeba w różny sposób uspokajać.
Praca przy koniach wymaga dużo cierpliwości

Obłaskawione zwierzę

Istnieje wiele różnych metod uspokajania. Jedną z nich jest
premedykacja, czyli podawanie specjalnych past lub zastrzyków,
po których koń się uspokaja i traci butę. Należy jednak pamiętać, że
częste stosowanie różnego rodzaju medykamentów działa obosiecznie – pomaga i szkodzi jednocześnie. Można stosować także
poskromienie fizyczne, od metody powodującej ból u koni (jak wykręcanie ucha, które może spowodować uszkodzenie małżowiny),
po zastosowanie specjalnej konstrukcji, zwanej poskromem.
Poskrom to forma, która praktycznie nie wywołuje strachu u konia
i polega na wprowadzeniu zwierzęcia do bezpiecznej konstrukcji
(w formie dwóch poprzecznych ogrodzeń), zablokowaniu drogi
wyjścia i wejścia oraz unieruchomieniu tylnej nogi poprzez przywiązanie jej do poprzeczki specjalnym, łatwo rozwiązującym się
węzłem. Z doświadczenia wiemy, iż najlepszym rozwiązaniem są
poskromy drewniane, ze względu na łatwość ich demontażu.
Unieruchomienie konia powoduje, że próbuje jeszcze dwa, trzy
razy zerwać nogę, po czym całkowicie się uspokaja. Na szczęście
w Tarze mamy tylko kilka takich przypadków niesubordynowanych koni i większość rozczyszczania przebiega w spokojnej
atmosferze.
Na zakończenie należy dodać, że powinno się
szanować pracę kowala, bo to niestety wymierający,
aczkolwiek potrzebny zawód w naszym
społeczeństwie. Bo przecież wiadomo, że
gdy kowal dobrze podkuje,
koń i po wodzie pogalopuje

Siła także jest potrzebna
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Złotook
pożyteczny

drapieżnik

Złotook to zwyczajowa nazwa owada, należąca
do rodziny złotookich (Chrystopidae). W Polsce
bytuje 27 gatunków, ale różnice między
niektórymi z nich są niewielkie.
Systematycy najczęściej posługują się łacińskimi nazwami, np.
Chrysopa carnea, Chrysopa perla bądź Chrysopa vulgaris, by je od
siebie odróżnić. Na co dzień tak szczegółowa klasyfikacja nie jest
jednak potrzebna. Wystarczy rozpoznać tego owada i uświadomić
sobie jego pożyteczność, szczególnie w sadzie.
Złotooka najczęściej możemy spotkać w lasach oraz zadrzewionych miejscach w pobliżu domów. Jesienią i zimą znajduje on
schronienie w zabudowaniach gospodarskich, na strychach, a nawet we wnętrzach mieszkań, w szczelinach i zakamarkach. Nie należy obawiać się tych owadów, gdyż w żaden sposób nie szkodzą
człowiekowi, nie przenoszą chorób oraz nie niszczą drewna.
Jak rozpoznać złotooka? Ten piękny owad mierzy ok. 7-8 mm
długości i jest najczęściej barwy zielonej (czasem trafiają się żółtawe okazy) a rozpiętość jego delikatnych, przeźroczystych skrzydeł,
wynosi od 22 do 48 mm. Nazwa tego drapieżnika wzięła się stąd, że
ma on duże oczy ze złotym połyskiem. Oprócz tego cechą charakterystyczną i rozpoznawalną są bardzo długie i cienkie czułki. Niestety żywotność złotooka nie jest zbyt długa – dorosłe osobniki żyją
zaledwie od jednego do trzech miesięcy.
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Dojrzałe złotooki odżywiają się również nektarem oraz pyłkiem
roślinnym.
Warto uświadomić sobie pożyteczność złotooków i zapewnić im
schronienie na zimę. Budkę dla tych owadów można zbudować samemu. Wystarczy zbić kilka drewnianych deseczek, wywiercić
w nich niewielkie dziury lub po prostu pozostawić prześwity,
a wnętrze domku wypełnić liśćmi bądź słomą. Konstrukcję należy
pomalować na czerwono lub brązowo i umieścić ją ok. 1,5 do 2 m
nad ziemią, w pobliżu ściany budynku. Najlepszą lokalizacją jest
miejsce zaciszne, osłonięte od deszczu i wiatru oraz nasłonecznione. Zimą powinno się przenieść skrzynki ze znajdującymi się tam
owadami do garażu bądź piwnicy. Zadziwiające jest to, że w takiej
budce w okresie zimowym może pomieścić się nawet kilkaset
dorosłych złotooków.
Korzystnie jest zadbać o przetrwanie tych owadów
zapewniając im dom na zimę. Dzięki temu nie będziemy
zmuszeni na wiosnę do zakupu środków owadobójczych, gdyż
same złotooki będą naszymi sprzymierzeńcami w walce ze
szkodnikami siejącymi spustoszenie w ogrodzie.

Złotook w pełnej krasie

Złotooki, które najczęściej funkcjonują w środowisku naturalnym, zalicza się do drapieżników. Ten
z pozoru delikatny owad potrafi bowiem, będąc
jeszcze w postaci larwalnej, pożreć nawet 450 mszyc
dziennie. Zdarza się, że niektóre dorosłe owady
likwidują znacznie większą ilość szkodników.
Żerujące na drzewach owocowych, krzewach
i kwiatach ogrodowych mszyce, przędziorki czy
czerwce są dla złotooka smacznym
pokarmem.

Jajeczka złotooka zawieszone na cieniutkich nitkach

REKLAMA

Nareszcie
ferie!
Ferie to czas, gdy Artur i Inka mają więcej
czasu do zabaw na śniegu. Ale gdy pogoda nie
sprzyja biegną do kuchni, aby przygotować coś
pysznego. Dzisiaj serwują kolorowe kruche
ciasteczka!

Aby przygotować kruche ciasteczka potrzebujesz:
Składniki na ciasto:
- 2 i pół szklanki mąki,
- 3/4 łyżeczki soli,
- 1 i pół kostki miękkiego masła,
- 3/4 szklanki cukru,
- 1 jajo,
- 1 łyżeczkę cukru waniliowego.
Lukier:
- 20 dag cukru pudru
- 2 łyżeczki soku z cytryny
- po jednym opakowaniu: kolorowych kuleczek do ozdoby
ciast oraz kolorowych cukierków.
Oprócz tego potrzebne nam będą różnego kształtu
foremki do ciasteczek. Jeśli chcecie, możecie przełożyć
kruche ciasteczka ulubioną konfiturą.

1

2

Wykonanie:
1. Makę mieszamy z solą. Następnie łączymy ją z masłem, cukrem,
cukrem waniliowym oraz jajkiem i zagniatamy (poproście o pomoc osobę
dorosłą).
2. Z gotowego ciasta formujemy dwie kule i wkładamy na godzinę
do lodówki.
3. Wyjmujemy ciasto i rozwałkowujemy na stolnicy na grubość
ok.. 0,5 cm (tutaj również przyda się pomoc osoby dorosłej).
4. Foremkami wykrawamy ciasteczka i układamy na wysmarowanej
masłem blaszce.
5. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy
na złoty kolor (10-15 min.).
6. Gdy ciasteczka przestygną, robimy lukier.
7. Cukier ucieramy z sokiem z cytryny i dekorujemy tak
otrzymanym lukrem ciasteczka. Zanim wyschnie,
ciasteczka możemy dowolnie dekorować kolorowymi cukierkami.
GOTOWE!
Na pyszne i kolorowe ciasteczka i ciepłą herbatę
możemy zaprosić naszych szkolnych kolegów.
Ciasteczka najlepiej smakują na drugi dzień!
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BEZPIECZNE
Styczeń i luty to czas, kiedy dzieci i młodzież mają ferie. Co należy
zrobić, aby ferie były bezpieczne? Artur zastanawia się wspólnie z Inką,
jak dobrze i bezpiecznie bawić się podczas ferii.
Inko, jak myślisz, jaki jest przepis na bezpieczne ferie? Jeśli ktoś spędza
je w domu?

FERIE

„Kochane dzieci, bezpieczne ferie to: szczypta rozsądku, odrobina
wyobraźni i trochę rozwagi. Rozsądek przyda się wam po to, byście
ocenili zagrożenie, jakie może na was czekać w różnych miejscach, w których przebywacie. Wyobraźnia powinna wam podsuwać tylko mądre, a
nie nierozważne pomysły. Bawcie się i korzystajcie z wolnego czasu, ale z
rozwagą. Podczas zabawy w śnieżki uważajcie na to, by nie zrobić
krzywdy koledze lub koleżance.”

„Nie należy ufać osobom, których nie znamy. Coraz częściej słyszy
się o przypadkach, w których dzieci ufają i wierzą w to, co
proponują im nieznajomi. Pamiętajcie, że pod żadnym pozorem nie
powinno się rozmawiać z obcymi, zgadzać się na podwiezienie
samochodem albo łakomić na oferowane przez nieznajomego
słodycze. Pamiętajcie, że często powodem takiego zachowania
osoby dorosłej jest chęć zrobienia wam krzywdy. Bawcie się tylko
w miejscach do tego przeznaczonych.”

A jeśli ktoś wyjeżdża na zimowisko? Jak powinien się zachować?

Inko, a gdzie możemy się swobodnie pobawić?

„Na zimowisku, gdzie możecie poznać nie tylko nowe miejsca, ale także
nowych znajomych, też musicie pamiętać o bezpieczeństwie. Zwłaszcza,
że znajdziecie się w nowym, obcym dla siebie miejscu. Jeśli coś
zwiedzacie, nie oddalajcie się od grupy i słuchajcie uważnie swojego
opiekuna, bo to właśnie on przez cały czas trwania zimowiska zastępuje
wam rodzica. Bądźcie uważni i spostrzegawczy, a wtedy nic wam się nie
stanie.”

„W miejscach, które są do tego przygotowane, czyli np. na
lodowiskach. Pamiętajcie, aby nie zjeżdżać na sankach w pobliżu
dróg oraz zbiorników wodnych. Nie doczepiajcie także sanek do
samochodu – zawsze jest to dla was niebezpieczne, nawet, jeśli
przebywa z wami osoba dorosła. A jeśli chcecie pojeździć na
łyżwach to tylko na lodowisku – staw lub rzeka nie są bezpieczne,
gdyż lód w każdej chwili może się załamać. Uważajcie także na
sople lodu zwisające z dachów – nie strącajcie ich ani nie
przechodźcie pod nimi, gdyż jest to bardzo niebezpieczne.”

A co, jeśli jakiś miły dorosły chce nam pomóc?

Inko, a jeśli już zdarzy się wypadek, to co należy zrobić i kogo
powiadomić?
„Najpierw powinniście szukać pomocy w najbliższym otoczeniu. Głośne
Ratunku! w wielu wypadkach może okazać się skuteczne. Jeśli macie
dostęp do telefonu, to powinniście zadzwonić pod jeden z trzech numerów
alarmowych 997, 998, 999 lub pod ogólny numer 112. Pamiętajcie też
o „odblaskach” – zapewniają one bezpieczeństwo po zmroku a jeśli się
zgubicie, będzie was można łatwiej odnaleźć.”
A możesz mi doradzić, jaki jest sposób, aby nie zachorować?
„W czasie ferii przebywajcie często na świeżym powietrzu, ale pamiętajcie, że łatwo można się przeziębić. Choroba może wam popsuć nawet
najlepsze ferie. Co trzeba robić? Przede wszystkim odpowiednio się
ubierać: jeśli wybieracie się na sanki czy narty to musicie także zabrać
czapkę, szalik i rękawiczki. Powinniście też pamiętać o podstawowych
zasadach higieny osobistej. Pamiętajcie, że lepiej nie spotykać się z
osobą chorą – kontakt z nią może sprawić, że sami zachorujecie. Ważne
jest także, abyście się dobrze wysypiali oraz jedli posiłki bogate w
witaminy (czyli dużo warzyw i owoców). Uwierzcie – odpoczynek i dobra
dieta to udane ferie, bez wizyty u lekarza!”

Czy to prawda, że nawet zimą musimy smarować się kremem?
„Tak, to prawda. Zimą promienie słoneczne odbijają się od śniegu i
jest to niebezpieczne dla waszej skóry. Dlatego musicie się
smarować odpowiednimi, tłustymi kremami i preparatami
zabezpieczającymi przed szkodliwym promieniowaniem UV. Taki
krem na waszej buzi będzie was skutecznie chronił przed
mrozem!”
A jeśli nie mamy pomysłu, co robić w ferie?
„Obecnie ośrodki czy domy kultury organizują ciekawe wyjazdy,
zabawy i konkursy. Jeśli macie taką możliwość to skorzystajcie
z tego, bo jest to nie tylko ciekawa forma spędzenia wolnego czasu,
ale także możliwość poznania nowych miejsc oraz kolegów i koleżanek.”
Dziękuję za wszystkie cenne dla dzieci rady!
„To dla mnie przyjemność.
Życzę wam udanych i bezpiecznych ferii!”

KRÓTKI KODEKS POSTĘPOWANIA
W CZASIE FERII (NA ZIMOWISKU LUB OBOZIE)
Nie ufaj nieznajomym.
Nie podawaj nikomu adresu swojego zamieszkania.
Nie wsiadaj do samochodu osób, których nie znasz.
Nie korzystaj z zaproszenia nieznajomych na spacer lub do
ich domu.
Nie bierz od nieznajomego niczego, np. słodyczy.

Dbaj o higienę - myj się każdego dnia.
Staraj się unikać kontaktu z chorymi - sam
możesz bowiem zachorować.
Nie jedz i nie pij ze wspólnych naczyń.
Myj ręce przed i po posiłku.

Zawsze informuj, gdzie wychodzisz w czasie wolnym.
Miej przy sobie telefon komórkowy z potrzebnymi
numerami telefonów.
Wracaj zawsze o ustalonej porze.
Ubierz się ciepło, gdy wychodzisz pobawić się na
świeżym powietrzu.
Bądź zawsze widoczny - miej ze sobą „odblaski”.
Nie zjeżdżaj na sankach lub nartach w pobliżu jezdni.
Nie wchodź na zamarznięte zbiorniki wodne.

Co to? kto
Kto to?
co
Na długie wieczory, podczas ferii zimowych, Artur i Inka zapraszają do rozwiązania zagadek!
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Oto domek Eskimosa,
mały domek z lodu.
Chodż w dotyku zimny,
to nie wpuszcza chłodu!

Co to za woda,
twarda jak kamień?
Można na łyżwach,
ślizgać się na niej!
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Lepi się go, lecz nie z gliny,
ani z plasteliny.
Daje się mu miotłę w rękę,
aby nam wyglądał pięknie.

Konik,
wesoły dzwoneczek
i sznur saneczek!

3
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Często w nim bywają jeszcze

Co to za rycerz
w słomianej zbroi,
różę otula,
w ogrodzie stoi?

mrozy trzaskające,
za to jest w calutkim roku
najkrótsszym miesiącem!

Co to? kto
Kto to?
co
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Za poprawne rozwi¹zanie zagadki
„zostajemy!” NAGRODÊ OTRZYMUJ¥:

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

Zofia baszczak
c.o. poar z³otoryja

ORAZ

kACPER
£APSA

c.o. skalniak spytkowice

ROZWIĄZANIE PROSZĘ PRZEKAZAĆ DO SKLEPU, W KTÓRYM
OTRZYMALIŚCIE PAŃSTWO MAGAZYN VIRIDIS DO DNIA 10.02.2016
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!

PORADY FACHOWCÓW

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

z powiek

działkowca
Choć zima za oknem, to czas pomyśleć o naszych uprawach na
działce. Mało kto wie, ale żeby mieć ładne i dorodne truskawki,
trzeba pomyśleć o nich już wczesną wiosną. Truskawki powinny być dobrze nawożone. Szczególnie polecam nawożenie nawozami organicznymi, zamiast mineralnymi. Jest pewna prawidłowość w nawożeniu: nawozy mineralne użyźniają glebę,
natomiast organiczne nawożą rośliny.
Szara pleśń (Botrytis cinerea) jest najpowszechniejszą i najgroźniejszą chorobą truskawek. Jej objawy są widoczne na wszystkich nadziemnych częściach rośliny. Pozornie zdrowe owoce szybko pokrywają się charakterystycznym szarym nalotem grzybni.
Skuteczna ochrona przed szarą pleśnią wymaga wykonania w okresie kwitnienia 2 lub 3 oprysków. Należy pamiętać, aby ciecz dostała
się do wnętrza krzaczka i pokryła rozwijające się kwiaty. Najważniejszą rzeczą jest zastosowanie odpowiednich preparatów.
W chwili obecnej przeciwko szarej pleśni polecane są następujące
preparaty: Switch 62,5WG, Signum 33WG, Mythos 300SC oraz
Teldor 500 SC. Ten ostatni polecany jest tuż przed zbiorami, bo ma
wyjątkowo krótką karencję (1 dzień).
Biała plamistość liści truskawki (Mycosphaerella fragariae) to kolejna choroba tej rośliny. Rozpoznamy ją po tym, że na
liściach pojawiają się drobne brązowe plamki, które od środka stają
się szarobiałe z czerwonobrunatną obwódką. Na jednym liściu możemy doliczyć się nawet kilkunastu plam. Porażone liście więdną
i usychają. W chwili obecnej najlepszym preparatem przeciwko tej
chorobie jest Zato 50WG.
Mączniak prawdziwy truskawki (Sphaertheca macularis)
stanowi duży problem, ponieważ może powodować niepowetowane straty w plonach. Grzyb poraża liście oraz zielone zawiązki owoców. Na dolnej stronie liści tworzy się biały nalot i w efekcie ich
brzegi zwijają się i zasychają. Kwiaty natomiast są drobne i zdeformowane. Łatwo jest rozpoznać chorobę poprzez zapach grzyba.
Do zwalczania stosuje się Topsin M 500SC oraz Zato 50 WG.

Przed nadchodzącą wiosną chciałbym również zwrócić uwagę na
choroby występujące na krzewach owocowych. Zastosowanie
w odpowiednim terminie właściwego oprysku w miarę skutecznie ochroni nasze krzewy.
Amerykański mączniak agrestu (Sphaerotheca morsuvae).
Grzyb ten pojawia się coraz częściej na naszym agreście. Wiosną
poraża liście, pędy a następnie owoce. Porażone liście pokrywają się
mącznym nalotem. Młode pędy również pokrywają się białym, a następnie brunatnym nalotem. Choroba najsilniej opanowuje zamierające wierzchołki pędów, z których opadają liście. Owoce są pokryte najpierw białymi, nieregularnymi plamami, a później brunatnym
nalotem, który czyni owoc zupełnie nieprzydatnym do spożycia.
Amerykański mączniak agrestu występuje najczęściej na zagęszczonych i zacienionych krzewach. Przenawożenie azotem również
sprzyja rozwojowi choroby. Dlatego ochronę zaczynamy od prześwietlenia krzaków wycinając cztero- i trzyletnie odrosty. Porażone
pędy wycinamy również w sezonie, gdyż grzyb obumiera na wysychających pędach. Do chemicznej ochrony zaliczamy oprysk preparatami Topsin M 500 S.C. oraz Zato 50 WG (którym musimy opryskać krzewy zaraz po kwitnieniu).
Rdza wejmutkowo-porzeczkowa (Cronaritium ribicola).
To rdza, której żywicielami są porzeczki, głównie czarna oraz sosna
wejmutka. Często występuje w formie epidemii, powodując przedwczesne opadanie liści porzeczki i znaczną obniżkę plonu. Na porzeczce pierwsze objawy występują w czerwcu. Na górnej stronie
liści widoczne są małe plamki, początkowo żółte, a następnie brunatniejące. Na dolnej stronie liści tworzą się również małe plamki
(bursztynowo-rdzawe) oraz brunatne kłaczki. Zapobieganie polega
na zaniechaniu sadzenia krzewów w bezpośrednim sąsiedztwie sosen. Do oprysków stosujemy preparat Score 250 EC (tuż po kwitnieniu) lub Zato 50WG.
Abyśmy mieli ładne i dorodne zbiory należy już w okresie
zimowym pomyśleć o właściwej ochronie truskawek czy
popularnych i chętnie sadzonych krzewów przed chorobami
i szkodnikami.
Oprócz chorób, najgroźniejszym szkodnikiem naszych krzewów jest
Wielkopąkowiec porzeczkowy (Cecidophyopsis ribis). Występuje
powszechnie i jest obecnie najgroźniejszym szkodnikiem porzeczki
czarnej. Ten maleńki szpeciel (roztocz), około 0,15–0,21 mm długości, barwy białej, żyje i żeruje w pąkach porzeczki. Tam też samice
składają jaja. Wiosną pąki nabrzmiewają i rozluźniają się, ale nie rozwijają się z nich liście ani kwiaty. W jednym pąku może być nawet
około 20 tys. szpecieli. Przed i podczas kwitnienia rozpoczyna się wychodzenie szpecieli na powierzchnię. Osobniki przebywają na powierzchni liści i pędów i mogą być wtedy przenoszone z wiatrem na
sąsiednie krzewy. Tą drogą docierają do nowo formujących się pąków. W ciągu roku rozwija się od 3 do 5 pokoleń szpeciela. Uprawa
porzeczek, silnie uszkodzonych przez tego szkodnika, powinna być
całkowicie zlikwidowana. Do zwalczania wielkopąkowca, tuż po
kwitnieniu, stosujemy preparat ORTUS 05 S.C.

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

PORADY FACHOWCÓW

Egzotyki
z
nasionka
Tekst
Witold
Czuksanow

Widziałem owocującego kakaowca!
Ładna roślina i rzadka, ale szczególne
wrażenie zrobiła na mnie chyba dlatego,
że w środku zimy, gdy na dwór nie
chce się wystawić nosa, w najlepsze
kwitnie i owocuje.

Owoce kakaowca właściwego

Ciekawe zjawisko.
Kwiaty, a później owoce, wyrastają bezpośrednio na pniu, a to
przedstawienie można zobaczyć między innymi w poznańskiej
Palmiarni, w której jak w tropikach, sezon trwa przez cały rok. O tej
porze roku korci również, by rozpocząć uprawę tego, co zostaje po
ucztach złożonych z różnych tropikalnych owoców. Pestki mango i
awokado, kłącza imbiru, nasiona liczi, granatów, przeróżnych cytrusów. To wszystko kiełkuje i jest chyba stosownym do pory roku
wyobrażeniem marzeń o tym, kiedy wreszcie zrobi się ciepło jak w
tropikach. Posiadanie w kolekcji różnych cudów i cudeniek jest
zrozumiałe, ale trzeba wylać kubełek zimnej wody na głowę
ogarniętą gorączką: nie wszystkie tropikalne rośliny wytrzymają w
mieszkaniu. W środku za sucho, czasem wręcz za gorąco, a i metraż
nie taki, jakiego potrzebowałyby rośliny.
O wolnym skrawku przestrzeni na parapetach odpowiedniej dla
małych roślinek też można przecież jedynie pomarzyć.

Mam zasadę, że jeśli gdzieś pojadę i zobaczą taką roślinę, jak ten
kakaowiec, którą koniecznie chciałbym mieć u siebie, to nigdy nie
kupuję sadzonki, nawet gdyby była bardzo tania. Wracam do domu
i jeśli po kilku dniach wciąż mi chodzi po głowie, wtedy planuję,
gdzie to coś wcisnę, a dopiero później wracam po roślinę. Innym
uzależnionym kolekcjonerom roślin też radzę tak robić. Unikniecie
kłopotów i nie zajmiecie ostatniego wolnego miejsca, które
koniecznie trzeba przeznaczyć na kiełkownik do nasion. Teraz ich
czas.
Wielkim problemem w uprawie egzotyków jest suche powietrze i
zasolenie podłoża. O tej porze roku, gdy kaloryfery i piece grzeją na
całego, z pewnością wielu zauważy charakterystyczny biały nalot
na powierzchni ziemi w doniczkach.
Bać się tego, czy może machnąć ręką?
Zanim wpadniecie w panikę, po
prostu przyjrzyjcie się bliżej,
czym to coś jest?
Jeśli przypomina białe kłaczki,
lub strzępki, to z pewnością
pleśń. Może się pojawić szczególnie tam, gdzie nie podlewa się
czystą wodą, lecz na przykład
popłuczynami zawierającymi
różne składniki organiczne.
Resztki mleka czy fusy z kawy,
to świetna pożywka dla grzybów, a mogą, ale nie muszą
rozwinąć się tam takie, które coś
złego zrobią roślinom.
Jeśli się o nie boicie, po prostu
zruszajcie podłoże na powierzchni donic, ale tak, by nie
uszkodzić korzeni. Najlepiej to
zrobić starym widelcem.
Jeśli resztki zastawy nie pomagają i nalot nadal się rozwija,
wtedy wymieńcie podłoże na
nowe.
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Kwiat kakaowca
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Zarówno kwiat

jak i owoc granatu, wyglądają okazale

Częściej przyczyną pojawienia się białego nalotu w doniczkach
jest sól. Niekoniecznie ta kuchenna. To raczej sole wapnia,
które popularnie określa się słowem „kamień”. Pijąc wodę z
kranu jej nie czujemy, ale zawsze trochę znajduje się jej w
płynie, a dodajemy jej jeszcze podlewając kwiaty doniczkowe
mineralnymi nawozami dla roślin. Podczas podlewania gleba
działa jak filtr i zatrzymuje na powierzchni, to czego gołym
okiem nie widać a na języku nie czuć. Taki solny osad jest
niedobry dla roślin. W dużym nasileniu wręcz dla nich zabójczy
i jeśli się pojawi, wtedy trzeba wymienić podłoże.
Gama dostępna na rynku jest taka, że dla każdego rodzaju
wybierzecie najbardziej odpowiednie.

Tu jeszcze jedna przestroga: jeśli w doniczce zamieszkały muszki, to
takie przesadzanie połączone dezynfekcją korzeni za pomocą środka
owadobójczego trzeba zrobić koniecznie. Generalnie nie będzie to
gwarancją pozbycia się intruzów jeśli podobnie nie potraktujemy
wszystkich sąsiadek roślinki z domowego parapetu. Korzystając z
okazji wymieniamy pojemniki na trochę większe. Zwolennikom
kalendarza biodynamicznego zalecam, by te prace wykonywali w
okresie, gdy księżyca przybywa.

Ja zawsze zaczynam od usunięcia starej ziemi i wyszorowania
donic wodą z dodatkiem potasowego mydła ogrodniczego.
Później dopiero sadzę w nową ziemię.
REKLAMA

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

Zapraszamy:
Pn-Pt 9.00-19.00
Sobota 9.00-15.00
Niedziela 10.00-14.00

Egzotyczne liczi
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Zdobią w zimiedrzewa i krzewy
o

atrakcyjnej

korze

Andrzej
Antoszczuk
Sosenka,
Łapy

Jesień przeminęła, a wraz z nią
kolorowe liście na drzewach. Owoce,
które je zdobiły stają się pokarmem dla
ptaków i przy większych mrozach, po
przemarznięciu, zaczynają tracić swe
walory zdobnicze. Jest to najlepszy czas
na ukazanie się walorów pni i gałęzi
drzew oraz krzewów liściastych.

Słowo liściaste trochę dziwnie tu brzmi, bo liście dawno opadły
i dopiero teraz widać dokładnie piękno i strukturę gałęzi. Na początku prym wiodą rodzime brzozy brodawkowate. W mniejszych
ogrodach świetnie sprawdzą się brzozy pożyteczne 'Doorenbos'
o śnieżnobiałej, gładkiej korze, która z wiekiem nie pęka i nie czernieje u podstawy jak u naszej rodzimej brzozy. Brzoza o innej korze
niż biała? Czemu nie – jasnopomarańczową barwę kory ma brzoza
chińska. W mniejszych ogrodach godna polecenia jest też brzoza
'Youngi' z koroną w kształcie parasola, mająca już liczne grono
wielbicieli oraz wyglądająca podobnie brzoza pożyteczna 'Long
Trunk'.

Kolorowe pędy w zimie sprawiają, że
nasadzenia są bardzo ozdobne przez cały rok

Wśród drzew o barwnej korze imponująco wyglądają platany,
z charakterystcznie łuszczącą się płatami korą (na wzór ubrań „moro”). Z kolei klon strzępiastokory posiada unikalną, jak sama nazwa
wskazuje, strzępiącą się cienkimi warstwami korę. A kolor jest
bardzo oryginalny - cynamonowobrązowy.
Innym, bardzo interesującym tego typu gatunkiem, jest klon pensylwański o pięknej, oliwkowozielonej i wzdłużnie, biało prążkowanej korze. U odmiany 'Erythrocladum' kolor jest jeszcze bardziej
oryginalny, różowopomarańczowy, również z białymi prążkami.

Nie można też obojętnie przejść obok buków, które mają piękną,
gładką, szarą korę zarówno na pniu jak i na gałęziach. Podobnie wygląda ona u grabów, lecz u starszych drzew jest delikatnie, wzdłużnie bruzdowana. Szczególnie ciekawą strukturą gałęzi u grabów
charakteryzują się formy kolumnowe jak 'Columnaris' czy 'Fastigiata'.

Przydrożny platan oprószony śniegiem

REKLAMA
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Niezwykle urodziwy klon pensylwański
- łatwy w uprawie i wytrzymały na mróz

PORADY FACHOWCÓW

Z pozoru delikatny, intensywnie czerwony dereń

W grupie lip drobnolistnych ciekawą pomarańczową barwą gałęzi
może poszczycić się odmiana 'Winter Orange', natomiast u lipy
amerykańskiej 'Redmond' jest ona jasnoszara. Sporo odmian wiśni i
śliw ma ładną poprzecznie prążkowaną korę koloru brunatnoczerwonego. Dla znacznego grona wielbicieli ogłowionych wierzb
ciekawie zapowiada się nowa odmiana wierzby białej –
'Strachowo', o jasnopomarańczowych pędach w zimie.
Drzewa stanowią tylko szkielet naszego ogrodu i to od nas będzie
zależało, czym go wypełnimy. Przy wprowadzaniu barw do
zimowej scenerii znowu nieocenione będą derenie. Była już o nich
mowa w związku z pięknym, jesiennym przebarwieniem liści.

Brzozy, z jej charakterystyczną białą korą,
nie można pomylić z żadnym innym drzewem

Dereń biały, w zależności od odmiany, ma różną tonację zimowego
wybarwienia pędów, a w sezonie wegetacyjnym różne kolory liści.
O ile u opisanych drzew określona barwa kory utrzymuje się przez
cały rok, o tyle u krzewów będzie ona przyjmowana w głównej mierze na okres zimowy. I tak jasnoczerwone pędy ma odmiana derenia
białego 'Baton Rouge', jaskrawoczerwone 'Sibirica Variegata', czerwone 'Elegantissima', krwistoczerwone 'Gouchaltii', wiśniowoczerwone 'Kesselringii'. Oprócz czerwieni, możemy też dodać inne
kolory sadząc poszczególne gatunki derenia. Żółty, bo takie pędy
ma dereń rozłogowy 'Flaviramea' i pomarańczowy, bo taki jest
charakterystyczny kolor pędów derenia świdwy 'Midwinter Fire'.
Bardziej wyraziste, jaskrawopomarańczowe pędy, ma wierzba 'Flame'. Aby uzyskać ciekawy efekt, dobrze jest rośliny sadzić w grupach zarówno jednokolorowych, jak i wielokolorowych. W mniejszych ogrodach można sadzić pojedynczo – uzyskamy przez to
ciekawy, kolorowy akcent w zimowej scenerii.

A ten pomarańczowy odcień należy do... brzozy chińskiej

Najbardziej intensywne barwy przybierają młode pędy, więc
wiosną warto przyciąć krzewy. Będą one bardziej zwarte,
z dużą ilością rocznych, okazałych przyrostów, a przez to
bardziej widowiskowe w zimie.

PORADY FACHOWCÓW

Owocowa
krzyżówka
Joanna Wołejszo
Pro-Centrum
Biskupiec

Naturalne krzyżówki owoców, tworzone
współcześnie przez biotechnologów, są
całkowicie bezpieczne dla nas, a przede
wszystkim stanowią wspaniałe
urozmaicenie dla naszych ogrodów.

Czereśniowiśnia

Planując nowe nasadzenia warto wypróbować nowatorskie połączenia owocujących krzewów i drzewek. Jedną z ciekawszych
krzyżówek jest biała truskawka. Wyglądem przypomina zwykłą
truskawkę, z tą różnicą, że jest biała z czerwonymi kropkami.
Pierwsze owoce pojawiają się w czerwcu i lipcu, a w smaku przypominają bardziej ananasa. Hybryda powstała z połączenia dwóch
gatunków poziomek - wirgilijskiej i chilijskiej.

Limkwat

Biała truskawka

Biała truskawka, znana też pod nazwą ananasowej, potrzebuje słonecznego stanowiska oraz żyznej, lekko kwaśnej gleby. Doskonale
nadaje się nie tylko do ogródka, ale także do donicy na balkon.
Odmiana ta jest bardzo odporna na choroby, dobrze znosi niskie
temperatury, a także nie przykuwa uwagi ptaków (ze względu na
swój biały kolor). Prawidłowo uprawiana rodzi owoce o białym,
słodkim miąższu.
Kolejną ciekawą hybrydą jest malinotruskawka, czyli połączenie
maliny z truskawką. To rarytas, który jednak najczęściej występuje
w naszych ogrodach. Malinotruskawka to roślina bardzo łatwa
w uprawie, nie ma specjalnych wymagań, do tego jest mrozoodporna i toleruje różne odczyny gleby. Jedyny minus to pędy
pokryte kolcami. Duże owoce dojrzewają w sierpniu, są kuliste,
czerwone i mają lekko kwaskowaty posmak. Można je jeść bezpośrednio po zerwaniu lub wykorzystać do przetworów.
Limkwat (bądź limokwat) to połączenie limonki i kumkwatu.
Miąższ tego owocu jest nieco gorzkawy i kwaśny, zapewne za
sprawą witaminy C. Owoce limkwatu są małe, owalne, o barwie
zielonkawo-żółtej. W porównaniu do słodko-gorzkiego miąższu
skórka jest dość słodka i miękka. Owoce mogą być spożywane
w całości, możemy także wyciskać z nich soki lub użyć jako składnika do sałatek owocowych i naleśników. Limkwaty można hodować w pomieszczeniach, wymagają jednak dość żyznej, dobrze
zdrenowanej gleby. Należy nawozić sporadycznie. Roślina jest
odporna na zimno.
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Malinotruskawka
REKLAMA
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Śliwkomorela
Malinojeżyna

Wśród godnych uwagi są także rośliny jagodowe, m.in. fenomenalne owoce malinojeżyny. Jak sama nazwa wskazuje krzew ten
powstał z połączenia maliny z jeżyną. Jest nieco bardziej wymagający niż jego gatunki rodzicielskie i preferuje stanowisko słoneczne, ciepłe i osłonięte od wiatru oraz zasobnej w składniki
pokarmowe gleby. Owoce malinojeżyny są bardzo smaczne i słodkie. Nadają się do bezpośredniego spożycia, a także do przygotowania soków, dżemów czy win.
Ciekawym i oryginalnym mieszańcem, choć wciąż jeszcze wśród
niektórych działkowiczów mało znanym, jest porzeczkoagrest.
Powstał on ze skrzyżowania czarnej porzeczki i agrestu. Owoce
tego krzewu są duże, smaczne, a przede wszystkim bardzo wartościowe. Bogaty w witaminę C i A, sole mineralne i kwasy
organiczne krzew może osiągnąć nawet 2 m wysokości, jest bardzo
odporny na mróz, szkodniki i choroby. Roślina nie ma zbyt dużych
wymagań jeśli chodzi o glebę czy stanowisko. Owoce porzeczkoagrestu w smaku przypominają agrest i jednocześnie nie mają
cierpkiego smaku, charakterystycznego dla porzeczki. Owoce nadają się do bezpośredniego spożycia, ale sprawdzają się także jako
baza do dżemów, win, soków czy galaretek.
Atrakcyjne krzyżówki roślin znajdziemy także wśród drzewek
owocowych. Przykładem może być czereśniowiśnia, która na
przełomie kwietnia i maja rodzi duże, czerwone, słodko – kwaśne
owoce. Ich miąższ jest żółty i miękki. Roślina należy do gatunku
mrozoodpornych i ma bardzo silnie ulistnioną koronę. Dodatkowo
wyróżnia ją odporność na choroby, poza tym jej owoce dobrze
smakują bezpośrednio po zerwaniu, często dodaje się je także do
kompotów. Czereśniowiśnia cieszy się dużą popularnością, gdyż
jej uprawa nie jest zbyt skomplikowana.
REKLAMA

Wśród drzewek istnieje jeszcze kilka ciekawych krzyżówek, jak
np. śliwkomorela (pluot), bądź śliwa wiśniowa. To, którą odmianę
posadzimy w naszym ogrodzie, będzie zależało wyłącznie od
naszych upodobań smakowych.

Porzeczkoagrest

Krzyżówki owoców są coraz chętniej hodowane w naszych
ogrodach. Warto pokusić się o zakup sadzonek, gdyż nie
tylko upiększą nasz ogród, ale także będą wyśmienicie
smakować.
REKLAMA
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Kolory

wczesnej
wiosny

Tomasz Drabek
Plantpol, Zaborze

W jaki sposób umilić sobie zimowe
miesiące, które dla miłośników roślin są
niekończącym się okresem oczekiwania na
pierwsze cieplejsze promienie słońca
zwiastujące wiosnę?
Możemy już teraz zastanowić się, jakimi roślinami obsadzimy wyłaniające się spod śniegu rabaty i skalniaki, a które odmiany będą
pasowały do balkonowych koszy, skrzyń i donic. Dobierając odpowiednie gatunki, trzeba zwrócić uwagę szczególnie na dwie cechy:
wczesną porę kwitnienia oraz odporność na niskie temperatury.
Podpowiadamy, jakimi odmianami warto się zainteresować, żeby
jak najwcześniej móc cieszyć się radośnie kolorowymi ogrodami
i balkonami.

Kolejną rośliną jednoroczną, zaliczaną do tych wcześnie kwitnących, jest obecna na polskim rynku od niedawna sunsatia. Jej
ogromnym atutem jest różnorodność, nie tylko kolorystyczna ale
i pokrojowa poszczególnych odmian. Te o wzniosłych formach, takie jak delikatne Little Coco o niebiesko – fioletowych kwiatach,
czy żółta Little Banana, wspaniale wyglądają na rabatach. Natomiast półwzniosłe, dwukolorowe Cherry On Ice lub mocno czerwone Cranberry, będą zachwycać posadzone do balkonowych
koszy, skrzyń i doniczek.

Roślinami, które chyba najczęściej kojarzymy właśnie z wczesnowiosennymi obsadzeniami, są bratki. Mimo swoich filigranowych
kształtów i delikatnych kwiatów, doskonale znoszą lżejsze przymrozki występujące na przełomie marca i kwietnia. Co więcej, właśnie podczas niskich temperatur zawiązują więcej pąków i obficiej
kwitną.

Sunsatia
Bratki
Wisząca odmiana bratków

Spośród całego bogactwa gatunków i rodzajów, szczególnie interesującą jest seria Friolina - kaskadowa odmiana bratka, która nie
przekwita przy wysokich temperaturach, co jest niestety bolączką
starszych, wysiewanych odmian. Oprócz niezwykle obfitego kwitnienia i bardzo szybkiego tempa wzrostu, bratki tej serii wyróżniają się zwisającym pokrojem, dzięki czemu doskonale wyglądają
w koszach balkonowych i wysokich donicach. Można je również
stosować jako roślinę okrywową przy obsadzaniu rabat.
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Sunsatia rozpoczyna okres kwitnienia już w marcu i jest w stanie
wytrzymać temperatury w okolicach 1-2 stopni Celsjusza. Co
równie istotne, nie jest rośliną szczególnie wymagającą. Wystarczy
zapewnić jej słoneczne lub lekko zacienione stanowisko oraz
regularnie podlewać, utrzymując stale wilgotną glebę.
Każdorazowo podczas podlewania należy zasilić roślinę. Świetnie
sprawdzi się tu stosowanie naprzemiennie rozpuszczalnych
nawozów PLANTON®K i PLANTON®S, a jeśli zapewnimy
sunsatii odpowiednie warunki, będzie kwitła aż do jesieni
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Bergenia

Oprócz roślin jednorocznych, warto pamiętać, że wiosną rozpoczynają kwitnienie najwcześniejsze odmiany bylin. Świetnym
przykładem jest tu bergenia, której białe lub różowe kwiaty
osadzone na masywnych pędach upiększają oczka wodne oraz
ogródki skalne już od początku kwietnia. O tej porze rozpoczyna
swoje kwitnienie również brunnera, która oprócz niewątpliwego
uroku pięknych, delikatnych, niebieskich kwiatów zachwyca także
wspaniale wybarwionymi liśćmi. Odwiedzając początkiem wiosny
centra ogrodnicze warto zwrócić uwagę także na żurawki.

Brunnera

Nie należą do roślin wcześnie kwitnących, jednak ich główną
ozdobą są liście i to właśnie one o tej porze roku będą zachwycały
swoimi niespotykanymi kolorami i kształtami. Doskonale
uzupełniają także wszelkie kompozycje doniczkowe i urzekają na
rabatach oraz ogrodach skalnych.

W oczekiwaniu na pierwsze zwiastuny
wiosny już w styczniu możemy zaplanować
rabatę pełną kolorowych kwiatów.
REKLAMA

Żurawka
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Śpiewające akacjeroślinne strategie

obronne
Tekst
dr Tomasz
Pasierbek

„Strategie obronne” – to hasło
zdecydowanie kojarzy się ze światem
zwierząt. Czy jednak tak jest
w istocie?
„Uzbrojona” akacja

Smukłe nogi gazeli uciekającej przed lwem, skorupa pozwalająca
ukryć się żółwiowi czy też toksyna zawarta w skórze salamandry –
to wszystko właśnie sposoby obrony przed potencjalnym agresorem. Z takiej perspektywy rośliny wydają się być zupełnie
bezbronne – ani to nie ugryzie, ani nie opluje jadem, nawet nie jest
w stanie uciec. To jednak tylko pozory...
Zacznijmy od ostatniej kwestii: czy roślina może uciec przed
swoim prześladowcą? Choć brzmi to dość absurdalnie (bo kto widział np. biegnącego storczyka?), to jednak nie jest to zagadnienie
zupełnie pozbawione sensu. W ujęciu nieco filozoficznym ucieczka to po prostu usunięcie się poza zasięg agresora. Jeżeli tak na to
spojrzymy okaże się, że ucieczka roślin jest możliwa.
Wynikiem takiej „ucieczki” jest na przykład specyficzny pokrój
rosnących na sawannie akacji. Ich parasolowaty kształt sprawia, że
liście tych drzew są niedostępne dla większości zwierząt tam
żyjących. Jedynie słonie i żyrafy są w sta-nie sięgnąć tak wysoko.
Pozostali roślinożercy (o których na sa-wannie przecież nietrudno)
muszą obejść się smakiem – liście „uciekły” poza ich zasięg.

Specyficzny pokrój drzewa nie jest jedynym sposobem na obronę
przez zakusami zwierząt roślinożernych. Wiele roślin, w tym liczne
krzewy i niektóre drzewa, wykształcają kolce i ciernie, które skutecznie odstraszają większość zwierząt zainteresowanych ich liśćmi.
Taką kłującą „zbroję” posiadają na przykład wspomniane wyżej
akacje, ale także spotykane w naszych lasach i ogrodach jeżyny,
róże czy głogi. Kolce występują nie tylko na gałązkach i łodygach.
Mogą być one obecne także na liściach, np. u ostów, ostrożeni czy
też ostrokrzewów, a nawet na owocach, czego przykładem może
być doskonale znana każdemu kłująca łupina kasztanowca.
Niewiele jest zwierząt, które poradzą sobie z tak „uzbrojonym”
przeciwnikiem, choć oczywiście istnieją gatunki, które to potrafią.
Afrykańska żyrafa radzi sobie znakomicie z rosnącą na sawannie
kolczastą akacją. Nie dość, że jest wystarczająco wysoka, by
sięgnąć do ulistnionych gałązek, to jeszcze nie przeszkadzają jej
długie kolce tego drzewa. Choć trudno to sobie wyobrazić, żyrafa
łamie kolce z pomocą bardzo twardego, wyposażonego w brodawki
języka i podniebienia, a przełykany kęs pokarmu dodatkowo „zabezpiecza” lepką i gęstą śliną.
REKLAMA

CENTRUM OGRODNICZE

Przede wszystkim
Al. Tysiąclecia 93
34-400 Nowy Targ
tel.18 2662806
Zgodna współpraca
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www.cardemo.pl

W naszych rozważaniach wciąż pojawia się akacja, jako
przykład drzewa doskonale przygotowanego do „walki” ze
zwierzętami. Omówione wyżej cechy nie wyczerpują bynajmniej arsenału, którym dysponują przedstawiciele tego
rodzaju.

PORADY FACHOWCÓW

Jednym z najbardziej niezwykłych przystosowań,
spotykanych wśród wielu gatunków akacji, jest ich współpraca z mrówkami. Akacja dostarcza mrówkom schronienia i pożywienia, a w zamian za to mrówki atakują każdego
roślinożercę próbującego pożywić się kosztem drzewa. Na
czterometrowej akacji może mieszkać nawet do 15 000
mrówek! Co ciekawe, na wielu drzewach zasiedlonych
przez mrówki, u nasady cierni powstają specjalne bulwiaste
narośla – każde z nich jest „domem” dla kilkudziesięciu
mrówek. Wiatry, wiejące często na sawannach, wdmuchują
powietrze do pustych w środku narośli, powodując
powstawanie charakterystycznego gwizdu (stąd drzewa te
określane są po angielsku Whistling Thorns lub też równie
poetycko po polsku Śpiewające akacje…).

Ostrożeń i jego „strategia obronna”

Niezwykłe przystosowania obronne to nie tyko domena egzotycznych akacji. Popularny w naszych lasach dąb szypułkowy musi
bronić się przed larwami blisko 200 gatunków motyli (co swoją
drogą jest rekordem w skali Europy). Zmasowany atak owadów
następuje wiosną, natomiast w lecie, kiedy przecież na drzewach
jest najwięcej liści, dęby mają spokój. Wynika to ze stosowania
przez nie swoistej „broni chemicznej” – liście wiosenne są
delikatne, smaczne i pełne substancji odżywczych, podczas gdy
w liściach letnich zachodzą daleko idące zmiany. Stają się one
ciemniejsze i znacznie twardsze, trudne do rozerwania, co obniża
ich wartość pokarmową. Co więcej, zdecydowanie maleje w nich
zawartość białka, a wzrasta ilość tanin, które – mówiąc wprost –
czynią liście niesmacznymi dla żerujących na nich owadów.

Kłujące pędy jeżyny
REKLAMA

Choć fizycznie nie uciekają, nie gryzą i nie plują jadem,
rośliny bynajmniej nie są bezbronne. Wprost przeciwnie,
trzeba uznać, że to właśnie brak możliwości ruchu czyni
„roślinne wojny” bardziej zażartymi – nie mogąc uciec,
muszą zwyciężyć lub zginąć.
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Kompania

zwierząt

w Borach Tucholskich

Park Narodowy „Bory Tucholskie” zajmuje
powierzchnię 4613 ha, z czego 83%
stanowią środowiska leśne,
głównie świeże bory sosnowe.

Żurawie obradujące przed zapadnięciem zmroku;
fot. Marcin Ogrodzki

Powierzchnię Parku ukształtowały ostatnie zlodowacenia i jest on
zasobny w siedliska oligotroficzne, których podłoże stanowią piasz- Łabędź krzykliwy z młodymi; fot. Karol Zub
czyste sandry. Park oferuje więc pozornie dosyć słabo zróżnicowane
warunki przyrodnicze. W tym leśnym krajobrazie bardzo istotne znaczenie mają jednak zbiorniki i cieki wodne. Na bogactwo gatunkowe
pozytywnie wpływa również obecność innych środowisk leśnych:
borów bagiennych oraz niewielkich fragmentów liściastych łęgów
i olsów, a także różnego typu terenów otwartych, takich jak łąki,
pastwiska, wrzosowiska i torfowiska. Te zróżnicowane warunki
siedliskowe wpływają również na różnorodność świata zwierząt.
Ssaki reprezentowane są przez tak pospolite gatunki jak sarna, dzik,
jeleń czy borsuk ale również przez gatunki rzadsze m.in. ryjówkę
malutką, rzęsorka rzeczka, nocka dużego czy tchórza. Nad Strugą
Siedmiu Jezior dogodne warunki do życia mają bobry i wydry. Od
jakiegoś czasu na terenie Parku pojawia się też wilk, który zwiększa
swój rewir w tym rejonie.

Jeleń podczas kąpieli błotnej; fot. Archiwum Parku
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Sóweczka; fot. Stefan Pestka

Wędrując po szlakach najłatwiej jest jednak zaobserwować
ptaki, których jest tutaj aż 112 gatunków, z czego 91 lęgowych a pozostałe to gatunki przelotne lub zalatujące. Przynajmniej kilkanaście należy uznać za szczególnie ważne, zarówno w skali kraju jak i regionu. Do lęgowych można zaliczyć
m.in. cyrankę, gągoła, łabędzia krzykliwego. Wysoko w powietrzu zauważymy szybujące bieliki, które od wielu lat tutaj
gniazdują. Nad trzcinami zaobserwujemy błotniaka stawowego, a wczesną wiosną usłyszymy odgłosy niezwykle skrytego bąka. Czajkę i kszyka zobaczymy na zalanych wiosną łąkach. Na wrzosowiskach i wydmach rano zaczaruje nas śpiewem lerka a wieczorem na łowy wyruszy lelek, trzepocząc
charakterystycznie skrzydłami. Natomiast puchacza i włochatkę, przy odrobinie szczęścia, usłyszymy w zimowe wieczory.

Borsuk przy swojej norze; fot. Archiwum Parku
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Zalotka białoczelna; fot. Grzegorz Tończyk

Jeziora Ostrowite, Płęsno i Skrzynka, stwarzają wielu gatunkom
dogodne warunki do pierzenia się oraz odpoczynku i żerowania w
okresie migracji wiosennych i jesiennych. Najbardziej spektakularne są jesienne przyloty żurawi. Notuje się ich duże koncentracje,
nawet do 2 300 osobników. Zlotowisko nad jeziorem Ostrowite jest
jednym z większych w Polsce, znane od kilkudziesięciu lat.
W PNBT występuje 5 gatunków gadów i 10 gatunków płazów.
Najczęściej możemy spotkać padalca zwyczajnego i jaszczurkę
zwinkę, dużo rzadziej jaszczurkę żyworodną. Szczególnie cenne są
traszka grzebieniasta i rzekotka drzewna. Na wielu zbiornikach
wiosną słychać głośne chóry żab brunatnych i zielonych, które
mają tu doskonałe warunki do rozrodu.
Jeziora Parku obfitują też w ryby, których jest aż 28
gatunków, w tym podlegająca ochronie częściowej: koza
i różanka. Niezwykle ciekawą grupę ryb stanowią tak zwane
koregonidy, żyjące w czystych i chłodnych jeziorach. Należą
do nich sielawa i sieja.

Poskocz krasny; fot. Karolina Lubińska

Stopień poznania fauny bezkręgowców Parku jest ciągle niewystarczający. Stwierdzono dotąd występowanie 1399 gatunków. Jak
mało jednak jest to jeszcze zbadana grupa może świadczyć fakt, iż
w roku 2010 podczas inwentaryzacji pająków na terenie Parku,
odkryto nowy gatunek dla Polski. Natomiast w roku 2011, podczas
badań do pracy magisterskiej, wykazano 21 nowych gatunków
Chironomidae (owadów z rodziny muchówek), w tym dwa nowe
dla Polski.
Występuje tu 191 gatunków z grupy żądłówek, co stanowi 20 %
fauny krajowej. Dla tej grupy zwierząt bardzo cenne są tereny
otwarte takie jak wrzosowiska, murawy napiaskowe i łąki. Mimo,
iż wymienione środowiska zajmują w Parku niewielki obszar, to
pochodzi z nich ponad 63% gatunków pszczół, stwierdzonych w
PNBT. O walorach przyrodniczych Parku świadczą także
występujące tu zespoły ważek, których skład gatunkowy i struktura
są w większości zgodne z charakterystykami zgrupowań
uznawanych za w pełni wykształcone i typowe dla Niżu
Środkowoeuropejskiego. Jednym z najcenniejszych gatunków
ważek jest iglica mała (Nehalenia speciosa) i zalotka białoczelna
(Leucorrhinia albiformis).
Na uwagę zasługuje również rząd chrząszczy, który
jest reprezentowany przez 566 gatunków. Występuje
tu kilka rzadszych gatunków biegaczy, które podlegają ochronie np. biegacz skórzasty (największy
przedstawiciel chrząszczy) czy biegacz obrzeżony.
Świat zwierząt, zarówno tych większych jak
i tych mniejszych, pozostawia dla nas jeszcze
wiele tajemnic do odkrycia.
Tekst: Karolina Lubińska
Specjalista do spraw ochrony przyrody
Zapraszamy
na stronę internetową
Parku Narodowego
„Bory Tucholskie”
http://www.pnbt.com.pl

Traszka grzebieniasta; fot. Magdalena Kochanowska
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Flora

Kampinoskiego
Parku
Narodowego

Obszar Kampinoskiego Parku Narodowego
cechuje niezwykłe zróżnicowanie środowiska
przyrodniczego, wynikające m.in. z położenia,
geologii i geomorfologii.
Siedliska i roślinność dawnej Puszczy Kampinoskiej zostały znacznie zmodyfikowane na skutek rozmaitych działań człowieka,
związanych np. z wykorzystywaniem terenu do różnych celów
(wylesienia, melioracje, osadnictwo). Występuje tu około 150 typów zbiorowisk roślinnych, w tym większość nieleśnych (zawdzięczających swoje istnienie działalności człowieka), chociaż powierzchniowo to lasy są dominującym typem ekosystemu (pokrywają aż 73% terytorium Parku). Na zbiorowiska składa się
ponad 1400 gatunków roślin naczyniowych i około 150 gatunków
mszaków, 200 gatunków porostów i ponad 1500 gatunków
grzybów.
Najbardziej charakterystyczną cechą obszaru Kampinoskiego
Parku Narodowego jest pasowy, równoleżnikowy układ dwóch
całkowicie odmiennych form terenu: wydm i bagien. Pasy wydmowe to dwa główne ciągi wyniesień utworzonych z piaszczystego
podłoża, pokrytych w zdecydowanej większości przez lasy (93%),
z dominującym udziałem sosny zwyczajnej. Ubogie i suchsze
partie wydm porastają bory świeże, w których drzewostan tworzy
zazwyczaj sosna z domieszką brzozy brodawkowatej. W podszycie
występują: jałowiec, kruszyna i jarzębina, czasem także pojedyncze, niewielkie dęby. Runo swój krzewinkowo-mszysty charakter zawdzięcza obecności borówek (czernicy i brusznicy), wrzosu
oraz bujnej warstwy mszystej tworzonej m.in. przez płonniki i rokiet. Towarzyszą im trawy, np. kostrzewa owcza, śmiałek pogięty,
konwalia majowa, gruszyczki (mniejsze, okrągłolistne), pszeniec
zwyczajny i siódmaczek leśny. W miejscach suchszych i prześwietlonych spotyka się porosty, np. różnorodne chrobotki i pawężnice.
Sporadycznie, na najbardziej jałowych fragmentach wydm, zachowały się niewielkie powierzchnie najsuchszych i najuboższych
lasów KPN – borów chrobotkowych.
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Gruszyczka mniejsza

Płonnik włosisty

Bór mieszany z paprocią orlicą pospolitą

Najczęstszym i najszerzej rozprzestrzenionym zbiorowiskiem
wydmowym są bory mieszane sosnowo-dębowe. Ich areał wciąż
wzrasta, głównie wskutek przemiany borów sosnowych świeżych,
w których zwiększa się udział dęba (pospolitego w KPN dęba
szypułkowego) oraz dzięki regeneracji młodych, słabo jeszcze
wykształconych lasów. W drzewostanie, obok sosny, stałymi komponentami są dąb oraz brzoza brodawkowata. Warstwa krzewów
może zawierać domieszkę leszczyny.

Przetacznik ożankowy

W runie, obok gatunków typowo borowych, pojawiają się gatunki
grądowe, takie jak: trawa perłówka zwisła, fiołek leśny, zawilce.
Czasem runo zdominowane jest przez wysoką, charakterystyczną
paproć - orlicę pospolitą. Zróżnicowanie siedliskowe w obrębie
wydm sprawia, że można wyróżnić trzy podzespoły borów mieszanych: siedliska świeże i ubogie reprezentuje podzespół typowy,
te nieco żyźniejsze podzespół z leszczyną w podszycie i większym
udziałem gatunków lasów liściastych, natomiast wilgotniejsze
podzespół trzęślicowy – ze znaczącym udziałem krzewów kruszyny, a w runie trawy trzęślicy modrej, jeżyn i mchów płonników.
Niektóre, żyźniejsze fragmenty boru mieszanego, wykazywać
mogą tendencję do przekształcania się w kierunku grądów. Najlepiej wykształcone bory mieszane spotyka się zwłaszcza w obszarach ochrony ścisłej, np. Wilków, Granica czy Sieraków.

Runo boru mieszanego z jastrzębcami
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Poza Grochalskimi Piachami – niemal 100-hektarowym kompleksem otwartych wydm śródlądowych – wydmy pozbawione
roślinności są nieliczne i zajmują zazwyczaj niewielką powierzchnię. Nieco częściej pojawiają się murawy napiaskowe i ciepłolubne oraz wrzosowiska.
Na niektórych zboczach wydm rosną lasy liściaste zwane grądami.
Zajmują siedliska o zróżnicowanych warunkach wilgotnościowych
i żyznościowych. Ich drzewostan tworzą: dąb szypułkowy, grab
oraz lipa drobnolistna, z domieszką klonu zwyczajnego i brzozy
brodawkowatej. Zazwyczaj na wydmach towarzyszy im sosna,
najczęściej sztucznie nasadzona. Grądy najpiękniej wyglądają
wiosną, w okresie kwitnienia roślin runa leśnego. Zanim na
drzewach rozwiną się liście zacieniające dno lasu, zakwitają
zawilce, kokorycze, przylaszczki a także dąbrówka rozłogowa,
gwiazdnica wielkokwiatowa, gajowiec żółty i in.

Zawilec gajowy

Ze względu na swą niedostępność olsy są przyrodniczo
najlepiej zachowanymi zbiorowiskami leśnymi Parku, są też
ostoją wielu rzadkich gatunków zwierząt. Wzdłuż brzegów i kanałów oraz na obrzeżach olsów występują łęgi jesionowoolszowe, w których po drzewach lubi się wspinać chmiel
zwyczajny. Na mineralnych wyspach wśród bagien rosną grądy,
zazwyczaj nieco inne od tych wydmowych, bardziej wilgotne.
Mniejszy udział ma tu sosna i inne gatunki borowe, częściej
domieszkę stanowią wiąz i jesion a w runie gatunki łęgowe.

Wrzosowisko

Chmiel zwyczajny

Na niektórych siedliskach grądowych (np. na południowych stokach
niektórych wydm) rozwija się dąbrowa świetlista. Skład drzewostanu
może być podobny do tego, jaki panuje w grądach lub borach mieszanych, jednak warstwa krzewów jest słabo rozwinięta, dzięki czemu runo tych zbiorowisk jest dużo bogatsze w gatunki. Odpowiednie warunki znajdują tu zwłaszcza gatunki lubiące cieplejsze, nasłonecznione
stanowiska, np.: dzwonek brzoskwiniolistny, miodownik melisowaty,
pięciornik biały, ciemiężyk białokwiatowy i rozchodnik wielki.
Pasy bagienne to obniżenia (w znacznej części odlesione na potrzeby
rolnictwa) gdzie dominującym drzewem jest olsza czarna tworząca
głównie olsy – lasy o bardzo charakterystycznej strukturze. Drzewostan u swych podstaw tworzy wysokie kępy, pomiędzy którymi przez
znaczną część roku znajduje się woda. Na kępach, w których nie
występują bagna, rosną mchy, rośliny zielne, a także borówki, szczawik zajęczy, paprocie oraz krzewy. W zalewanych wodą dolinkach pojawiają się rośliny olsowe i szuwarowe: różne gatunki turzyc, kosaciec
żółty, gorysz błotny czy karbieniec pospolity.

Pierwotnie lasy porastały większość terenów bagiennych, a jedynymi zbiorowiskami otwartymi były podmokłe szuwary
trawiaste i turzycowiska. W wyniku działalności człowieka, na
osuszonych terenach bagiennych powstały półnaturalne zbiorowiska nieleśne. Dziś dominują rozległe obszary szuwarów
budowanych przez różne gatunki turzyc, łąk wilgotnych o bardzo zróżnicowanym składzie gatunkowym i łąk świeżych z charakterystyczną trawą – rajgrasem wyniosłym. W pobliżu
zabudowań charakterystyczny krajobraz współtworzy mozaika
pól ornych i różnowiekowych zalesień. Do najcenniejszych
zbiorowisk nieleśnych należą zmiennowilgotne łąki trzęślicowe, będące miejscem występowania wielu rzadkich gatunków. Na bogatych florystycznie łąkach świeżych rośnie storczyk, goździk pyszny czy kosaciec syberyjski.

Łąka świeża

Tekst i zdjęcia:
Anna Kębłowska
Botanik
Kampinoski Park Narodowy
Zapraszamy
na stronę internetową
Kampinoskiego
Parku Narodowego
http://www.kampinoski-pn.gov.pl/
Dąbrówka rozłogowa

Przylaszczka
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Przystanek

GARDENIA
Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa
i Architektury Krajobrazu GARDENIA 2016,
jak już wcześniej informowaliśmy na łamach
„Viridisu”, odbędą się w dniach 25-27 lutego
2016 roku w Poznaniu.

Jubileuszowa, X edycja tego wydarzenia, będzie gościła producentów, usługodawców a także sympatyków ogrodnictwa i architektury krajobrazu z Polski i z zagranicy. Dla zwiedzających to niepowtarzalna okazja do zapoznania się z nowościami w branży ogrodniczej, z zakresu towarów i usług.
Na Targach właściciele hurtowni i sklepów ogrodniczych, osoby
zajmujące się projektowaniem i zagospodarowaniem przestrzeni
miejskiej, a więc architekci krajobrazu oraz właściciele gospodarstw ogrodniczych i szkółkarskich, zapoznają się z nowościami
na rynku ogrodniczym. GARDENII zawsze towarzyszy efekt zaskoczenia – wystawcy prezentują nowości na rozpoczynający się
sezon. Dzięki promocji na Targach, produkty pojawiają się w ofertach hurtowni i sklepów ogrodniczych w całej Polsce.

Kwiaty na każdą porę roku

Jubileuszowa edycja Targów będzie obfitowała w liczne atrakcje
dla publiczności. Jedną z nich będzie konkurs INSPIRACJEARANŻACJE. Zadanie konkursowe będzie polegało na stworzeniu najlepszej aranżacji ogrodu (w warunkach hali targowej), na
oczach wszystkich zwiedzających. Projektanci będą mieli do dyspozycji trzy główne elementy – drzewo, kamień i detal dekoracyjny, wokół których będzie budowany projekt. Oprócz zainteresowania widzów organizatorzy zapewniają także atrakcyjne nagrody.
Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
GARDENIA to nie tylko spotkania przy stoiskach wystawców, ale
także szereg wykładów, szkoleń i konferencji, które umożliwiają
zapoznanie się z nowymi trendami oraz zacieśniają powstałe relacje. Podczas różnych odczytów będzie można zdobyć cenną wiedzę, którą można wykorzystać we własnym ogrodzie bądź sadzie.

Powierzchnia wystawiennicza, która wzrasta z każdym rokiem, jest
już w większości zarezerwowana. Udział w Targach zapowiedzieli
zarówno coroczni wystawcy jak i debiutanci pragnący nawiązać
nowe kontakty handlowe. W tym roku znacząco powiększy się grupa sektora urządzeń i maszyn, które wykorzystywane są w procesie
konserwacji i utrzymania terenów zielonych. Wynika to z tego, że
coraz więcej firm ma właśnie takie maszyny w swojej ofercie handlowej. Będzie więc można podziwiać bogaty asortyment kosiarek, rębarek do gałęzi, narzędzi ręcznych, podkaszarek i pił spalinowych. Poza tym pojawią się także znani już producenci nasion,
torfów a także tuneli, donic i akcesoriów od nawadniania, mebli
ogrodowych oraz innych akcesoriów ogrodniczych.
W ramach programu HOSTET BUYERS na Targi zaproszeni zostali również zagraniczni goście. To ważne działanie zostało podjęte
w kontekście promocji polskich producentów na rynku zagranicznym. Oczekuje się, że Polskę odwiedzą m.in. dyrektorzy sprzedaży, właściciele centrów ogrodniczych i sieci handlowych z krajów
skandynawskich, nadbałtyckich czy nasi południowi sąsiedzi.
Swój udział potwierdzili już przedstawiciele z Holandii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Izraela i Szwecji. Poszukiwanie nowych rynków zbytu za granicą to jedna z misji poznańskich Targów.

Inspirujące kompozycje kwiatowe

Wszelkie informacje na temat Targów GARDENIA można
znaleźć na stronie internetowej www.gardenia.mtp.pl.
W promocję Targów włącza się również magazyn „VIRIDIS”,
który objął wydarzenie patronatem medialnym. W następnym
numerze magazynu umieścimy obszerną relację z Targów.
Zapraszamy do Poznania a także do lektury naszego magazynu.
Jedna z propozycji dekoracji ogrodu

Zielone nawet w zimie!
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VIRIDIS POLECA

Kwiatowy

boom

Kwiaty doniczkowe
to wyjątkowa ozdoba
domu lub balkonu, wprowadzająca do
przestrzeni świeżość i niepowtarzalny klimat.

Co zrobić w przypadku, gdy rośliny więdną, żółkną lub usychają?
Można zastosować odpowiednie odżywki. Na rynek została właśnie wprowadzona nowa seria odżywek firmy AGRECOL.
Naturalnym środowiskiem większości roślin doniczkowych są kraje egzotyczne. Dlatego chcąc hodować je w domu musimy stworzyć im odpowiednie warunki do wzrostu i kwitnienia. Oprócz odpowiedniej temperatury oraz właściwego naświetlenia, należy również dostarczyć roślinie odpowiednią odżywkę.
Storczyki to jedne z niewielu kwiatów, które mogą kwitnąć przez
cały rok. ORCHID STRONG to specjalistyczny, innowacyjny
preparat, przeznaczony do regeneracji wszystkich odmian storczyków. Jego formuła wpływa na wzmocnienie systemu korzeniowego oraz polepszenie i przedłużenie kwitnienia. Odżywka wpływa także na sprężystość liści oraz ich soczysto zielone wybarwienie. Preparat należy stosować co 1-2 miesiące, przeznaczając jeden
aplikator na każdą roślinę.
GREEN STRONG to produkt przeznaczony do regeneracji
wszystkich odmian roślin doniczkowych. Specjalna formuła preparatu ułatwia pobieranie składników odżywczych z podłoża oraz
wzmacnia system odpornościowy roślin. W zauważalny sposób
wpływa na liście – stają się sprężyste i ładnie wybarwione. Odżywkę można z powodzeniem stosować przez cały rok.
REKLAMA

Rośliny balkonowe, które wiosną i latem kwitną w kolorach tęczy,
również potrzebują regeneracji. GERANIUM STRONG to
środek przeznaczony do wszystkich odmian roślin balkonowych,
którego skład pobudza system korzeniowy i zapewnia obfite kwitnienie. Niewątpliwą zaletą jest to, że poprawia się wybarwienie
kwiatów oraz części zielonych, dzięki czemu rośliny stanowią żywą kompozycję naszego balkonu. Preparat należy stosować co 1
miesiąc, przeznaczając jeden aplikator na każdą roślinę, którą
chcemy wzmocnić.
Nowa seria odżywek, poza zachęcającą szatą graficzną opakowań,
jest atrakcyjna ze względu na estetyczne i wygodne aplikatory, gotowe do natychmiastowego użycia. Każde opakowanie zawiera 5
aplikatorów i wystarcza na 20 tygodni stosowania. Pojedyncza
dawka produktu, umieszczona w podłożu, samoczynnie się opróżnia i w połączeniu z wodą odżywia roślinę przez 4 tygodnie.
Nowa seria odżywek firmy AGRECOL jest z pewnością
godna polecenia. Preparaty nie tylko poprawiają kondycję
roślin, ale także sprawiają, że obficie i barwnie kwitną.

ogródek

Firma Vilmorin Garden od pokoleń
dzieli się ze swoimi klientami
najstaranniej wyselekcjonowanymi
nasionami kwiatów, warzyw i ziół.
Na nadchodzący sezon przygotowaliśmy ofertę wzbogaconą o 40
nowych pozycji nasiennych, w tym całkiem nową linię produktów,
z podłożem zawierającym włókno kokosowe.
Miniogródek, to seria zestawów do prostej, szybkiej i udanej uprawy roślin w domu. Każdy produkt to gotowe i kompletne rozwiązanie, zawierające saszetkę nasion, podłoże z włókien kokosowych
oraz torebkę foliową do uprawy. Jest to linia dedykowana osobom
propagującym zdrowy styl życia, tak by mogły cieszyć się smakiem
potraw wzbogaconych o bogate w witaminy i minerały zioła, wyhodowane na własnym parapecie.
Wśród roślin w zestawach możemy znaleźć: bazylię właściwą
(popularną w kuchni włoskiej), koper niski do doniczek (o delikatnym i orzeźwiającym aromacie), majeranek (stosowany w kuchni polskiej, do wzbogacania smaku mięsa i zup), melisę lekarską
(zioło na sen, o działaniu uspokajającym), pietruszkę naciową ‘Festival 68’ (wyrazista przyprawa do sosów, zup) oraz szczypiorek
(pikantna przyprawa o walorach wspomagających trawienie).
Zestaw Miniogródek będzie również występował w wariancie z nasionami warzyw i ziół, które wzbogacą odświeżoną gamę dziecięcą. Wśród zestawów do domowej uprawy znajdą się nasiona
z mieszanką sałat liściowych ‘Mesclun Sweet’, pomidorem doniczkowym ‘Bajaja’ oraz stewią (której listki można stosować jako
zastępstwo dla cukru). Rośliny będzie można uprawiać w torebce
foliowej do momentu przesadzenia lub do czasu zbiorów.
Poza Miniogródkami w gamie dziecięcej pojawi się również 6 torebek z nasionami w nowej szacie graficznej. Wśród odmian, które
zaciekawią i nauczą najmłodszych podstaw uprawy w ogrodzie
znajdziemy warzywa: dynię olbrzymią, groch cukrowy ‘Cash’,
marchew jadalną ‘Mercado de Paris 3’, rzodkiewkę ‘Easter Eggs’
oraz kwiaty: groszek pachnący niski ‘Sweetie’ słonecznik ozdobny
‘Big Smile’. Dzięki zróżnicowanej gamie nasion dzieci doświadczą
aspektów edukacyjnych ogrodu: nauczą się rozpoznawać różne
gatunki, zgłębią proces kiełkowania i wzrostu roślin, a przede
wszystkim poznają rytm pór roku oraz różnorodność przyrody.
Kolekcja nasion Vilmorin Premium obejmie premierowo 6 ekskluzywnych gatunków o wyjątkowej jakości i wybitnej wydajności. Perełkami ogrodów u zwolenników nowatorskich odmian na
pewno będą: dynia zwyczajna – cukinia żółta ‘Orelia F1’, melon
‘Masada F1’, pomidor gruntowy wysoki ‘Buffalosteak F1’, pomidor koktajlowy wysoki ‘Tuttu Frutti F1’, sałata japońska ‘Frizzy
Joe’ oraz kapar ciernisty.
Wśród nowości nasiennych gamy Vilmorin Classic pojawi się natomiast 19 nowych odmian, które zaspokoją wymagających pasjonatów ogrodnictwa. Będzie to burak ćwikłowy ‘Moulin Rouge’,
dynia makaronowa ‘Vegetable Spaghetti’, endywia ‘Myrna’, fasola
szparagowa tyczna ‘Monte Gusto’, portulaka warzywna, rukiew
wodna, czarnuszka siewna, krokosz barwierski i wiele innych!
Nowe produkty zostały tak dobrane, by zainspirować naszych
klientów do kreatywnej uprawy nasion, która da wiele satysfakcji
i radości. Wyselekcjonowane nasiona ułatwią uprawę w ogródku
zarówno najmłodszym, jak i doświadczonym konsumentom.
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Domowy
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Niezastąpiony

pomocnik

Zazwyczaj natura radzi sobie sama.
Natomiast jeśli w krótkim czasie chcemy
rozmnożyć rośliny, musimy ją wspomóc.
Naszym sprzymierzeńcem jest
Podkorzeń HIMAL.
Podkorzeń to środek, który skutecznie wspomaga rozmnażanie
i rozwój roślin. Preparat ten został zakwalifikowany do bezpiecznego stosowania w rolnictwie ekologicznym.
Aby sadzonki mogły prawidłowo rosnąć lub wykiełkować z nasion,
czy rozwinąć się ze zdrewniałych sadzonek lub szczepów, muszą
mieć naturalnego sprzymierzeńca. Podkorzeń zawiera w sobie
dobroczynne grzybnie, kultury bakteryjne oraz składniki humusowe. Podnosi w ten sposób jakość gleby i pozwala roślinom prawidłowo się rozwijać. Środek ten jest dostępny w formie pudru
i poprzez swoje właściwości przede wszystkim pobudza ukorzenianie roślin, zabezpiecza sadzonki przed gniciem oraz wpływa na to,
że rośliny są zdrowe i witalne. Poza tym utrzymuje stałą wilgoć
w podłożu oraz wzbogaca go w niezbędne witaminy.
Podkorzenia można użyć na dwa sposoby: wymieszać odpowiednią ilość pudru z podłożem bądź wykonać zawiesinę (zachowując
odpowiednie proporcje co do ilości Podkorzenia i wody). Dawkowanie zależy od tego, co chcemy ukorzenić. Podkorzeń Aaqua,
Baqua, ABaqua jest dostępny w opakowaniach 20 ml. Podkorzeń
WIP (z wermikulitem i perlitem) jest pakowany po 1 litrze. Zalety
Podkorzenia HIMAL to: ułatwianie przesadzania roślin, usprawnianie ukorzeniania sadzonek, wzbogacenie gleby przeznaczonej
REKLAMA

pod siew, poprawienie startu i rozwoju roślin oraz polepszanie
podłoża.
Podkorzeń stwarza doskonałe warunki wzrostu i rozwoju roślin po
siewie i ich przesadzeniu. Pamiętajmy o tym, że po ukorzenieniu
należy stosować wodę bez chloru, gdyż nie niszczy ona mikroflory.
W ciągu całego roku Podkorzeń może być użyty w wielu wariantach, w zależności od potrzeb. Możemy go dodawać do podłoża
roślin doniczkowych w celu jego wzbogacenia. Stosuje się go także
podczas przesadzania roślin o odkrytych korzeniach lub przesadzania roślin wraz z bryłą podłoża. Podkorzeń sprawdza się również w ukorzenianiu kłączy bądź roślin cebulowych, a także podczas wysiewu nasion. Procedury ukorzeniania są szczegółowo podane na opakowaniu. Kompleksową metodę ukorzeniania opisano
na stronie internetowej www.himal.pl.
Stosowany w odpowiednich ilościach spowoduje, że będziemy
zadowoleni z rezultatów, jakie pojawią się w naszym sadzie bądź
ogrodzie.

VIRIDIS POLECA

TOP PRODUKT
ODŻYWKA DO
STORCZYKÓW
Preparat wzmacniający
i przedłużający kwitnienie
wszystkich odmian storczyków.

AGRECOL

PODKORZEŃ
Idealny ukorzeniacz roślin, z wernikulitem i perlitem.Stosowany do siewu,
rozsady, ukorzeniania i przesadzania.

MINIOGRÓDEK

HIMAL

Gotowe zestawy do uprawy. Każdy zawiera torebkę foliową,
podłoże z włókien kokosowych oraz saszetkę nasion.

VILMORIN

NASIONA NA KIEŁKI
Gotowe nasiona do domowej produkcji kiełków,
które są smaczne, zdrowe i bogate w białka,
kwasy tłuszczowe oraz błonnik.

PAŁECZKI ORCHIDEA

TORAF

Pałeczki Substral to nawóz długodziałający
przeznaczony do nawożenia wyszystkich
odmian storczyków i orchidei.

NASIONA NA ROZSADY

SUBSTRAL

Odpowiednie nasiona do produkcji
domowej rozsady warzyw.
Opakowanie z praktyczną etykietą.

CENTRALA NASIENNA

CENTRALA
NASIENNA

KARMNIK DLA
PTAKÓW
Wiszący, słomiany „domek”
dla ptaków.

KENAR2

AGROWKNINA ZIMOWA
Gruba i solidna agrowłóknina.
Doskonała do zabezpieczania
drzewek przed mroźnym,
zimowym wiatrem i śniegiem.
Dostępna w kilku rozmiarach.

FORTE

51

ROZRYWKA

Cykady na

Cykladach
Zima w pełni a my już jesteśmy zasypywani ofertami wakacyjnych
wyjazdów w egzotyczne kraje. Nie da się jednak ukryć, że większość z
nas na początku roku, oprócz noworocznych postanowień, planuje
również urlop. Spędzenie wolnego czasu w lazurowej, ciepłej wodzie i
tropikalnym, mało kapryśnym klimacie stanowi z pewnością kuszącą
propozycję. Oprócz stuprocentowej, słonecznej pogody podczas
urlopu w ciepłych krajach z pewnością towarzyszył nam będzie
śpiew… cykad.
Pierwsze skojarzenie z cykadami (Cicadidae) to piosenka Maanamu.
Okazuje się, że te cykające owady możemy spotkać nie tylko w Grecji,
ale także Chorwacji i w Hiszpanii. W Polsce również, chociaż z pewnością bardziej kojarzylibyśmy nasz klimat ze śpiewem świerszczy.
Cykady, które u nas najliczniej występują w Niecce Nidziańskiej oraz
na południu, w Ojcowskim Parku Narodowym, są pod ścisłą ochroną.
Jednym z kryterium podziału cykad jest czas ich życia – wyróżniamy
cykady jednoroczne, dwuletnie i wieloletnie.
Brzmi to tak, jakby była mowa o roślinie…
Na początek krótka historia cyklu rozrodczego cykad wieloletnich
(Magicicada). Rozpoczyna się on w połowie czerwca, gdy samice
składają na gałązkach lub w zagłębieniach młodych drzew do 600 jaj.
Wyklute po jakimś czasie poczwarki spadają na ziemię i stopniowo
przedostają się do korzeni drzew, aby przez 17 (lub 13) lat mogły spijać
z nich soki (poczwarki wytwarzają specjalny aparat, który im to
umożliwia). Po wieloletnim bytowaniu w ziemi, uruchamia się owadzi
instynkt, który nakazuje przedostanie się na powierzchnię.
To właśnie tam rozpocznie się przepoczwarzanie szarej postaci w
dorosłego osobnika o wielkości 4-5 cm, dużej rozpiętości skrzydeł
oraz intensywnym ubarwieniu. Koniec maja lub początkek czerwca to
czas przypadający na sezon godowy. Wtedy największe zadanie do
spełnienia mają samce, które dzięki narządom do generowania
dźwięku mogą zwabiać samice, które w niedługim czasie zaczną
składać jaja. Jak nietrudno się domyślić, samice i samce po spełnieniu
swojego zadania, giną. I tak co kilkanaście lat.
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Na czym polega fenomen cykad? Przyciągają nas nie swoim
wyglądem, lecz charakterystycznym cykaniem. Dla niektórych ich
„śpiew” będzie piękną muzyką mogącą konkurować z koncertem
orkiestry symfonicznej (zdarzało się, że w Stanach Zjednoczonych
odwoływano koncerty ze względu na przewidywaną aktywność
cykad) dla innych to tylko przeszkadzające w odpoczynku brzęczenie.
Co kto lubi.

ROZRYWKA

Innym fenomenem tych owadów jest wieloletnie
przebywanie pod ziemią niektórych gatunków co czyni je
najdłużej żyjącymi owadami. „Staruszki” wychodzą na
powierzchnię i rozpoczynając gody samce przywołują
swoim owadzim śpiewem samice. Wykorzystują w tym
celu membranofoniczne timbale, czyli żebrowate błony,
znajdujące się po bokach ciała, czyniące z niego swoiste
pudło rezonansowe do wydawania dźwięków.
W końcu samce czymś muszą zwrócić na siebie uwagę.
Czy wyobrażamy sobie tysiące, jak nie miliony cykad,
które oblepiają nasze drzewa, krzewy, ławki czy domy?
Taki obrazek ujrzymy jedynie w filmach katastroficznych,
chociaż w przypadku cykad scenariusz nie jest aż tak
krwiożerczy jak np. podczas plagi szarańczy. Owady te
nie kąsają, nie przenoszą chorób i raczej nie niszczą
mienia. A jednak podczas wychodzenia z ziemi dużej
ilości cykad, zwłaszcza tych wieloletnich, uzasadniona
jest obawa o młode drzewa i krzewy. Ogromna ilość może
dekoncentrować człowieka.
Cykad można słuchać, ale także można je…jeść. Chociaż
w Polsce to raczej niemożliwe, ale jeśli mieszkalibyśmy w
USA to z pewnością, raz na 17 lat, spotkamy się z
cykadami w postaci dodatku do galaretki, lodów, tart lub
pizzy. Obrzydliwe? Z pewnością, chociaż w różnych
częściach naszego globu można spotkać miejsca, w których jedzenie owadów jest normalne. Mając w pamięci to,
że owady piją soki z drzew, a wraz z nimi szkodliwe
substancje pochodzące z powietrza, należy się zastanowić
nad konsumpcją. Wszystko jest kwestią smaku.
Więcej ciekawostek na temat cykad z pewnością mogą
dostarczyć przyrodnicy ale także turyści odwiedzający
egzotyczne kraje. Chociaż z cykadami spotkamy się na
całym globie (oprócz Antarktydy), w niektórych miejscach będą liczniejsze i głośniejsze. Zwłaszcza tam, gdzie
występują cykady wieloletnie, których rój jest wydarzeniem wręcz historycznym i długo oczekiwanym.
Dlatego nie zniechęca nawet fakt, że cykady potrafią
wydawać dźwięki powyżej 108 dB, co jest odpowiednikiem uderzającego młota pneumatycznego oddalonego
o metr od słuchacza.
Z pewnością, oprócz zdjęć i wspomnień z podróży,
przywieziemy ze sobą również odgłosy cykad. Bo ten
śpiew, który wydobywa się z niewielkiego ciałka,
podziwiamy bardziej niż wygląd.

Hazmat Modine - Cicada
To był chyba koniec roku 2007. Troszkę mnie pamięć zawodzi, ale jakoś wtedy za
namową koleżanki posłuchałem Nowojorczyków kryjących się pod nazwą Hazmat
Modine. Słuszne to było namawianie! Oj słuszne!
Płyta poszła w głąb odtwarzacza i popłynęły pierwsze dźwięki. Z utworu na utwór
moje zauroczenie stawało się coraz większe. Bardzo interesujące aranżacje: dwie
harmonijki (chromatyczna i diatoniczna), grające brawurowo tak unisona jak i
partie solowe. Zamiast basu tuba, rozmaite bębny, do tego jazzujaca gitara i takież
saksofony oraz trąbka Pameli Flaming. Nieskażony przedwojenny blues i jazz
mieszający się z calypso, ska, muzyką Bałkanów, muzyką klezmerską, oraz tą z
Bliskiego Wschodu.
To połączenie tworzy coś co brzmi ponadczasowo i jednocześnie pierwotnie, a co
ważne nie jest podobne do niczego co znałem wcześniej. Hazmat Modine opierają
się na muzycznych wizjach Wade Schumana, wirtuoza harmonijki i znakomitego
wokalisty. Wspierają go wybitni muzycy. Instrumentarium obejmuje różne, często
egzotyczne instrumenty, w tym dziwaczne dęciaki (otaven, normaphone, duduk,
seng), banjitar, gitarę hawajska i cala masę innych różności a także te bardziej
tradycyjne, o których wspomniałem wcześniej. W roli gościa pojawia się Tuvan
śpiewak gardłowy związany z legendarnymi Huun-Huur-Tu, który swoimi wielogłosami dodaje utworom szamańskiego zabarwienia. Hazmat Modine są niekonwencjonalni pod każdym względem. Jednak mimo eklektyzmu i eksperymentatorstwa ich sztuka jest bardzo przyjazna dla słuchacza. Może to wszechobecność
pierwiastka bluesowego i niebywałego swingowania powoduje, że ta muzyka jest
aż tak porywająca. „Bahamut” to jeden z najlepszych debiutów płytowych jakie
było mi dane usłyszeć. Z wielkim przekonaniem zapraszam wszystkich na na
wskroś nowoczesną lekcję etnomuzykologii u podstaw której leży blues i jazz w
swej tradycyjnej postaci. Teraz przyszła kolej na ich najnowszy album z 2011 roku
Cicada. Bezsprzecznie są jednym z oryginalniejszych zespołów w Nowym Jorku,
choć najnowszy album w moim odczuciu nie jest tak nowatorski jak debiut.
Mamy oczywiście charakterystyczne dla nich połączenie bluesa, reggae, muzyki
klezmerskiej i cygańskiej a nawet pewne zabarwienie country. Jednak to co
dominuje na Cicadzie to soul odwołujący się raz do dokonań legendarnych War, raz
do brzmienia wytwórni Stax, ze wskazaniem na Otisa Reddinga. Zresztą
znamiennym jest sięgniecie przez Wade Schurmana i jego kolektyw po jeden z
flagowców Reddinga jakim jest „I've Been Lonely For So Long”. Podobnie jak na
pierwszym albumie nie brakuje pojedynków harmonijkowych Wade Schumana i
jego sparing partnera Billa Barretta, ale tym razem są one bardziej zwarte.
Nie zabrakło też funkującej tuby Josepha Daley'a. Gitarzyści Michael Gomez i Pete
Smith, trębaczka Pam Fleming, perkusista Rich Huntley stają na wysokości
zadania. Znamienici goście w postaci Kronos Quartet, Natalie Merchant i Gangbe
Brass Band nie są marketingowym dodatkiem, lecz faktycznie wnoszą własne ja.
Mieszanie gatunków, wykorzystanie instrumentów, takich jak sheng, claviola,
cymbały rumuńskie do tego nośne kompozycje powodują, że płyta magnetyzuje.
Zastanawiam się który z albumów wyżej cenię. Debiutancki Bahamut czy
najnowszy Cicada? Odpowiedź nie jest prosta.
Bahamut poraził mnie nowatorstwem, natomiast Cicada kompozycjami i soulowością pomimo swojej jak na Hazmatów tradycyjności.
Fakt faktem Hazmat Modine wydał w roku 2011 świetny krążek!
Robert Lenert
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ROZRYWKA

KRZYŻÓWKA
Poziomo:
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1. Pion, oddział
2. Amerykańska liga
koszykarska
4. Narzędzie ogrodnicze
5. Chmara lub nocny motyl
7. Pani
8. Wynaleziony z polonem
10. Utrudniać, niweczyć
11. Rosyjskie imię
13. Drużyna z Amsterdamu
14. Polska grupa rockowa
16. Koczownik, Masaj
17. Leje się z nieba
18. Słodkie ciastka
21. Składnik, cząstka materii
22. Pies myśliwski
25. Z igrekiem
26. Do pieczęci

14

18

17

Pionowo:

Włóknina
zimowa

33

2

1

1. Montana lub Arizona
3. Zdenerwowanie, gniew
6. Kuzynka kapusty
9. W rękawie
12. Muzłumański fundamentalista
15. Aromatyczna przyprawa
18. Model Mitsubishi
19. Poza boiskiem
20. Kamień jubilerski
21. Kupidyn
23. Niemiecki dzień
24. Grecka litera
26. Znak zodiaku
27. „...do młodości”
28. Entuzjazm, siła
29. Oddziały desantowe
piechoty morskiej
30. Ryć, uczyć się
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6
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LISTA NAGRODZONYCH:
1.TOMASZ GOŁĄB
-C.O. OGRÓD MARZEŃ

8

13

14

15

2.MARIA JABŁOŃSKA
- C.O. SOSENKA
3.HENRYK WOJDYŁA
- C.O. SKALNIAK
NAGRODĘ UFUNDOWAŁA FIRMA

ZWYCIĘZCOM
GRATULUJEMY !
PO ODBIÓR ZAPRASZAMY
DO SKLEPÓW

KRZYŻÓWKA
Dane
kontaktowe

Podpis
Nazwa Centrum Ogrodniczego
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ROZWIĄZANIE PROSZĘ
PRZEKAZAĆ DO SKLEPU,
W KTÓRYM OTRZYMALIŚCIE
PAŃSTWO MAGAZYN VIRIDIS
DO DNIA 10.02.16

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/

