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Do zrobienia...

JAK
Nie
W
zapomnij

zapomnij

WARZYWNIK

Nareszcie! Marzec i kwiecień to miesiące
Nareszcie wiosna i możemy ruszać z pracą!
kończące okres planowania a rozpoczynające
Ci, którzy jeszcze go nie posiadają, mogą go założyć
czas działania! Mówiąc krótko –
właśnie teraz. Co takiego? Warzywnik.
rozpoczynamy sezon! Zima była najlepszym okresem na planowanie warzywnika. Jeśli wcześ-

MARZEC

niej wymyśliliśmy jego kształt i wymiary, to łatwiej nam będzie rozplanoPorządkujemy sad i ogród po zimie – usuwamy pozostałe wać poszczególne uprawy. Przy rozmieszczaniu roślin powinniśmy paliście i przygotowujemy glebę do nowych nasadzeń, a raz na 4 miętać o kilku podstawowych zasadach: należy wziąć pod uwagę, jakie
lata sprawdzamy jej zasolenie.
stanowisko (słoneczne bądź zacienione) oraz sąsiedztwo preferują poszczególne rośliny; warzywa rosnące nisko trzeba umieścić z przodu, te
Dokonujemy cięć młodych drzew i krzewów owocowych, wyższe natomiast z tyłu; wytyczamy ścieżki pomiędzy uprawami, aby ich
obumarłe części usuwamy i wyrzucamy na kompostownik a nie deptać; rośliny wieloletnie umieszczamy w jednym miejscu, obok
zarażone pędy palimy, nowe drzewa i krzewy sadzimy pod siebie; pamiętajmy również o szkodnikach (w pewnej odległości od
koniec miesiąca.
warzywnika możemy posiać nasturcje, które niszczą szkodniki oraz
aksamitki, które usuwają nicienie); a przy wybieraniu stanowiska weźmy
Jeśli na drzewach owocowych pojawiły się uszkodzenia to na- pod uwagę płodozmian.
leży je usunąć ostrym nożem i posmarować maścią ochronną.
Co zasadzić? To, na co mamy ochotę i na co mamy miejsce. Jeśli nasz waWykonujemy oprysk przeciwko kędzierzawości liści brzosk- rzywnik będzie niewielki, to sadźmy warzywa i zioła w niewielkich iloświni.
ciach a po zbiorach poszczególnych odmian zastosujmy płodozmian.
Z brzegu posadźmy rośliny o krótkim okresie wegetacyjnym – będziemy
Przycinamy róże – głównie rabatowe, wielkokwiatowe i pien- mieli do nich łatwy dostęp.
ne – a także usuwamy przemrożone i zaschnięte pędy.
W marcu zazwyczaj wysiewamy kwiaty jednoroczne i warzywa do inspektów i rozsadników, ale przy dobrej pogodzie i pod
okryciem, możemy pod koniec miesiąca wysiać do gruntu
kwiaty jednoroczne, np. groszek pachnący, ostróżkę ogrodową a także warzywa strączkowe jak bób wczesny, groch
cukrowy.
Jeśli posialiśmy w styczniu lub lutym nasiona do rozsadników
to należy je przepikować.
Z trawnika zgrabiamy rozłożony jesienią obornik, kompost i
stare liście, trawnik należy napowietrzyć, a jeśli pojawiły się
na nim „łyse plamy” to trzeba dosiać trawę.
Na przełomie marca i kwietnia możemy już stopniowo
usuwać osłony z roślin wieloletnich zaczynając od włóknin, a
następnie stopniowo rozgarniać kopczyki i usuwać stroisz.

KWIECIEŃ

Oprócz rozmieszczenia należy odpowiednio przygotować glebę pod uprawę. Powinno się ją nawieźć nawozami organicznymi, takimi jak obornik, kompost czy gnojówka. Nie zawsze mamy jednak czas lub zwyczajnie
miejsce na „produkcję” nawozów organicznych. Z pomocą przychodzą
nam gotowe nawozy naturalne przeznaczone pod poszczególne uprawy.
Jednym z nich jest Guano –
produkt na bazie odchodów
ptaków morskich
(kormoranów, pelikanów
i głuptaków). Nawóz Forte
Bionat Guano jest dostępny na
rynku w formie nawozu uniwersalnego lub dedykowanego
poszczególnym uprawom.
Nawóz naturalnego
pochodzenia zapewnia,
że nasze uprawy będą
smaczniejsze oraz przede wszystkim wolne od pestycydów.
1% DLA JĘDRKA

Początek miesiąca jest dobrym czasem na założenie trawnika.
Dokonujemy ostatnich cięć drzew owocowych i krzewów,
nawozimy i podlewamy po nawożeniu.
Wprost do gruntu wysiewamy kwiaty jednoroczne, warzywa
na wczesny zbiór, np. szczypiorek, rzodkiewkę, koper, groch,
marchew, pietruszkę oraz zioła, np. miętę, szałwię, melisę,
lubczyk czy tymianek.
W połowie miesiąca na przekopanej, odchwaszczonej i nawiezionej rabacie możemy już posadzić bulwy mieczyków,
dalii, frezji, sadzimy również krzewy owocowe, np. pigwę,
jeżynę, winorośl.
W połowie miesiąca, po pierwszym koszeniu, nawozimy
trawnik nawozem wieloskładnikowym o długim działaniu.
W ciepłe dni rozpoczynamy pielęgnację truskawek a więc
wygrabiamy liście, wycinamy zbędne rozłogi, ściółkujemy.
Pamiętajmy, aby zaprosić do swojego ogrodu pożyteczne
zwierzątka – ptaki zjadają różnego rodzaju szkodniki, biedronki – mszyce a ropuchy z upodobaniem polują na
ślimaki.
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1%
Po raz kolejny zwracamy się do wszystkich z bardzo gorącą prośbą o wsparcie nas 1%
należnego podatku za rok 2015. Nasz syn Jędrek urodził się z wrodzoną amputacją
wszystkich kończyn. Już od 10 miesiąca życia został zaopatrzony w pierwsze proste
protezy nóg. W związku z ciągłym wzrostem organizmu zachodziła konieczność
corocznej wymiany protez, a ich koszt ciągle wzrastał. Dziś Jędrek jest pełnoletnim,
szczególnie uzdolnionym młodym człowiekiem. Uczęszcza do szkoły, jeździ konno,
pływa, a jego największą pasją jest śpiew. Ma jeszcze wiele marzeń, ale bez Waszej
pomocy są one nieosiągalne. Protezy nowej generacji pozwoliłyby mu poruszać się,
a może nawet biegać, dużo sprawniej niż dotychczas. Niestety ich koszt jest ogromny
(ok. 60 000 PLN) i wielokrotnie przekracza nasze możliwości finansowe.
Zwracamy się do Wszystkich, którzy mogą i chcą podarować Jędrkowi 1%
– KRS 0000031330 koniecznie z dopiskiem dla Jędrka Rosy.

KRS 0000031330 ”dla Jędrka Rosy”

REKLAMA

Budzimy

ze snu

Wiosna - przyroda stopniowo budzi się do życia.
Z dnia na dzień przybywa zieleni, a słońce jest
„jakby” cieplejsze. I chociaż na przedwiośniu
możemy jeszcze spodziewać się lekkich
przymrozków, to zawsze mamy nadzieję,
że zima już do nas nie wróci.
Wiosną do życia budzi się przyroda, a my, „pochłaniając” odżywcze promienie słońca, zaopatrujemy się w niezbędną energię do
działania. Wreszcie przychodzi czas na czyny: przygotowujemy
glebę, zaopatrujemy się w nowe nasiona i cebulki, rozmieszczamy
uprawy kwiatów, warzyw, ziół, drzew i krzewów ozdobnych.
Na przedwiośniu w ogrodzie jako pierwsze „przebudzają się” kwiaty. Wschodzą ranniki, przebiśniegi, krokusy i pierwiosnki. Zaczynają kwitnąć krzewy (np. dereń) lub takie drzewa jak topola czy
wiąz. Nieco później, bo w kwietniu, zakwitają rośliny cebulowe,
a wśród nich szafirki, narcyzy czy tulipany. O tej porze roku
różnokolorowym kwieciem obsypują się krzewy ozdobne od żółtej
forsycji po różowego migdałka i biało-różową, okazałą magnolię.Kwiecień to także czas kwitnienia drzew owocowych.
Na pierwszy plan wysuwają się morele, które najwcześniej kwitną,
następnie brzoskwinie, czereśnie, śliwy i wiśnie. W kwietniu mogą,
choć nie muszą, zakwitnąć grusze oraz wczesne odmiany jabłoni.
Wiosna ma to do siebie, że niektóre kwiaty zakwitają z dnia na
dzień, robiąc nam nie lada niespodziankę!

Na wiosnę pięknieje także nasz balkon. Wystawiamy rośliny,
które zimowały w pomieszczeniach lub dokonujemy nowych
nasadzeń. W donicach umieszczamy różnobarwne kwiaty –
obecnie „do łask” wracają pelargonie, fuksje i dalie. Możemy
także postawić na tradycyjne bratki, stokrotki czy pierwiosnki,
które są dostępne w niezliczonej ilości odmian. Co ważne,
rośliny te bardziej od letnich upałów preferują niższe temperatury, dlatego nie musimy bać się, że lekkie wiosenne przymrozki, „położą” kwiaty. Do balkonowych kompozycji możemy
również dodać wrzośce – są delikatne, ładnie kwitną, a do tego
mają niewielkie wymagania. Zagospodarujmy nasz balkon tak,
aby był idealnym miejscem do odpoczynku.
Tak, jak u roślin wiosną rozpoczyna się sezon wegetacyjny, tak
i zwierzęta w tym czasie dają o sobie znać. Trele wracających
z ciepłych krajów ptaków oraz porykiwania niedźwiedzia-śpiocha są znakiem, że to już wiosna! A nasz zapał i energia do
pracy? To znak, że na pewno mamy wiosnę!
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Wiosenne
marzenia
czyli

Agnieszka
Dybaś-Kopczacka
C.O. Ogrody,
Gorlice

nowości

ogrodowe

„W marcu jak w garncu” - mówi
stare przysłowie o kapryśnym
przedwiośniu. To prawda, że w tym
czasie pogoda nas nie rozpieszcza
i potrafi szybko się zmieniać.

Zamiast przejmować się tym, co dzieje się za oknem pamiętajmy,
że mamy jeszcze tylko chwilkę, aby zastanowić się i zaplanować to,
jak będzie wyglądał nasz ogród i balkon w nadchodzącym roku.
Proponuję więc nastawić wodę na ciepłą herbatę z miodem i cytryną, usiąść wygodnie w fotelu, wziąć kartkę papieru i zrobić listę
roślin, które chcielibyśmy mieć w naszym ogrodzie.
Zamierzeniem tego artykułu jest przyjrzenie się nowościom kwiatowym, które na przedwiośniu możemy już spotkać w centrach
ogrodniczych. Pamiętajmy, że przy wybieraniu kwiatów balkonowych powinniśmy kierować się długością okresu kwitnienia, tak by
były dekoracją od wiosny do jesieni.
Dla tradycjonalistów proponujemy rośliny jednoroczne tj. żeniszka
meksykańskiego, begonię stale kwitnącą, nasturcję większą,
niecierpek Waleriana, petunię ogrodową, smagliczkę nadmorską,
ubiorek baldaszkowaty, lobelię przylądkową, aksamitkę rozpierzchłą i wąskolistną, tytoń Sandera, portulakę wielkokwiatową i cieniolubną, nemezję powabną, czubatkę ubiorkolistną, werbenę
ogrodową.
Inną propozycją będą długokwitnące rośliny wieloletnie tj.: pelargonie ogrodowe i bluszczolistne, fuksje, begonie bulwiaste, dalie,
długopędowe odmiany petunii (w tym drobnokwiatowe ‘Million
Bells’, ‘Celebration’) i werbeny (m.in. ‘Temari’, ‘Tapien’, ‘Ipanema’, ‘Babylon’), gerbery ogrodowe (osteospermum), scewole,
uczepy rózgowate, diascje, bakopy (sutery). Uroku naszemu ogrodowi dodadzą także: heliotropy, złocienie krzewiaste, niecierpki
nowogwinejskie, pantofelniki całolistne, torenie, lantany, skrętniki, wieloletnie nemezje (‘Karroo’ i ‘Sunsatia’), tojeście gęstokwiatowe.
Większość z powyższych kwiatów jest nam już znana. Na rynku
rokrocznie pojawiają się jednak nowe odmiany lubianych kwiatów.
Poszukując nowych nasadzeń spotykamy się także z roślinami o
egzotycznych nazwach i atrakcyjnym pokroju.
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Poniżej kilka przykładów zarówno zupełnie nieznanych, jak i nowych odmian popularnych roślin ogrodowych.

Uprawia się ją w naszych ogrodach jako roślinę jednoroczną.
Kwiaty pojawiają się na bezlistnych łodygach a błękitna barwa płatków kontrastuje z żółtym środkiem. Felicia może obficie kwitnąć
aż do przymrozków, pod warunkiem, że została posadzona w słonecznym stanowisku. Niewątpliwym atutem jest to, że roślina dobrze się krzewi. Atrakcyjnie wygląda zarówno posadzona pojedynczo, jak i w kompozycjach z innymi kwiatami.

Mecardonia to atrakcyjna roślina o drobnych, żółtych kwiatach,
które zawiązują się w kątach liści. Kwitnie przez całe lato i jest wyjątkowo odporna na podwyższoną temperaturę. Polecam odmianę
‘Gold Dust’, która ma zwisający, zwarty pokrój oraz średni wzrost.
Zaletą jest także to, że wcześnie rozpoczyna kwitnienie. Sprawdza
się w wiszących pojemnikach i wysokich donicach, a także na
rabatach.

To kolejna roślina, która przez całe lato obsypuje się dużą liczbą
delikatnych kwiatów. Można ją sadzić pojedynczo lub w kompozycjach z innymi roślinami. Jej wzniesiona i smukła budowa dodaje
aranżacji lekkości. Gaura może rosnąć na stanowisku słonecznym
lub półcienistym, w lekkiej i przepuszczalnej glebie. Wymaga tego,
aby ją regularnie podlewać i nawozić. Godna polecenia jest odmiana ‘Snowbird’, która ma białe kwiaty, wzniosły pokrój i średni
wzrost. Znakomicie sprawdzi się posadzona zarówno w donicach
na balkonie czy tarasie, jak i na ogrodowych rabatach.
REKLAMA

CENTRUM OGRODNICZE OGRODY
UL. BIECKA 13
UL. LEGIONÓW 15 WWW.MOTOOGRODY.PL
TEL/FAX: 18 353 56 64
TEL/FAX:
18 353 68 98
38-300 GORLICE
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Z kolei poniżej kilka nowych odmian popularnych kwiatów.
To ciekawa odmiana aksamitki o dużych, pomarańczowożółtych
kwiatach. Roślina kwitnie bardzo wcześnie a zarazem obficie,
wydzielając delikatny zapach. Preferuje stanowisko półcieniste
bądź słoneczne.

Te odmiany goździków wyróżniają się niespotykaną barwą kwiatów. Pierwsze z wymienionych są śnieżnobiałe, drugie różowe.
Atutem jest to, że kwitną wcześnie a zarazem bardzo dobrze się
krzewią. Obydwie odmiany nadają się do posadzenia w pojemnikach, w słońcu lub półcieniu. Ładnie ozdobią balkon lub taras.
Warto dodać, że Waikiki to seria goździków bylinowych, przeznaczonych do uprawy w cyklu dwuletnim i jeśli przezimuje się je
w temperaturach plusowych, to wzrost i kwitnienie w kolejnym
roku będzie przyspieszone.

Smagliczka 'Snow Princess'
To godna polecenia jednoroczna roślina, zyskująca coraz więcej
sympatyków. Odmiana ta charakteryzuje się zwartym, zwisającym
pokrojem i dobrym krzewieniem. Kwitnienie rozpoczyna się
wcześnie i trwa nieprzerwanie przez całe lato, dzięki czemu długo
możemy cieszyć się drobnymi, białymi kwiatami. Nadaje się na
stanowisko słoneczne. Mimo delikatnego pokroju roślina jest
odporna na wysoką temperaturę i deszcz. Imponująco wygląda
posadzona w koszach, wiszących pojemnikach czy wysokich
donicach. Spełnia się w roli rośliny towarzyszącej kwiatom o kontrastowych barwach.
I jeszcze kilka innych, ciekawych propozycji roślin.

Rośliny z tej grupy są bardzo dekoracyjne. Delikatne kwiaty w różnej kolorystyce obficie kwitną w miejscach dobrze nasłonecznionych i najlepiej wyeksponować je w wiszących pojemnikach. Rośliny preferują przepuszczalne, żyzne, lekko kwaśne podłoże oraz
wymagają regularnego podlewania, aby
utrzymywać umiarkowaną wilgotność podłoża w pojemniku. Zaletą ich jest to, że kwiaty
wykazują wysoką odporność na choroby
systemu korzeniowego.
Ta bylina z rodziny liliowatych pochodzi
z Afryki Południowej. Ma długie, szablaste,
ciemnozielone liście oraz okazałe kuliste lub
spłaszczone kwiatostany (baldachy), które pojawiają się na szczycie długich, bezlistnych
pędów. Pojedyncze kwiaty są dzwonkowate,
w kolorach od białego przez niebieski do
fioletowo-szafirowego. Nazwa pochodzi od
greckich słów agape – miłość i anthos – kwiat.

Śnieżnobiała smagliczka, różowa Calibrochoa i fioletowy agapant - ciekawy zestaw!

Pierwsza odmiana charakteryzuje się długimi kwiatostanami oraz
ciemnym, purpurowym kolorem kwiatów. Druga ma czerwone kwiaty,
jest pnąca i dobrze się krzewi. Szałwie kwitną przez całe lato, w
półcieniu bądź słońcu. Poleca się je zarówno do gruntu, jak i do dużych
donic ustawionych na balkonach i tarasach.
REKLAMA

To aromatyczna bylina, która produkuje
kłosowate kwiatostany rurkowych kwiatów i
zdobi nimi ogród od połowy lata aż do jesieni.
Różne gatunki kłosowca są dostępne w rozmaitych kolorach – czerwonym, różowym,
pomarańczowym, przy czym dominuje
fioletowy, odcienie niebieskiego i kremowozielonego. Kłosowiec jest bardzo atrakcyjny
dla pszczół, które nie ominą takich pachnących anyżem czy lukrecją kwiatów. Liście
kłosowca mają cytrynowy zapach. Warto je w
ogrodzie posadzić, chociaż nie są zbyt
długowieczne. Jednak przez kilka lat powinniśmy cieszyć się ich urokiem.

Początek marca to doskonały moment na zaprojektowanie
wyglądu letnich rabat kwiatowych, patia i balkonu oraz
zakup odpowiednich nasion i cebulek. Dzięki wytężonej pracy
w okresie wiosennym, latem w naszym ogrodzie rozkwitną
kolorowe i pachnące kwiaty, umilając nam i naszym gościom
chwile w nim spędzone.

PORADNIK SEZONOWY

A więc

wiosna

Jan Godyń
Agromir,
Krzeszowice

W nadchodzących dniach, tygodniach
(wszystko zależy od pogody) musimy się
przestawić na szybsze tryby pracy.
Nadchodzi Ona, czyli chyba najpiękFiltr powietrza - niezbędna ochrona
niejsza i najbardziej oczekiwana,
przynajmniej w naszej branży: wiosna. Co potrafi kwarc? Widać na cylindrach w silnikach urządzeń do

Skończy się słodkie leniuchowanie przed telewizorem w ciemne
wieczory. Dla wielu z nas zacznie się czas dbania o otoczenie wokół
domu, w tym trawnik.

pielęgnacji trawników. Zarysuje gładź, ściera tłok, pierścienie. A
potem się dziwimy, czemu kosiarka dymi lub zaczyna „brać” olej.
A wydawałoby się - taka drobnostka: filtr powietrza.

Jedną z pierwszych czynności, oprócz usuwania naszych „ulubionych” kretowin z połaci, jaką możemy wykonać jest wertykulowanie, czyli usunięcie niepotrzebnych mchów, porostów oraz
napowietrzenie systemu korzeniowego trawnika. Po usunięciu pozostałości po wertykulacji możemy oczekiwać pierwszego koszenia. Jak zawsze, to pierwsze, sprawia najwięcej radości.
Ale, nim zaczniemy.........warto przygotować nasz sprzęt do koszenia, sprawdzić, czy silnik jeszcze ożyje, czy w kosiarce nie ma dziur
„wygryzionych” przez korozję itd.
Zakładam, że na zimę oczyściliśmy spód urządzenia z pozostałości
koszonej trawy. Zrobiliśmy to, prawda??

Świeca

Zacznijmy od silnika. Kiedy była wymieniana świeca??.
Pamiętamy?? Jeśli nie, warto ją wykręcić i zobaczyć jaki ma nalot.
Powinien być ceglasty. Jeśli jest inny, to mamy problem z silnikiem.
Generalnie producenci zalecają, aby wymieniać świece po upływie około 100 motogodzin.

Pył w silniku potrawi wiele zniszczyć

Olej

Przejdźmy dalej: olej. Powinien być wymieniany co 20 lub 50 motogodzin, w zależności od klasy, ale nie rzadziej niż raz na sezon.
Należy stale monitorować jego poziom. Każdy silnik podczas pracy w jakimś stopniu go zużywa i jest to prawidłowe.

Nóż

Czas na nóż w kosiarce. Należy sprawdzić jego stan, naostrzyć i koniecznie wyważyć. Oczywiście, jeśli nóż posiada jeszcze łopatki do
wyrzutu trawy. Zdarza się, iż jest tak zużyty, że nie będzie nam
wrzucał trawy do kosza. To również dotyczy kosiarek elektrycznych. W przypadku wertykulatorów noże tnące bardzo szybko się
zużywają i należy je często wymieniać.
REKLAMA

P.P.H. AGROMIR Nawojowa Góra
ul. Krakowska 152
32-065 Krzeszowice
Tel: (12) 282-61-05, 258-11-10,
Serwis: (12) 282-15-27 606 830 048

Świeca to „podstawa”

Filtr powietrza

Następnie bardzo ważna rzecz: filtr powietrza. Jeśli jest zanieczyszczony: należy wymienić. Obecnie większość filtrów jest papierowych i ich się nie „pierze” lub moczy w benzynie.
Ważna uwaga: silnik kosiarki, a zwłaszcza wertykulatora, pracuje
w często bardzo zapylonym powietrzu na wysokości około 50 cm
nad ziemią. Jeśli dopuścimy do sytuacji, w której przez zanieczyszczony filtr silnik będzie zasysał do cylindra odrobiny kurzu,
pyłu, a często piasku szybciej zainwestujemy w remont silnika lub
całą kosiarkę. Pamiętajmy, iż głównym składnikiem tych pylastych
i piaskowych zanieczyszczeń jest kwarc. Świetny minerał. W 10cio stopniowej skali twardości Mohsa jest notowany na pozycji
siódmej. Dla przypomnienia: dziesiąty jest diament.
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Zapewniamy
fachowy serwis
i części zamienne
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Paski klinowe. Jeśli kosiarka posiada napęd sprawdźmy stan
paska. Często jest spękany lub nadpalony i będzie się ślizgał
podczas pracy. Linki, koła urządzeń, również wymagają gospodarskiego spojrzenia.
Uff. Sporo tego.
Jeśli nie mamy czasu lub ochoty na to wszystko, zawsze
możemy udać się do najbliższego lub zaufanego warsztatu,
gdzie te wszystkie czynności wykonają za nas fachowcy, którzy
dodatkowo ocenią, w jakim stanie jest urządzenie i czy długo
się nim nacieszymy.
Jeśli taka będzie nasza decyzja, pospieszmy się. Nie czekajmy,
tak jak wszyscy, na ostatnią chwilę. W warsztatach, mimo
szczerych chęci, pracownicy nie mają sześciu rąk i powstaje
kolejka, a każdemu bardzo się spieszy. Takie czasy.
Ale się rozgadałem.
W następnym odcinku postaram się opowiedzieć o nowościach
wprowadzanych na rynek przez producentów.
Nowościach, które mają nam ułatwić życie, zaoszczędzić czas,
uczynić pracę przyjemniejszą.
A więc......wiosnaaaaaa!!

REKLAMA

REKLAMA

Paski klinowe
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Co nowego
w ogrodzie?
Trendy

2016

Rok 2016 przywitał nas dość ciepłą, ale za to
deszczową zimą. Aura sprzyja poszukiwaniom
inspiracji ogrodowych na ten rok. Ja również
postanowiłam, jak co roku, porozmawiać
z kolegami po fachu i wspólnie zastanowić się
nad tym, co będzie królowało w tym roku w ogrodach.

Naturalizm
W polskich ogrodach z roku na rok coraz bardziej dominują trendy
naturalistyczne. Swobodne linie rabat, przestrzeń okraszona łąką
kwietną (jako zamiennik trawnika) czy zbiorowiska bylin wieloletnich, wygrywają z prostymi liniami ogrodów nowoczesnych. Wydaje się, że w tym roku ogrody staną się niejako przedłużeniem tego, co nas otacza. Na rabatach na stałe zagoszczą gatunki rodzime.
Częściej pojawiać się będzie drewno, kora, kamień, żwir a pokroje
roślin będą nieregularne. Dla wody, nawet jako bardzo małego
akcentu, również znajdzie się miejsce w ogrodzie.

Jeden gatunek, jeden kolor
Już dziś można prognozować, że przy całej dzikości i naturalności
w ogrodzie, my wolimy jednogatunkowe lub jednokolorowe rabaty
od wielobarwnej mozaiki. Zaczynamy dobierać mniej gatunków,
ale w większej grupie i dzięki temu nieco uspokajamy nasz ogród.
Coraz częściej wybieramy tylko kilka gatunków roślinnych, które
najbardziej przypadają nam do gustu. Takie kompozycje są harmonijne a zarazem robią o wiele większe wrażenie na odbiorcach.

Trawy ozdobne
To, co najbardziej mnie cieszy, to wybór traw ozdobnych, które na
stałe zagoszczą w naszych ogrodach. Użytkownicy ogrodów coraz
częściej wybierają je świadomie i nie trzeba ich już do tego przekonywać. A zatem w 2016 roku w ogrodzie znajdzie się miejsce dla
traw, ponieważ zwiększa się świadomość, że są łatwe w utrzymaniu, a poza tym łagodzą układ rabat. Wprowadzą zarazem trochę
delikatności i swobody.
REKLAMA

Ekologia
Tak się składa, że ekologia idzie w parze z naturalnością. Coraz bardziej dbamy o nasze zdrowie i o to, co nas otacza. Zdrowy tryb życia
sprawia, że sięgamy po produkty z własnego ogródka. Dlatego w
tym roku również będziemy wyznaczali w ogrodzie maleńki kawałek przestrzeni przeznaczony specjalnie do uprawy warzyw czy
owoców. Nie będą to warzywniki ogromne, takie jak kiedyś, ale na
pewno ładnie ozdobione trejażami bądź pergolami z pnączami.
Chemiczne środki będą ustępować miejsca nawozom naturalnym i
zapewne w niejednym ogrodzie zagoszczą kompostowniki.

PORADNIK SEZONOWY
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Najmodniejsze rośliny

Mówiąc o zdrowym trybie życia i dbałości o jakość własnych produktów, na pewno nie będziemy zapominać o ziołach. Znajdą one
swoje miejsca nie tylko na rabatach, ale także w skrzyniach na tarasie, balkonie, a nawet w ozdobnych doniczkach w kuchni. Nie będą
jedynie ozdobą, lecz posłużą również w kuchni jako smaczny
dodatek do dań. W prasie oraz mediach znajdujemy coraz więcej
przepisów na koktajle, sałatki, których składnikami są świeże zioła.

Na koniec postanowiliśmy stworzyć bazę roślin, które będą najczęściej wybierane do realizacji ogrodowych.
Z traw ozdobnych coraz bardziej umacnia się: rozplenica japońska, hakonechloa smukła oraz miskanty chińskie i cukrowe.
Pośród bylin królować będą: werbena patagońska, czosnek
olbrzymi, lawenda wąskolistna, szałwia omszona, jeżówka purpurowa, ostróżka ogrodowa, krwawnik pospolity.
Z krzewów liściastych wybierzemy do ogrodów odmiany hortensji bukietowych, kaliny koralowej, budlei Dawida.
Z drzew pojawią się odmiany wiśni ozdobnych, brzóz i klonów.
W większości królować będą rośliny liściaste, co nie oznacza że
iglaki pójdą w odstawkę. Dla nich również znajdzie się miejsce,
jednak wybierzmy gatunki oryginalne, szczepione lub odznaczające się nietypowymi szyszkami, igłami.
Oczywiście nie musimy podążać za wszystkimi trendami.
Bo najważniejsze jest to, by w ogrodzie czuć się
dobrze i swobodnie.
Warto zaznaczyć, że projektanci
tworzą ogród dla klienta, nigdy
Tekst i zdjęcia:
odwrotnie.
Joanna Wołeszjo
REKLAMA
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Idzie dysc,
idzie dysc,
idzie

Tekst
dr Tomasz
Pasierbek

sikawica

- roślinne
barometry

Niedawno zaintrygowała mnie reklama
jednego z producentów samochodów, który
twierdzi, że skoro dla jego produktów nie ma
złej pogody, nie jest konieczne jej
przewidywanie. Czyżby?

Określając źródła pogodowych prognoz producent ów wymienia
obserwacje ziemi, nieba, słuchanie szamanów, maszyn i zwierząt –
ja pozwolę sobie do tej listy dodać jeszcze jedno, pominięte we
wspomnianej reklamie źródło, a mianowicie rośliny. Uważnie
przyglądając się zarówno dzikim, ogrodowym, jak i doniczkowym
„barometrom”, można z powodzeniem pobawić się w pogodynkę,
do czego serdecznie w niniejszym artykule zachęcam.

Szczawik zajęczy; fot. Tomasz Urbaniec

Czasami podczas wędrówki po górskich szlakach możemy napotkać niezwykłą roślinę rosnącą na polanach, wyglądającą jak rozeta
zielonych, kolczastych liści z „położonym” na jej środku kwiatostanem przypominającym pojedynczy kwiat. To dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis), jeden z symboli kultury i przyrody gór,
któremu z całą pewnością warto się uważnie przyjrzeć. Nie chodzi
tylko o niezwykły wygląd tej ukrytej w murawie rośliny. Stulony
,,kwiat’’ dziewięćsiłu sugeruje, że najwyższa pora poszukać schronienia – wzrastająca wilgotność powietrza zwiastująca zbliżający
się deszcz powoduje jego zamknięcie.

Obserwacja wielu gatunków roślin w różnych warunkach
atmosferycznych nawet zupełnego laika doprowadzi do przekonania, że musi być jakiś związek pomiędzy zmieniającą się pogodą,
a wyglądem rośliny. Wystarczy wejść do lasu i popatrzeć pod nogi,
by to dostrzec.
Jednym z najpowszechniejszych leśnych barometrów jest
szczawik zajęczy (Oxalis acetosella). Wielu spacerowiczów, sugerując się potrójnymi listkami, mylnie nazywa go koniczyną. Tymczasem zarówno listki, jak i przede wszystkim kwiaty szczawika,
łatwo od koniczyny odróżnić. Pojedynczy listek koniczyny jest odwrotnie jajowaty, szczawika zaś przypomina kształtem serce.
Kwiat także jest zupełnie inny: u koniczyny drobne, motylkowe
kwiaty zebrane są w główkowaty kwiatostan, a szczawik ma typowy, pięciopłatkowy kwiat. Zwiastunem zbliżającego się deszczu
jest składanie się listków szczawika – w nocy i w czasie niepogody
są one jakby „oklapnięte”, podczas gdy przy pięknej pogodzie z dumą prężą każde ze swoich zielonych „serduszek”.

Szczawik zajęczy; fot. Anna Arcikiewicz
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Dziewięćsił bezłodygowy; fot. Tomasz Pasierbek
REKLAMA
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Najbardziej jednak niezwykła historia związana z roślinnym
barometrem pochodzi z okolic Ciężkowic w powiecie tarnowskim.
Jeszcze przed trzydziestu laty można było tam zobaczyć i nawet nabyć prawdziwe urządzenia do przepowiadania pogody wykorzystujące rośliny. Mowa jest tutaj o palamentrach, czyli tekturowych
krążkach, na których znajdowały się litery P, Z, D i B od słów Pogoda, Zmiana, Deszcz i Burza. Na środku owego krążka przytwierdzone było nasiono iglicy pospolitej (Erodium cicutarium),
zwanej również – podobnie jaka całe urządzenie – palamentrem.

Iglica to roślina należąca do rodziny bodziszkowatych. W Polsce
jest archeofitem, czyli gatunkiem obcym, przybyłym do naszego
kraju na długo przed odkryciem Ameryki przez Kolumba. Jej
nasiono ma zaiste niezwykły kształt: jest to rozłupka z baaaaardzo
długą ością. Ość ta okazuje się być bardzo wrażliwa – pod
wpływem zmian wilgotności powietrza skręca się bądź rozpręża,
co w naturze ma wciskać nasiono w ziemię ułatwiając tym samym
jego kiełkowanie. Przemyślność ludzka nie zna jednak granic – nasi
przodkowie wpadli na pomysł, by iglicę „zaprząc” do przepowiadania pogody i tak powstał palamenter.
Co ciekawe, nieopodal Ciężkowic wykorzystywano niegdyś do
tego celu również tzw. owsika, czyli prawdopodobnie rajgras
(Arrhenatherum elatius). W jego przypadku sprawa była nieco
prostsza – nasiona po prostu wstawiano w otworki, które w ramach
między szybami wydrążyły owady i patrzono, co z nimi się dzieje.
Palamentry zresztą – jak głoszą dawne dzieje – również swoje
miejsce miały wewnątrz okna, jako że tam właśnie najlepiej
reagowały na zmiany zachodzące w pogodzie. Jeszcze w latach
osiemdziesiątych palamentry można było zakupić jako lokalną
pamiątkę z pobytu na Pogórzu Ciężkowickim, o ileż zresztą
ciekawszą, niż domki czy sowy, zmieniające kolory, wraz ze zmianą pogody.

Rozłupki iglicy pospolitej

Rajgras pospolity
REKLAMA

Dziewięćsił bezłodygowy; fot. Tomasz Urbaniec

Szczawik zajęczy, dziewięćsił bezłodygowy, iglica czy rajgras to
tylko niektóre przykłady tego, jak można wykorzystać właściwości
roślin do przepowiadania pogody. A wspomnieć jeszcze by należało o stokrotce, przytulii wonnej, mchach, porzeczce, wiciokrzewie, poziomce, kurzyśladzie polnym, gwiazdnicy pospolitej, miłku
wiosennym, kasztanowcach i wielu innych gatunkach. Oczywiście
ich zdolność prognozowania deszczu nie jest wynikiem sympatii,
jaką darzą człowieka, a jedynie wyrazem fizjologicznego
przystosowania do zmian wilgotności. Tym niemniej, miło jest
mieć świadomość, że za oknem czy w doniczce cieszy nasze oko
taka „zielona pogodynka”.

CENTRUM OGRODNICZE

Przykładowa aranżacja
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Fałszywa
szyszka

Zimą larwy wielu szkodników pozostają w ukryciu.
Na wiosnę ujawniają się i w postaci dorosłej
rozpoczynają składać nowe jaja w różnych
częściach roślin. Taką „strategię” przyjmuje
ochojnik – czyli szkodnik z grupy mszyc,
żerujący głównie na iglakach.
Ochojniki są niewielkimi owadami, zaliczanymi do mszyc. Już
wiosną na gałęziach możemy dostrzec tzw. galasy czyli wyrośla
kształtem przypominające szyszki. Wewnątrz galasów żerują larwy, dla których są one idealnym schronieniem. W Polsce mamy do
czynienia z kilkoma rodzajami ochojników: świerkowym i świerkowym zielonym, świerkowo modrzewiowym (tzw. smrekunem
trzopkiem), świerkowcem zielonym (smrekunem migrującym).

Szkodnik żeruje głównie na świerkach i modrzewiach. Larwy
mszyc zimują na młodych pędach i wraz z pierwszymi promieniami wiosennego słońca kontynuują swój rozwój. Walkę z larwami
należy rozpocząć odpowiednio wcześnie. W okresie jesiennozimowym należy zastosować środek na bazie oleju parafinowego
o 2% stężeniu. Ważne jest to, by oprysk przeprowadzić w temperaturze przynajmniej 10 do 12 o C.

Gdy liczebność larw jest duża mogą zamierać nawet całe pędy.
A co dzieje się z tymi osobnikami, które przyleciały na świerki?
Otóż samice również składają jaja, które po kilku dniach przybierają postać larwalną. Larwy, podobnie jak na modrzewiu, żerują
na pędach świerka a następnie zapadają w sen zimowy, by na
wiosnę jako młode samice złożyć jaja. Osobniki nadgryzają młode
pąki iglaka i w wyniku wytworzonej w ten sposób śliny pąk rozrasta
się tworząc zniekształcenia, którymi są właśnie galasy. Narośl jest
doskonałym mieszkaniem dla larw, które chętnie do niej wchodzą,
by dalej żerować pod przykryciem. Wraz z nadejściem lata dojrzałe
larwy zmieniają się w uskrzydlone formy i przelatują na modrzewie. Tam, w spękaniach kory oraz przy pąkach, składają jaja. A opuszczone i wyschnięte galasy wyglądem przypominają małe szyszki,
nie zdradzając przy tym swojej ukrytej funkcji.
Jak widać ochojniki należą do szkodników, które szybko się
rozmnażają i niestety są trudne do usunięcia. Dlatego chcąc zwalczyć mszyce trzeba zainwestować w chemiczne środki ochrony roślin. Preparaty owadobójcze najskuteczniej jest stosować wczesną
wiosną, przed rozpoczęciem żerowania larw. Jesienią, jak już
wcześniej wspomniano, opryskujemy sosny i modrzewie środkami
zawierającymi olej parafinowy. Dodatkową pomocą w tej walce
będzie obrywanie i palenie galasów.
Ochojniki powoli, ale sukcesywnie przyczyniają się do niszczenia
dojrzałych i z pozoru zdrowych drzew. Walka z nimi jest trudna
i niestety nie zawsze skuteczna.
REKLAMA

Cykl rozwojowy tego szkodnika można przedstawić na przykładzie
ochojnika świerkowo-modrzewiowego, który w Polsce jest najbardziej znany. Na początku larwy zimują w spękanych częściach kory
na modrzewiu, a wczesną wiosną rozpoczynają żerowanie na
młodych igłach. Następnie dorastają i przepoczwarzają się w samice, które na igłach składają brązowe jaja, z których wylęgną się
kolejne larwy. Część z nich (ta, która nie posiada skrzydeł)
pozostanie na modrzewiu, a pozostała część (u której rozwinęły się
skrzydła) przeniesie się na świerki. Larwy pozostające na
modrzewiach rozwijają się nadal, tworząc wokół siebie białą okrywę i wysysając z igieł odżywczy sok. Z czasem igły brązowieją,
zasychają i opadają.
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Tradycyjny ogród

w nowoczesnym
wydaniu
Czy można stać się ogrodnikiem nie
posiadając nawet kawałka ziemi?
Tak - wystarczy odrobina chęci,
Z kolei wśród warzyw, w uprawie pojemnikowej, sprawdzą się takie
dowolny pojemnik, nasiona lub sadzonki, gatunki jak: fasola karłowa szparagowa, koper, marchew, ogórek
krzaczasty, papryka, pietruszka naciowa, pomidor karłowy, rokietta
podłoże do roślin i woda.

Judyta
Sierpowska
Specjalista ds.
Doniczki lub skrzynki zabierają niewiele
Marketingu
miejsca, a uprawa przynosi takie same korzyści
W. Legutko
jak w przypadku ogrodnictwa tradycyjnego.
PH-N Sp. z o.o. W doniczkach również możemy uzyskać piękne
Jutrosin
kompozycje z roślin ozdobnych, zdrowe
warzywa lub aromatyczne zioła.

Co wysiewać?
Najbardziej odpowiednie gatunki roślin do tego typu upraw to rośliny typu patio. Odmiany można dobrać samodzielnie lub skorzystać
z gotowych rozwiązań. Jedną z takich propozycji jest seria nasion
firmy W. Legutko o nazwie „Domowy Ogród”, która zawiera ponad
30 gatunków i odmian kwiatów, warzyw oraz ziół dedykowanych do
uprawy w doniczkach i pojemnikach.
Rośliny ozdobne polecane do tego typu upraw to: niskie odmiany aksamitki, cynii, nagietka czy słonecznika. Warto trochę poeksperymentować, tworząc kompozycje w pojemnikach z kwiatów kojarzonych z uprawą tradycyjną, takich jak nasturcja czy maciejka.
REKLAMA

siewna, rukola, roszponka warzywna, rzodkiewka, poziomka, sałata,
szczypiorek. Ponadto w doniczkach świetnie będą rosły popularne
zioła, takie jak bazylia lub mięta.
Domowy ogród w doniczce krok po kroku - jak to robić?
Przygotowanie własnego miniaturowego ogrodu jest bardzo proste.
Doniczkę lub skrzynkę należy wypełnić ziemią ogrodniczą. Następnie wysiewa się nasiona, przykrywa ziemią i podlewa. Gatunki o bardzo małych nasionach (mięta, poziomka) należy tylko lekko wcisnąć
deseczką w podłoże, a następnie podlać. W przypadku warzyw
(pomidor czy papryka) konieczne jest wcześniejsze zrobienie
rozsady. Potrzebne do tego będą: paletka wysiewna, ziemia ogrodnicza, nasiona oraz woda. Paletę napełniamy wilgotną ziemią,
umieszczamy po 2 nasiona w każdym z otworów i przykrywamy
niewielką warstwą podłoża. Rośliny do wzrostu potrzebują dostępu
do słońca oraz regularnego podlewania. Gdy siewki osiągną fazę
jednej pary liści, wysadzamy je do dużego pojemnika lub skrzynki.
Dalszą pielęgnację należy prowadzić zgodnie z wymaganiami
danego gatunku – regularnie podlewać, odchwaszczać, a dla zbyt
gęstych wschodów – wykonać przerywkę.

PORADNIK SEZONOWY

Nie ma się
czego bać

Katarzyna
Marcinkiewicz
Verde
Libertów

Nie da się ukryć, że tytuł króla domowych
kwiatów doniczkowych w ostatnich latach
zasłużenie należy do storczyków, głównie
Falenopsisów (Phalaenopsis).
Kochamy te rośliny za długotrwałe kwitnienie,
urzekający egzotyczny wygląd oraz,
jak twierdzi wielu hodowców, łatwość uprawy.

Przy mnogości zalet dziwić więc może fakt, że tak bardzo boimy się
przesadzania storczyków, które notabene trudne wcale nie jest. Nieuzasadniona obawa towarzyszy najczęściej storczykowym nowicjuszom, chociaż i „starzy wyjadacze” często zwlekają z przeprowadzką tak długo, jak tylko się da. Pamiętajmy jednak, że zgodnie z popularnym przysłowiem, „co się odwlecze, to nie uciecze”. Oswójmy się
ze strachem i odpowiednio przygotowani – zabierzmy do działania.
Storczyki to rośliny, które tak naprawdę nie przepadają i nie potrzebują częstych przeprowadzek. O nowej doniczce i świeżym podłożu
powinniśmy pamiętać nie częściej niż co dwa lata, ale tak naprawdę,
to roślina sama nam powie, kiedy przyszła pora na zmianę lokum.
Pierwszym „objawem” jest „wychodzenie” korzeni z doniczki. Nie
bądźmy jednak nadgorliwi, do działania zabierzmy się, gdy „bezdomnych” korzonków będzie co najmniej 3, a nawet 5 czy 10.
O tym, że roślina potrzebuje przeprowadzki, zaalarmuje nas także
zły stan podłoża. Jest to bardzo istotny objaw, który od razu powinien
zmusić nas do działania. Storczyki to specyficzna grupa roślin, dla
których struktura podłoża stanowi o prawidłowym wzroście. Mocno
rozłożone, nieprzepuszczalne i zbite, bezpośrednio wpływa na złą
kondycję orchidei i może być fatalne w skutkach. Celowo używam
określenia „podłoże”, a nie „ziemia”, aby uczulić wszystkich czytających, że storczyków nie sadzi się w zwykłej ziemi! Ten kardynalny
błąd z pewnością będzie kosztował nas życie rośliny. Bardzo
różnorodna struktura podłoża do storczyków (w skład którego wchodzi m.in. kora sosnowa, mech torfowiec, łupiny orzecha kokosowego, keramzyt, węgiel drzewny itp.) umożliwia prawidłowy i zdrowy
rozwój systemu korzeniowego. Przesadzanie storczyków jest także
konieczne, gdy dzieje się z nimi coś złego – są ofiarą szkodników lub
pojawiły się problemy z gniciem korzeni.
Najlepszą porą na zmianę doniczki i podłoża, tak jak w przypadku
innych roślin doniczkowych, jest oczywiście wiosna, kiedy to roślina
ma najwięcej siły na regenerację systemu korzeniowego. Jeżeli
jednak przeprowadzka ma charakter interwencyjny (roślina jest
chora) wykonujemy ją „już, teraz, natychmiast”, nie czekając do
wiosny. Pamiętajmy, że bez względu na porę roku i okoliczności, nie
przesadza się storczyków kwitnących, gdyż roślina w pierwszej
kolejności będzie dążyła do utrzymania kwiatów, a dopiero później
zabierze się za regenerację korzeni.

Odsłonięcie korzeni, to doskonała okazja do ich dokładnych oględzin. Pozbywamy się wszystkich tych, które wyglądają niezdrowo,
są zgniłe, gąbczaste lub uszkodzone. Jeżeli podczas rekonesansu
usuniemy dużą ilość korzeni, rany warto zabezpieczyć pokruszonym
węglem drzewnym, który ma właściwości antyseptyczne.
Na dnie nowej doniczki wysypujemy warstwę drenującą (np. keramzyt lub pokruszony styropian). Na nią wysypujemy niewielką ilość
podłoża, na którym rozkładamy korzenie storczyka. Jeżeli są za długie możemy je podwinąć pod spód. Następnie stopniowo uzupełniamy doniczkę podłożem, co jakiś czas potrząsając nią lub lekko
uderzając o blat stołu. Podłoża nie dociskamy w żaden sposób, by nie
połamać kruchych korzeni.
Świeżo przesadzonego storczyka podlewamy najwcześniej po 5-ciu
dniach, a jeżeli podczas zabiegu usunęliśmy dużo korzeni, po wodę
sięgnijmy nie wcześniej niż po 10-14 dniach. Wilgoć może utrudnić
gojenie się uszkodzeń i regenerację systemu korzeniowego. Pierwsze nawożenie przeprowadzamy po co najmniej trzech tygodniach.
Analogicznie do przesadzania, wykonujemy oddzielanie młodej
sadzonki od rośliny matecznej. Pamiętajmy jednak, by „maleństwa”
wysadzać do podłoża o mniejszej granulacji, będzie im łatwiej ukorzenić się w nowej doniczce.
Jak widać przesadzanie orchidei nie różni się dużo od przesadzania
innych roślin doniczkowych, więc już dziś przyjrzyjmy się naszym
storczykom, może już najwyższa pora na nową doniczkę?
REKLAMA
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Aby ułatwić sobie późniejszą pielęgnację storczyków najlepiej wybrać przezroczyste doniczki, które pozwalają na bieżąco obserwować kondycję systemu korzeniowego.
Gdy już wiemy, kiedy i w czym przesadzać, pora zabrać się do pracy.
Najpierw, na dłuższą chwilę, zanurzamy doniczkę z rośliną w wodzie. Zmiękczone korzenie będą bardziej elastyczne i podczas przesadzania nie złamią się. Niektóre storczyki mogą mocno przylegać
do ścianek dotychczasowych doniczek, dlatego warto, używając
drewnianej szpatułki lub noża, „odciąć” korzenie od ścianek.
Następnie chwytamy roślinę u podstawy rozety i delikatnie wyciągamy z doniczki. Za pomocą patyczka lub palców usuwamy jak
najwięcej podłoża spomiędzy poplątanych korzeni.
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Wiosna w każdym
(wielo) kącie
Ewa Tomczak
blog
Wielokąt
zieleni

Wiosna to dla przyrody
największy przełom w ciągu roku,
gdyż szarość i melancholię zimowej
aury zastępuje eksplozja
energetyzujących barw! Czas ten jest
swoistym świętem natury, dlatego
udekorujmy nasze balkony, tarasy
i wejścia do domów na tę okoliczność!

Hortensja ogrodowa w donicy nada balkonom i tarasom
wiosennej aury

Aby wiosennie zaaranżować nasze zielone zakątki, potrzebujemy
kilku podstawowych materiałów.

ROŚLINY
Stanowią podstawę naszych dekoracji. Już w okresie przedwiosennym centra ogrodnicze oferują nam całe mnóstwo odmian roślin
cebulowych: narcyzów, hiacyntów, tulipanów, krokusów, szafirków czy cebulic. W sklepach znajdziemy także całą gamę kolorystyczną pierwiosnków, bratków, stokrotek i wrzośców oraz ciekawe odmiany niezapominajek, zawilców wieńcowych i goździków
ogrodowych nadających się do uprawy w pojemnikach. Ostatnio
popularne i godne uwagi stały się miniaturowe różaneczniki i hortensje ogrodowe, hodowane w donicach. Wiele świeżości do naszych kompozycji wniosą doniczkowe cyprysiki ‘Goldcrest
Wilma’ (pamiętajmy jednak, że nie są one odporne na większe
przymrozki). Wiosenną dekorację wzbogaci symbolizujący
wieczność i trwałość życia bluszcz. Jeżeli wielkość i warunki
aranżowanej przestrzeni temu sprzyjają, możemy pokusić się o zakup małego, kwitnącego wiosną drzewka np. wierzby iwy ‘Curly
Locks’ lub ‘Pendula’, wiśni wczesnej ‘Kojou-no-mai’, migdałka
trójklapowego (szczepionego na pniu) czy jabłoni japońskiej
‘Tina’. Drzewko stanie się nie tylko piękną ozdobą wiosenną, ale
będzie stanowiło trzon dla sezonowych aranżacji przez cały rok!

DONICE I KWIETNIKI
Wszelkie pojemniki, w których posadzimy nasze rośliny – to bardzo istotny element całej dekoracji. Sklepy obfitują w donice o najróżniejszych formach, barwach i materiałach. W wiosennych aranżacjach najlepiej sprawdzą się kolorowe doniczki z tworzywa czy
metalu, drewniane skrzynie, wiklinowe osłonki i gliniane naczynia. Wiele zależy od naszej kreatywności – możemy wyszukać na
strychach stare konewki, dzbanuszki, wiaderka w których umieścimy rośliny. W centrach ogrodniczych znajdziemy gotowe kwietniki
powitalne, które możemy umieścić przy wejściach do domów oraz
wymyślne konstrukcje do eksponowania kwitnących roślin.
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Asortyment roślin wiosennych w centrach
ogrodniczych - jest w czym wybierać

Stokrotki i pierwiosnki w kolorowych doniczkach
idealnie pasują do wesołych, kontrastowych zestawień

GAŁĘZIE
Wykorzystujemy je do bukietów, stroików i wieńców, są obowiązkowym elementem naszej wiosennej dekoracji! Gałęzie mają
znaczenie symboliczne, znane w polskiej tradycji i chrześcijaństwie od lat. Ścięte gałązki wierzby, brzozy lub leszczyny są symbolami początku nowego cyklu wegetacyjnego, wiosny, odrodzenia życia. Wykonujemy z nich rozmaite stroiki, wieńce na drzwi,
dekoracyjne plecionki oraz osłonki i koszyki, w których stworzymy
wiosenne kompozycje z roślin i ozdób. Wyplatanki można przystrajać kłębkami mchu, nadając gałązkom naturalnego i ożywionego charakteru.
REKLAMA
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Próbujmy swych sił w ogrodowym DIY i wykorzystujmy
niepotrzebne już na pozór przedmioty – rękodzieło i drugie życie przedmiotów są ostatnio uwielbiane i pożądane
w ogrodowym zdobnictwie.

Bratki, stylowe latarenki i wieńce - stanowią wystarczającą
ozdobę naszej małej przestrzeni

DODATKI
To wszelkie rzeźby, figurki, latarenki, zawieszki bądź tymczasowo
aranżowane dekoracje wielkanocne, które ożywiają naszą wiosenną kompozycję. Sklepy ogrodnicze posiadają bardzo szeroki asortyment ozdób: modnych ostatnio drewnianych figur, betonowych
rzeźb, większych i mniejszych lampionów na świece, wyrobów
metaloplastycznych, a także wszelkich motywów związanych ze
Świętami Wielkanocnymi. Różnorodność ozdób sprawia, że mogą
one stać się stylowym dodatkiem w każdej przestrzeni, niezależnie
czy ma ona charakter nowoczesny i minimalistyczny, czy też
wiejski i naturalistyczny.

W okresie wielkanocnym wzbogaćmy nasze kompozycje
roślinami cebulowymi z motywami świątecznymi

Ważne jest to, aby zaplanować wygląd naszej dekoracji przed
wejściem do sklepu – barwne i atrakcyjne produkty będą
kusiły wyglądem i ceną, ale spontaniczne zakupy mogą
okazać się nietrafione!

REKLAMA

CENTRUM OGRODNICZE
Na Wielkanoc możemy także udekorować pisankami
rosnące w pobliżu wejścia czy tarasu drzewo

Na koniec kilka ogólnych zasad:
Zawsze dobierajmy formę i kolorystykę dekoracji do stylu
panującego w naszych wnętrzach (szczególnie w przypadku
aranżacji balkonów i tarasów) lub w ogrodzie.
Przy dekorowaniu małych przestrzeni kierujmy się zasadą „mniej
znaczy więcej” – nie przesadzajmy z ilością dodatków i nie mieszajmy wielu stylów; czasem wystarczy kilka doniczek wiosennych roślin i prosty lampion, by nadać przestrzeni wspaniałego
charakteru. Twórzmy zestawienia kontrastowe: żółto-fioletowe,
czerwono-zielone, niebiesko-pomarańczowe lub z jednym kolorem przewodnim.

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

Zapraszamy
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www.cardemo.pl

VIRIDIS ZDROWIE

Wiosna
kontra

alergia

Anna
Blańda
VIRIDIS

Wiosną rozpoczyna się okres wegetacji
wielu roślin i niektóre drzewa rozpoczynają
pylenie. Nie wszystkich cieszy taki stan
rzeczy, zwłaszcza alergików, którzy
przeprowadzają właśnie
coroczną batalię z pyłkami.

Badaniami dotyczącymi alergii zajmuje się ECAP czyli (Epidemiologia Chorób Alergicznych w Polsce). Wyniki tych badań
wcale nie są pocieszające – aż 40 % z nas ma objawy alergiczne,
przy czym systematycznie zwiększa się liczba osób z alergią nabytą. Jak w przypadku wielu innych chorób lekarze nie są w stanie
jednoznacznie stwierdzić, jakie są przyczyny alergii. To choroba,
którą dziedziczymy lub po prostu nabywamy. O ile dziedziczną
alergię łatwo jest zdiagnozować, o tyle z nabytą jest już problem.
Zwłaszcza, że może ujawnić się dopiero w dorosłym wieku.

Drzewa, byliny i trawy pylą zazwyczaj w różnym czasie.
W tym miejscu warto zwrócić uwagę na niektóre gatunki rodzimych drzew. W jakim czasie pylą?
Leszczyna – w sprzyjających warunkach rozpoczyna pylenie w
styczniu a kończy w marcu.
Olcha i cis – te drzewa pylą w lutym i marcu.
Topola i wierzba – rozpoczynają pylenie w marcu, przy czym pyłki
topoli są aktywne do kwietnia a wierzby do maja.

Nie chcąc zagłębiać się zbytnio w zawiłości medyczne należy wyjaśnić, że alergia występuje wtedy, gdy nasz układ immunologiczny
nieprawidłowo reaguje na alergen, podczas gdy on wcale nie jest
niebezpieczny. Mimo to organizm broni się przed niewidzialnym
wrogiem co objawia się kaszlem, katarem, itp. Możemy być
uczuleni na jeden lub kilka alergenów. Alergikowi przeszkadzają
nie tylko pyłki kwiatów bądź drzew, ale też pogłębiające się zanieczyszczenie powietrza i inne czynniki środowiskowe.
Naturalny proces wegetacji roślin sprawia, że wiosna i lato to pory
roku, w których rośliny najintensywniej pylą. Dlatego warto poruszyć w tym miejscu temat alergii na pyłki (alergia wziewna).
Ziarno pyłku to nic innego jak męskie komórki rozrodcze.
Uwolnione z pylni ziarno, przeniesione przez wiatr, małe owady
lub wodę, zapyla kwiatostany żeńskie. Przenoszony przez pyłek
materiał genetyczny staje się początkiem nowego życia. Niestety,
jeśli ziarno pyłku wejdzie w kontakt ze śluzówką nosa lub gardła
alergika to organizm zaczyna walczyć. Enzymy zawarte w pyłku
podrażniając ciało powodują przede wszystkim kaszel, katar,
podrażnienia skóry. Alergia na pyłki pojawia się sezonowo, gdy
następuje namnożenie aeroalergenów (czyli substancji zawartych
w pyłkach). Inaczej ma się sytuacja, gdy alergia jest krzyżowa,
czyli chory jest uczulony zarówno na pyłki jak i np. na sierść kota
czy psa. Wtedy alergia „ujawnia się” częściej.
REKLAMA

Mniszek ma wiele właściwości leczniczych, ale może też uczulać

Przedstawione przykłady wskazują jedynie najbardziej popularne rośliny, na które narażony jest alergik. Tak jak w wielu innych przypadkach rozwój pyłków będzie zależał
od zewnętrznej aury, dlatego lepiej jest na bieżąco śledzić informacje o stanie pylenia.
Jak rozpoznać alergię? Wbrew pozorom tę dolegliwość w dużej mierze możemy
zdiagnozować sami, należy tylko uważnie obserwować własny organizm. Obserwacja
jest prosta: jeśli w słoneczny dzień, przebywając poza domem, zauważymy u siebie
katar, kaszel, odczujemy świąd a nasze oczy będą załzawione i zaczerwienione, a objawy te ustąpią w dzień pochmurny lub gdy przebywamy w domu, to z pewnością jesteśmy alergikami. Obecnie istnieje nawet możliwość ściągnięcia na telefon aplikacji z
wiadomością o pyleniu drzew i traw, dzięki czemu sami możemy dowiedzieć się, na jakie pyłki jesteśmy uczuleni. Po własnej obserwacji powinniśmy udać się do lekarza.
Jedną z metod leczenia alergii są tabletki, inną podawanie dożylnie zastrzyków z alergenem. Wielu chorych na alergię zastanawia się, czy jest jakiś jeden skuteczny lek.
Niestety, takiego, który wyleczy całkowicie alergię nie ma, ale systematyczne leczenie i
powtarzanie terapii może znacznie ograniczyć objawy alergii. Sami możemy jedynie
unikać kontaktu z alergenami. W praktyce jest to oczywiście trudne, ale warto się starać.
Jak „odizolować się” od pyłków? Najlepszym sposobem jest pozostanie w domu
podczas największego stężenia danego pyłku. Nie zawsze jest to możliwe, gdyż alergik
musi przecież chodzić do szkoły, pracować, wykonywać codzienne obowiązki.
Dlatego, jeśli trzeba wyjść, to można założyć maskę lub okulary, które w pewien sposób
ochronią przed pyłkami. W czasie intensywnego pylenia po powrocie do domu należy
się przebrać się i wziąć prysznic – pozbywamy się w ten sposób uczulających pyłków.
Obecnie na rynku dostępne są filtry powietrza, które zamontowane w mieszkaniu lub w
samochodzie oczyszczają powietrze dla alergika. Większość z nas pewnie wie również
o tym, że po obfitym deszczu stężenie alergenów znacznie spada i wtedy alergik bez
przeszkód może wybrać się na spacer.
Ograniczając kontakt z pyłkami możemy być pewni, że objawy związane z alergią nie
nasilą się. Nie oznacza to jednak, że całkowicie znikną. Jeśli alergia jest sezonowa to
zazwyczaj stosuje się odczulanie przedsezonowe. Polega ono na aplikowaniu choremu
szczepionki na kilka tygodni przed sezonem pylenia traw, drzew, chwastów. Następnie
leczenie przerywa się w czasie naturalnego narażenia na pyłki. Proceder ten powtarza
się przez kilka kolejnych lat. Odczulanie całoroczne natomiast jest związane z uczuleniem na kurz bądź sierść zwierząt i szczepionka musi być przyjmowana co miesiąc (w
okresie początkowym szczepionki przyjmowane są raz lub dwa razy w tygodniu) przez
następnych kilka lat.
Po tych cyklach może nastąpić kilkuletnia przerwa, ale w niektórych przypadkach
istnieje potrzeba ponownego przyjmowania serii szczepionek przypominających.
Oczywiście wszystko będzie zależało od organizmu chorego.
Warto leczyć alergię, gdyż nie leczona może prowadzić do astmy, ataków
duszności, przewlekłej anginy, chorób płuc, grypy lub zapalenia zatok i ucha
środkowego. Życie alergika nie jest uciążliwe jeśli zacznie się odczulać.
Z alergią można żyć.
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Brzoza, grab i jesion – z kolei te drzewa pylą
w kwietniu.
Dąb i buk – te popularne drzewa intensywnie
pylą w maju.
Sosna i świerk – ziarna pyłku tych drzew
iglastych rozwijają się i utrudniają życie
alergikom w maju.
Trawa, babka i pokrzywa – te rośliny zielne
również upodobały sobie maj i to wtedy
rozpoczynają swoje pylenie, choć apogeum
ich pylenia przypada na czerwiec.
Szczaw, czarny bez, rzepak – to również „czerwcowe” rośliny.
Platan i lipa – te parkowe drzewa także pylą w czerwcu.
Trawa, babka, bylica, komosa i pokrzywa – te rośliny utrzymują swoją aktywność
jeszcze w miesiącach letnich. Mogą kończyć pylenie dopiero w październiku.
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Przygotowania
do sezonu
winiarskiego
czas zacząć !

Izabela Jażdżewska
kierownik ds. marketingu
BROWIN

Zanim przejdziemy do przepisów, proponuję
na początek zebranie podstawowych
wiadomości na temat procedury pędzenia wina.
Wino to „żywy” organizm, który potrzebuje
odpowiedniego przygotowania, opieki i staranności.

Przygotowanie moszczu do fermentacji

Aby moszcz owocowy efektywnie fermentował, należy go odpowiednio doprawić poprzez dodanie wody, syropu cukrowego, pożywki dla drożdży. Po doprawieniu, moszcz przelewamy do balonu i dodajemy wyhodowaną wcześniej szczepionkę drożdży. Kończymy doPrzygotowanie własnego domowego wina możemy podzielić na dając pożywkę dla drożdży. Dzięki niej uzyskamy odpowiednie namnożenie drożdży, szybkie rozpoczęcie fermentacji, pełne odferetapy.
mentowanie, a w rezultacie odpowiednie stężenie alkoholu i właściwy aromat wina. Tak przygotowany balon zamykamy korkiem z zaMycie sprzętu
Sprzęt winiarski, którego będziemy używać, powinien być idealnie montowaną w nim rurką fermentacyjną i odstawiamy w ciepłe miejsczysty i zdezynfekowany. Zapobiegnie to zakażeniom, które mogły- ce. Nie zapominamy o nalaniu wody do rurki fermentacyjnej.
by popsuć wino. Do dezynfekcji używamy roztworu pirosiarczynu
potasu. Balonów i innych akcesoriów szklanych nie wolno myć gorą- Uwagi
cą wodą, gdyż zbyt wysoka temperatura mogłaby spowodować pęk- 1. Przy dodaniu cukru należy uwzględnić zawartość cukru obecną
nięcie szkła. Unikajmy drewnianych akcesoriów (np. łyżek, miesza- w owocach, z których robimy wino. Pamiętajmy, że z 1kg cukru uzysdeł), które mogą stanowić źródło zakażeń.
kuje się 0,6l alkoholu. Cukier dodajemy do wina zawsze w postaci
wystudzonego syropu. Zawartość cukru w moszczu łatwo zmierzymy
Przygotowanie szczepionki drożdży (matki drożdżowej) używając winomierza (cukromierza).
Matkę drożdżową (w przypadku drożdży płynnych) przygotowuje- 2. Większość polskich owoców zawiera za dużo kwasów. Korekta
my 2-3 dni przed planowanym tłoczeniem owoców. Do litrowej bu- kwasowości moszczu polega na rozcieńczeniu go wodą. Najogólniej
telki wlewamy około 150 ml soku owocowego, 300 ml wody i dodaje- rzecz biorąc, musimy policzyć ile trzeba dodać wody do moszczu by
my 1-2 łyżeczki cukru. Butelkę zakrywamy czopem z waty i pastery- uzyskać kwasowość na poziomie 0,9%. Pamiętajmy o wodzie dodazujemy przez 20 min. Po wystudzeniu do temperatury pokojowej nej w syropie cukrowym. Bardziej zaawansowanym winiarzom poleuchylamy korek z waty i dodajemy drożdże winiarskie. Butelkę od- camy zakup kwasomierza.
stawiamy w ciepłe miejsce (ok. 26°C). Pianka na powierzchni płynu 3. Dokładne ilości cukru (wody), które należy dodać do moszczu
i wydzielanie CO2 oznacza namnażanie się drożdży. Po 2-3 dniach znajdą się w poszczególnych przepisach na wino. Podręczniki o donamnożoną szczepionkę wlewamy do balonu z nastawem wina. mowym wyrobie wina zawierają także szczegółowe tabele zawartości cukrów i kwasów organicznych w różnego rodzaju moszczach.
Przygotowana porcja powinna wystarczyć na ok. 25 l moszczu.

Otrzymywanie moszczu owocowego

Fermentacja moszczu

Do przygotowania wina używamy tylko zdrowych, dojrzałych owoców. Owoce myjemy, sortujemy, usuwamy gałązki i szypułki. Owoce
ziarnkowe, np. jabłka, gruszki rozdrabniamy przy użyciu tarek lub
rozdrabniarek. Owoce pestkowe, np. truskawki, jeżyny, porzeczki
lekko zgniatamy. Do miazgi dodajemy preparat enzymatyczny Pektopol. Ułatwia on uwalnianie soku z miąższu owoców. Całość pozostawiamy na kilkanaście godzin pod przykryciem. Do oddzielenia uwolnionego soku może służyć sito (nie metalowe) z nałożoną nań gazą
lub wygodne, drewniane prasy.

Proces fermentacji możemy podzielić na 3 etapy:
1. Zafermentowanie: trwa mniej więcej 2-3 dni. W tym czasie następuje gwałtowny rozwój drożdży, na powierzchni pojawia się piana.
Niektórzy winiarze zalecają zakrycie na ten czas balonu czopem z waty (ma on stanowić filtr bakteriologiczny, ograniczający dostęp drobnoustrojów do moszczu, a umożliwiający wnikanie tlenu, który stymuluje rozwój drożdży). Proponuje się również delikatne poruszanie
balonem, które spowoduje równomierne rozmieszczenie drożdży
oraz ułatwi dostęp tlenu i substancji odżywczych.
2. Fermentacja burzliwa: trwa kilkanaście dni. Balon zamykamy korkiem z rurką fermentacyjną. Maleje ilość cukru w moszczu, a wzrasta
poziom alkoholu (drożdże „przerabiają” cukier na alkohol i dwutlenek węgla). Moszcz bardzo intensywnie się pieni i rośnie jego temperatura. Należy uważać, aby nie dopuścić do przegrzania moszczu,
gdyż drożdże obumierają w temp. wyższej niż 28°C. Koniec fermentacji burzliwej to właściwy moment na dodanie kolejnych porcji cukru i pożywek (jeśli planujemy wino słodsze i na początku, na podstawie wybranego przepisu, założyliśmy, że będziemy dodawać cukier
do moszczu w kilku ratach).
3. Dofermentowanie (zwane też fermentacją cichą). Maleje intensywność reakcji. Wydziela się niewiele dwutlenku węgla, piana zanika,
obumarłe drożdże gromadzą się na dnie balonu, a ciecz zaczyna się
klarować.

22

Filtrowanie i klarowanie wina
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Jeśli wino nie sklarowało się samoczynnie musimy mu pomóc nabrać
odpowiedniej przejrzystości i barwy. Niekiedy do usunięcia zmętnień
wystarczy przesączyć wino na lejku (do lejka wkładamy płótno, watę
lub specjalne bibuły filtracyjne). Równie prosto i skutecznie można
usunąć zmętnienia stosując środki klarujące. Klarowanie przeprowadzamy w możliwie najniższej temperaturze. Wcześniej powinniśmy wykonać próbę klarowania (na małej ilości wina). Obserwując
reakcję możemy właściwie dobrać rodzaj i ilość środka klarującego.
Najpopularniejszym i skutecznym środkiem jest bezpieczny i naturalny Klarowin. Dodajemy 5-20 g Klarowinu na 10 l wina.
Do znanych środków klarujących należą również: żelatyna kwasowa
(1-2g na 10 litrów wina), tanina (0,5-1g na 10 l).

Zlewanie młodego wina
Ustanie wydzielania CO2 i pojawienie się osadu z drożdży na dnie balonu oznacza zakończenie fermentacji. Pora na zlanie wina (młodego) znad osadu. Pozostawienie wina w balonie może spowodować
jego zmętnienie, zmianę barwy i pogorszenie smaku. Najszybszego
obciągu wymagają wina lekkie, szczególnie gdy fermentację prowadzono w wysokiej temperaturze. Dla ułatwienia przyjmujemy, że
ściągnięcie wina znad osadu wykonuje się w 3-5 tygodniu (dla win
lekkich), w 4-5 tygodniu (dla win średniomocnych – stołowych) oraz
w 8-14 tygodniu (dla win mocnych-deserowych).
Do zlewania wina służy specjalny wężyk zaopatrzony w zacisk, rurkę
szklaną z bocznym otworem (zapobiega wciąganiu osadu z dna)
i ewentualnie pompkę. Balon z winem stawiamy wyżej niż balon, do
którego będziemy przelewać wino (najlepiej tej samej, lub nieco
mniejszej pojemności). Zasysamy wino przez wężyk i kierujemy
koniec wężyka do naczynia umieszczonego niżej. Pamiętajmy o zachowaniu zasad czystości – młode wino łatwo może ulec zakażeniu.
To dobra chwila na sprawdzenie smaku wina i dokonanie ewentualnych korekt (dodanie cukru, miodu, soku owocowego, kwasku cytrynowego). Zlane wino znad osadu zakrywamy korkiem z rurką fermentacyjną i odstawiamy w ciemne i niezbyt ciepłe (około 21°C)
miejsce. Po kilku tygodniach sprawdzamy czy wino stało się bardziej
klarowne i czy stworzył się na dnie nowy osad z obumarłych drożdży.
Jeśli osad jest wyraźnie widoczny warto jeszcze raz zlać wino znad
osadu. Wino możemy ściągać znad osadu kilkakrotnie aż do uzyskania pełnej klarowności. Pamiętajmy jednak, że każdy kontakt
wina z powietrzem niesie ze sobą niebezpieczeństwo zakażenia.

Rozlew wina
Kiedy wino jest już w pełni klarowne i dojrzałe możemy je rozlać do
butelek (zaleca się używanie butelek z ciemnego szkła). Powinny być
dokładnie umyte. Można je odkazić 70% spirytusem lub użyć 2-3%
roztworu pirosiarczynu potasu (rozpuszczamy 20-30 g pirosiarczynu
w 1 l wody). Do zakrycia butelek używamy nowych korków (stare
mogą być zakażone i nasiąknięte obcym zapachem). Polecamy dostępne w sprzedaży niewielkie, wygodne korkownice, dzięki którym
szybkie zamknięcie kilkudziesięciu butelek nie będzie stanowić żadnego problemu. Butelki możemy okleić specjalnymi etykietami, na
których wypiszemy rodzaj wina, jego rocznik i moc.

Dojrzewanie wina
Dojrzewanie wina służy poprawieniu jego smaku, aromatu oraz klarowności trunku.Wino może dojrzewać w tych samych baniakach,
w których fermentowało. Balony należy jedynie zalać winem do pełna i szczelnie zamknąć korkiem. Czas dojrzewania wina zależy od jego rodzaju. Wina lekkie nadają się do spożycia już po 1-2 miesiącach,
stołowe powinny dojrzewać pół roku, wina deserowe najlepsze są dopiero po 2-3 latach.

Leżakowanie wina
Butelki z winem przechowujemy w pozycji leżącej (korek całkowicie
zalany winem), w temperaturze 10 - 12°C. Tak przygotowane wino
może leżakować nawet kilka lat. Należy co jakiś czas sprawdzać, czy
nie przeciekają korki. Czas leżakowania wina zależy od jego rodzaju:
wina lekkie leżakują krócej, mocne dłużej.
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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

Utrwalanie wina
W pełni dojrzałe wino (prawidłowo przygotowane i przechowywane)
nie wymaga właściwie utrwalania. Niekiedy wino mętnieje (głównie
młode wina, poniżej 14% alkoholu). Utrwaleniu wina służą:
1. Siarkowanie: do balonu z winem dodajemy pirosiarczyn potasu (23g na 10 l wina), dokładnie mieszamy, następnie wino filtrujemy i
rozlewamy do butelek.
2. Pasteryzacja: podgrzewamy butelki z winem w temperaturze 72 74°C przez około 30 minut. Pamiętajmy o nienapełnianiu butelek do
samego końca i zabezpieczeniu korków drutem lub klamerkami
(podgrzewane wino zwiększa swoją objętość i może wypchnąć korki
z butelek). Butelki powinny być zanurzone w wodzie do poziomu
powyżej lustra wina.
3. Zwiększanie zawartości alkoholu: spirytus silnie konserwuje wino.
Chcąc zwiększyć stężenie alkoholu w winie o 3% dodajemy na każdy
litr wina 3 x 12 ml (36 ml) spirytusu 96%.
W kolejnym artykule omówię ewentualne choroby wina
i niespodziewane sytuacje podczas fermentacji. Opowiem, jak
szybko na nie reagować oraz jak uzdrowić „chore wino”.
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Kuchenna

rewolucja

i nie tylko

Kto z nas nie smarował się kremem
nagietkowym bądź nie łagodził chrypki
tabletkami z podbiałem?
A kto jadł sałatkę z fiołkiem...?
Czyżby zapadła cisza?
Kwiaty to rośliny, których raczej nie spotykamy na co dzień
w kuchni. Chyba, że na okiennym parapecie. Częściej będą królowały w łazience w postaci kremów i perfum. A szkoda, bo kwiaty to
samo zdrowie! Aby ich jednak używać w kuchni trzeba pamiętać
o kilku ważnych rzeczach.
Przede wszystkim najpierw należy sprawdzić, które kwiaty są jadalne, gdyż oczywistym jest, że nie wszystkie. Zbierajmy tylko te,
których jesteśmy pewni, a więc posadzone przez nas samych w
przydomowym ogródku lub doniczce. Kwiaty zakupione
w kwiaciarni nie są dobrym pomysłem, gdyż z pewnością zawierają
szkodliwe „ulepszacze”. Poza tym wprowadzajmy kwiaty do
naszej diety stopniowo – nigdy nie wiadomo, jak nasz organizm
przyjmie kulinarną „nowość”. Można przyjąć, że jeśli intensywnie
pachną to z pewnością będą również wyraziste w smaku. W
rumiankach wyczujemy nutkę jabłka, stokrotki są lekko miętowe,
płatki słonecznika z kolei pikantne a kwiaty szczypiorku – łagodne.
Delikatne płatki zazwyczaj są dodatkiem do potraw z jajami,
ziemniakami, ryżem, mięsem. Nasturcje, bratki, fiołki, mniszki
lekarskie, stokrotki to składniki zup, sałatek, sosów, itp. Płatkami
goździków ogrodowych możemy posypać kanapki, a nagietek
wyostrzy smak sera i jogurtów a także ładnie zabarwi ryż. Złocienie
dalmatyńskie podkreślą smak dań orientalnych. Nasiona i owoce
wielu kwiatów można marynować i robić z nich kapary. Kwiaty
cukinii, dyni i pąki liliowców nadają się do smażenia w cieście
naleśnikowym lub omletowym. Pierwiosnki, fiołki i ogóreczniki
można kandyzować lub zamrozić w kostkach lodu i dodawać latem
do napojów. Płatki róż są doskonałym składnikiem dżemu a także
dodatkiem do deserów. Płatki przeróżnych kwiatów z powodzeniem możemy dodawać do ciast i tart.
Zbadano, że 500 odmian kwiatów jest jadalnych. Pozostałe zawierają trujące soki. Przykładowe kwiaty, których nie należy
spożywać, to: konwalie, hortensje, azalie, wawrzynki, oleandry,
różaneczniki. Z myślą o kulinarnych pomysłach zasadźmy więc
takie, które nie są trujące i mogą być przysmakiem w naszej kuchni.

Wielu zapewne zastanawia się, czy warto w ogóle zajmować się
tematem kwiatów w kuchni? Okazuje się, że tak, zwłaszcza, że nie
doceniamy ich wartości. Kwiaty zawierają cenne dla naszego
organizmu witaminy (zwłaszcza C), sole mineralne, beta karoten oraz
błonnik, ale także mają właściwości antynowotworowe! Nalewki i
syropy z kwiatów, oprócz uzupełnienia niedoboru witamin w naszym
organizmie, walczą także z infekcjami i przeziębieniami oraz mają
działanie antyseptyczne. Pamiętajmy, że spożywanie kwiatów nie jest
korzystne dla osób z alergiami bądź katarem siennym.
Do potraw najlepiej zebrać płatki kwiatów tuż przed ich podaniem
bądź przetworzeniem oraz opłukać jedynie zimną wodą. Dzień powinien być słoneczny i suchy. Kwiaty należy zbierać do czystych
woreczków, najlepiej z miękkiej tkaniny. Jak wiadomo kwiaty możemy również zasuszyć, potrzebujemy jedynie suchego i przewiewnego miejsca z naturalną temperaturą. Do przechowywania
wysuszonych kwiatów najlepsze są szczelne słoje i ciemne miejsce.
Jeżeli chcemy uzyskać ekstrakt z danego kwiatu to jako dodatkowego
składnika należy użyć zimnej wody i etanolu lub etanolu oraz np.
kwasu jabłkowego, oleju ryżowego bądź winogronowego.
Generalnie jedną część kwiatu łączymy wagowo z dziesięcioma
częściami „rozpuszczalnika”.
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Stosowanie wyciągów i preparatów z kwiatów powinno wynikać jedynie z problemów zdrowotnych,
dlatego, jak z każdymi specyfikami, również z kwiatami nie należy przesadzać. Okłady i wyciągi, które
z powodzeniem możemy zrobić sami, stosujemy na
stłuczenia, obrzęki. Z kwiatowych wyciągów często
robi się inhalacje oraz stosuje się je jako środek
wykrztuśny podczas kaszlu. Chore miejsca przemywamy, smarujemy bądź wykonujemy okłady. Możemy stosować także do oczu, uszu i nosa.

Oprócz kuchni kwiaty mają zastosowanie także w kosmetologii
i medycynie naturalnej. Działania lecznicze zawarte są w ekstraktach, olejkach, kremach i nalewkach.
Bardzo popularne są wody kwiatowe, które stosuje się zewnętrznie
na skórę. Woda mająca w swoim składzie chabr działa kojąco na
zmęczone oczy, ekstrakt z rumianku łagodzi podrażnienia skóry,
lawenda idealnie nadaje się do łagodzenia oparzeń i ukąszeń owadów, a kwiat róży odświeża i poprawia kondycję dojrzałej skóry.
Pozyskiwanie ekstraktów z niektórych kwiatów jest trudne, dlatego
niektóre z nich bywają jedynie składnikiem drogich perfum. Znacznie częściej spotkamy się z kremami i balsamami, bądź solami do
kąpieli, których składnikiem jest kwiat. Krem z lawendą ma działanie antyseptyczne i kojące podrażnienia skóry, rumianek z kolei
łagodzi podrażnienia i przyczynia się do rozjaśniania włosów a także cery. Wyciągi z róży i jaśminu ujędrniają i zmiękczają skórę oraz
usuwają zmarszczki.
Nie należy zapominać o tym, że sam zapach kwiatów działa
również kojąco i odprężająco na nasz organizm. Olejki kwiatowe
dodane do kąpieli pomagają się nam zrelaksować i poprawić nastój.
Kwiaty są także naturalnym afrodyzjakiem.
Po ekstrakty kwiatowe chętnie sięga medycyna naturalna. Nie ma
w tym nic dziwnego, jeśli uświadomimy sobie właściwości niektórych z nich. Generalnie większość wyciągów z kwiatów wspomaga
leczenie stanów zapalnych, infekcji i zatruć. Takie właściwości mają m.in. hortensja bukietowa, kwiat jarzębiny, petunia ogrodowa,
aksamitka. Wiele kwiatów ma działanie antynowotworowe, np. lilak pospolity (czyli popularny u nas bez) czy aksamitka. Niektóre
mają również zastosowanie podczas krwotoków, np. kwiat kaliny
koralowej. Co ciekawe, kwiaty obniżają również cholesterol.
REKLAMA

Poniżej łatwe przepisy na napar ze stokrotki (może być stosowany
jako kompres na stłuczenia i obrzęki lub dodawany do kąpieli) oraz
oliwkę nagietkową (idealną do nawilżania całego ciała).
Napar ze stokrotek:
Dwie garści kwiatów stokrotki należy zaparzyć w 500 ml wody.
Następnie przecedzić kwiaty i wlać do kąpieli. Kąpiel stokrotkowa
wzmacnia skórę i likwiduje obrzęki.
Oliwka nagietkowa:
Garść świeżych płatków nagietka należy włożyć do słoika (tak, aby
zająć 1/3 jego powierzchni) a następnie zalać oliwą lub olejem
(arganowym, migdałowym lub ekologicznym słonecznikowym),
tak by zapełnić słoik. Następnie trzeba odstawić miksturę w ciepłe,
słoneczne miejsce na 14 dni (raz dziennie przemieszać). Po dwóch
tygodniach należy przecedzić płyn przez gazę i w ten sposób otrzymamy gotową oliwkę.
Nawet, jeśli mamy obiekcje co do tego, czy aby na pewno
powinniśmy „jeść” kwiaty, należy przynajmniej spróbować.
Uwierzmy także w to, że samodzielnie pozyskiwane z kwiatów
specyfiki mogą nam pomóc bardziej, niż niejeden
medykament. Dlatego warto założyć ogród, który będzie
pachnącym i kolorowym miejscem do odpoczynku a zarazem
„fabryką”, czyli domową apteczką i salonem
kosmetycznym w jednym!
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Ogród dla czworonoga
rośliny na

czyli

cenzurowanym
Wiosna i coraz cieplejszy czas w naszym
ogrodzie. Dni stają się dłuższe a my
coraz częściej przebywamy na świeżym
powietrzu, często wraz z naszymi
domowymi zwierzętami.
Do tego sielskiego klimatu może jednak
wkraść się odrobinę niepokoju.
Co może czyhać na naszych pupili w wiosennym
ogrodzie? Okazuje się, że dla czworonogów niebezpieczne mogą okazać się niektóre posadzone przez nas
rośliny. Zawierają one w swoim składzie pewne substancje chemiczne, które są trucizną i ich spożycie
może mieć poważne konsekwencje.
Warto zatem wiedzieć, które rośliny potencjalnie
mogą zaszkodzić naszym pupilom.

Wiosenny odpoczynek

Trucizna, wywarzana przez roślinę, to nic innego jak szkodliwa
substancja, zawarta głównie w sokach roślinnych, która dostając
się do organizmu przyczynia się do niszczenia zdrowych komórek.
W efekcie może powodować ogólne zaburzenia organizmu, problemy żołądkowe a nawet zatrzymanie akcji serca i śmierć. Co
ciekawe, wytwarzanie trucizny przez rośliny to nic innego jak tylko
obrona przed roślinożercami. Niestety zwierzęta domowe również
mogą wpaść w sprytną „pułapkę”, z niemiłymi konsekwencjami.
Szacuje się, że ok. 700 gatunków roślin zawiera w sobie substancje,
które mogą okazać się przyczyną choroby bądź nawet śmierci.

”Przyjaźń” z fikusem?
REKLAMA

Owoce bzu czarnego nie dla wszystkich

Nie należy jednak wpadać w panikę. Niektóre rośliny wytwarzają
truciznę jedynie przez określony czas (np. sezon letni), tylko
w określonych częściach rośliny (np. w liściach czy bulwach) lub
w specyficznych warunkach wilgotności czy nasłonecznienia.
Warto o tym wiedzieć podczas sadzenia roślin w ogrodach i zapoznać się z listą roślin, które są szczególnie trujące dla zwierząt. Pamiętajmy również o tym, że zwierzęta wytwarzają także
mechanizmy obronne i zdarza się, że koty czy psy wylegują się pod
trującymi krzewami bukszpanu lub cisu i nie odczuwają „pokusy”
podjadania liści.
Istnieją rośliny, których spożycie wywołuje jedynie problemy
żołądkowe, które po interwencji weterynarza i podaniu odpowiednich leków, ustępują. Ale są również takie, których spożycie
powoduje śmierć. Psy i koty, które najczęściej są naszymi
towarzyszami w ogrodzie, mogą być narażone na niebezpieczeństwo przypadkowego połknięcia trucizny.
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Polecamy nasiona warzyw odmian :

Pietruszka KONIKA
Odmiana pietruszki korzeniowej, średnio wczesna o
okresie wegetacji 140-150 dni
od wysiewu. Polecana do
zbioru latem wraz z nacią oraz
do zbioru jesiennego. Tworzy
korzenie gładkie, stożkowate,
o średniej długości 12- 15 cm.
Polecana do bezpośredniego
spożycia i przechowywania.

Roślina też potrafi zmęczyć

I tak liście azalii i różaneczników są niebezpieczne nie tylko dla psów i kotów, ale
także innych zwierząt hodowlanych jak konie, kozy czy owce. Wymioty i biegunkę może spowodować spożycie większej ilości liści bukszpanu, bluszczu czy
chryzantemy. Bluszcz może przyczynić się również do problemów z oddychaniem i doprowadzić zwierzę do zapadnięcia w śpiączkę i w efekcie do
śmierci. Połknięcie przez zwierzę domowe dowolnego fragmentu cisu powoduje
problemy z oddychaniem oraz zaburzenie pracy serca. Problemów żołądkowych
możemy się spodziewać u zwierząt, które połkęły owoce czarnego bzu. Owoce
ligustru pospolitego są na tyle niebezpieczne, że mogą powodować u zwierząt
domowych drgawki a nawet śmierć. U begonii toksyczne są bulwy a u niektórych roślin cebulowych to właśnie cebule są przyczyną zatrucia u zwierząt.
Jeśli weźmiemy „pod lupę” kwiaty ogrodowe to trujące są niestety pięknie kwitnące tulipany, goździki, hortensje, narcyzy czy żonkile, które co prawda nie powodują śmierci, ale mogą być przyczyną kłopotów trawiennych. Znacznie bardziej niebezpieczne są lilie, które u kotów mogą spowodować nawet niewydolność nerek, a tak delikatny kwiat jak konwalia majowa może być przyczyną
zaburzeń rytmu serca a nawet śmierci.
Rośliny, które hodujemy w domu, także stanowią niebezpieczeństwo dla
czworonoga. Fikus, kliwia pomarańczowa, hortensja i amarylis - ich spożycie
może wywołać bóle żołądka, wymioty i osłabienie naszego pupila. Na zwierzęta
musimy zwrócić szczególną uwagę, jeśli uprawiamy w domu takie kwiaty jak:
anturium, hippeastrum, różaneczniki, kalie, pelargonie, poinsencje, skrzydłokwiaty, azalie i draceny. Niebezpieczne dla zwierzęcego żołądka są również
sztuczne i farbowane kwiaty.
Kilka powyższych przykładów uświadamia nam, że nie zawsze to, co ładnie
wygląda i pachnie, jest bezpieczne. Z pewnością podczas sadzenia roślin
powinniśmy zachować zdrowy rozsądek. Te rośliny, o których wiemy, że mogą
być trujące, ale jednocześnie chcemy mieć w swoim ogrodzie, posadźmy w
miejscu niedostępnym dla naszych zwierząt.
Wiele zależy również od naszej uwagi i zaufania do podopiecznych. Psy
są bardziej odporne na substancje toksyczne i wydaje się, że można ich oduczyć
pewnych zachowań. Koty są bardziej wrażliwe i narażone na spożycie trujących
części roślin. W niektórych przypadkach zwierzęta same ich unikają,
wyczuwając niebezpieczeństwo. Powodem spożycia trujących kwiatów może
być głód, strach lub nieuważna zabawa.
Objawy zatrucia pojawiają się dopiero po jakimś czasie. Jeśli zauważymy
ślinotok lub biegunkę u naszego pupila musimy niezwłocznie powiadomić
weterynarza. Natychmiastowa pomoc i podanie odpowiednich leków może
uchronić naszego psa lub kota od śmierci. W warunkach domowych możemy
zastosować węgiel (który jest bezpieczny dla zwierząt) lub zioła (np. rumianek).
Pamiętajmy, że w przypadku zatruć liczy się przede wszystkim czas.
Jak powszechnie wiadomo, lepiej zapobiegać niż leczyć. Dlatego sadząc
rośliny pamiętajmy o tym, że niektóre z nich mogą przynieść nam więcej
szkody niż pożytku.

Marchew NAOMI
Odmiana w typie Nantess,
wczesna o okresie wegetacji
do 95 dni. Tworzy bardzo
gładkie walcowate, pomarańczowe, średniej długości
korzenie. Nie wykazuje
tendencji do zielenienia oraz
przebarwień antocyjanowych.
Polecana jest do pędzenia
czyli uprawy pod osłonami
do uzyskania bardzo wczesnej
marchwi na zbiór pęczkowy
oraz uprawy wiosennej
w gruncie. Korzenie tej odmiany, polecane są do bezpośredniego spożycia oraz
przygotowywania pierwszych
letnich surówek, soków.

Mieszanka odmian
sałaty liściowej
Skład:
50% nasion odmiany Dubacek,
50% nasion odmiany Verala.
Dubacek odmiana zielonej
sałaty dębolistnej, Verala
odmiana czerwonej sałaty
dębolistnej.
Mieszanka odmian wczesnych
o okresie wegetacji 50-55 dni
od wysiewu.
Do uprawy w otwartym
gruncie wiosną, latem
i jesienią. Odporne na
wybijanie w pędy kwiatowe.

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

JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA

Wspieram
Działająca od 2002 roku Fundacja
"Akogo?" niesie pomoc dzieciom po
ciężkich urazach mózgu, często
przebywających w śpiączce.
W klinice, wybudowanej w 2013 roku
przez Fundację, mali pacjenci są przez rok
bezpłatnie leczeni według programu
ustalonego przez pracowników medycznych
i rodziców.
Celem Fundacji jest stworzenie rozwiązań systemowych w zakresie organizacji długiej i kosztownej hospitalizacji oraz rehabilitacji. Rodziny
dotknięte śpiączką dzięki „Akogo?” mogą
uzyskać informacje dotyczące schorzeń
neurologicznych, kontaktować się ze specjalistami (lekarze, rehabilitanci i psychologowie).
Ponadto Fundacja prowadzi działalność społeczno-edukacyjną: udostępnia wiedzę, uświadamia skalę problemu poprzez kampanie medialne i propaguje nowe procedury medyczne i
rehabilitacyjne. Pracownicy Fundacji współpracują z różnymi instytucjami, a do swoich działań
angażują różnorodne środowiska, firmy i ludzi.

Przed Fundacją wiele zadań.
Najważniejsze to dalsze wspieranie kliniki
„Budzik” i kuracja małych pacjentów w
śpiączce. Ale w planach jest także uruchomienie
kliniki dla dorosłych (w Olsztynie).
Na wdrożenie czekają programy eksperymentalne oparte na światowych osiągnięciach w
leczeniu śpiączki oraz projekty współpracy z
instytucjami i organizacjami. Personel ma
szanse poszerzać swoje kompetencje, a dzieci
zyskać szerszy zakres leczenia.
Działalność statutowa, mimo wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej, wymaga
sporych nakładów pieniężnych. Dlatego liczy
się każdy darczyńca!
Kupując produkty Vilmorin, wspierasz działalność tej wyjątkowej fundacji i poprawiasz los
nie tylko dzieci w śpiączce, ale i ich dotknięte
tragedią, narażone na długotrwały stres rodziny.
Razem z Vilmorin Garden wspieraj budzenie
do życia przez Fundację „Akogo?”!

„od zawsze”...
Wiosna to czas wytężonych prac przygotowawczych
do siania i sadzenia nowych roślin. Śnieg topnieje,
a pod nim ukazuje się to, co przez całą zimę było
ukryte. Wiosenny wiatr przesusza przyległą trawę,
i wtedy do wiosennych porządków na łąkach
niektórzy zapraszają...ogień.
Okazuje się, że w rozwiązaniu problemu wypalania traw nie pomagają zakazy i zdrowy rozsądek. Wypala się trawy, bo tak robiono
„od zawsze” uważając, że wypalona trawa użyźni glebę.
Udowodniono, że nie ma w tym stwierdzeniu prawdy. Może czas
zerwać ze wstydliwą tradycją? Istnieje wiele alternatywnych
działań mających na celu użyźnienie gleby. A wypalanie z pewnością się do nich nie zalicza. Poza tym szkodzi ludziom, roślinom i
zwierzętom. Oprócz pozbycia się trawy i szkodników w pożarach
giną również pożyteczne i niczemu niewinne zwierzęta.

Jedna nierozważna decyzja może mieć poważne konsekwencje.
Poprzez wypalanie traw niszczy się ekosystem, giną dżdżownice,
mrówki, żaby, jaszczurki, pająki i owady. Gleba się nagrzewa oraz
wyjaławia. Dym z pożaru pogłębia także zanieczyszczenie środowiska. Staje się on składnikiem smogu, który stanowi coraz większy problem współczesnej cywilizacji. Z kolei smog przyczynia się
do nasilenia wielu dolegliwości, takich jak astma, alergia, nowotwór, wywołuje też problemy z oddychaniem. Nie mówiąc już
o tym, że dym często jest przyczyną zaczadzenia.

Gdybyśmy stworzyli portret psychologiczny tego, który wypala
trawę, to jakby wyglądał? Okazuje się, że może to być ktoś w średnim wieku, w pełni władz umysłowych, świadomy potencjalnego
zagrożenia. W tym wypadku nie jest brane pod uwagę przypadkowe zaprószenie. Ktoś, kto wznieca ogień chcąc sprawnie pozbyć się
większej ilości niepotrzebnej trawy, robi to świadomie. Dlatego
powinien liczyć się z konsekwencjami swoich czynów. Wypalanie
trawy może przejść bez echa, ale równie dobrze może zakończyć
się pożarem łąki, zabudowań gospodarczych, domu czy lasu. Pożar
pochłonąć może także ludzkie życie.

Co grozi za wypalanie traw? Grzywna lub nawet pozbawienie wolności. Czy nie lepiej jest unikać złych działań niż ponosić ich
konsekwencje? Statystyki w tym temacie nie kłamią pokazując, że
nawet kary nie są w stanie powstrzymać ludzi od szkodliwego działania na rzecz łąk i lasów. Trzeba pamiętać, że ogień jest łatwo podłożyć, ale gdy już się rozprzestrzeni znacznie trudniej go zgasić.
Co należy robić, aby pozbyć się niechcianej wysokiej trawy?
Podstawowym zabiegiem jest koszenie trawy aż do późnej jesieni
bądź wypasanie na łąkach bydła. Zawsze powinno się szukać alternatywnego rozwiązania, aby trawa została spożytkowana, a nie
poszła z dymem na wiosnę.

Pożar kosztuje. Dlaczego? Wysłanie ekipy strażaków do pożaru to
wydatek rzędu tysięcy złotych. Być może strażacy byliby w tym samym czasie potrzebni do pomocy innym osobom, np. rannym
w wypadku? Dlatego koszty każdego pożaru ponosimy wszyscy.
Wartości ludzkiego życia nie można przeliczać na żadne pieniądze.
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Można by tu przestrzegać przed dotkliwymi karami czy
zatrważającymi liczbami ofiar pożarów. Decyzja o podłożeniu
ognia na własnej łące i tak będzie zależeć od głosu rozsądku.
W tym wypadku butność i pycha mogą drogo kosztować
właściciela łąki czy gruntu. I to nie tylko w złotówkach!

wielkanocny
baranek
Wielkanoc to czas, który dzieciom
kojarzy się z różnymi smakołykami,
koszyczkiem, pisankami i barankami.
Dlatego zapraszam do wykonania
baranków z waty - będą idealną ozdobą na stół wielkanocny!
Do przygotowania wielkanocnego baranka potrzebne Ci
będzie: kawałek styropianu, kawałek białej modeliny lub
plasteliny, klej, nożyczki,
kawałek drutu (lub kawałek
sznurka), 4 koraliki, plastikowe „oczy”, wata, patyki
do szaszłyków, krepina
(bibuła) biała, czarna i zielona, klej z brokatem.
Najlepiej wykonać
od razu dwa baranki!

3. Naklejamy oczy. Następnie wykonujemy nóżki
baranka: 4 koraliki wbijamy na patyczki do szaszłyków. Patyczki okręcamy białą bibułą. Pamiętajmy, że nóżki muszą być tej samej długości,
aby baranek stabilnie stał. Gdy są gotowe wbijamy je w korpus.

KROK 3

1. Na styropianie szkicujemy korpus baranka i wycinamy
ostrym nożykiem. Poprośmy o pomoc rodziców. W razie potrzeby
możemy wykończyć palcami.
4. Rogi wykonujemy z drutu i
czarnej krepiny. Drucik owijamy
krepiną i ozdabiamy klejem z brokatem. Suszymy, skręcamy i modelujemy rogi. Mocujemy do głowy. (Rogi możemy też zrobić ze
sznurka zamoczonego w kleju).

KROK 1

2. Rozgniatamy kawałeczek modeliny i oklejamy nią przód
głowy, formując pyszczek i nos. Z waty robimy małe kuleczki.
Korpus smarujemy grubą warstwą kleju i przyklejamy do niego
kuleczki, pozostawiamy do wyschnięcia.

Sznurek zwijamy, suszymy i przyklejamy
do głowy). Zieloną bibułę tniemy na paseczki
i na trawce umieszczamy baranka.

gotowe!

KROK 2

wiosna !
Wiosna
Ach, to ty
Ty ?
ach,
Zygmunt Marek Miszczak
Wiosenny wierszyk
Sprzeczała się róża z kaczeńcem i makiem
(Bo z nimi urody nie była jednakiej),
Kto piękniej zakwita; kto mocniej urzeka;
Kto sobą najbardziej zachwyca człowieka.
Kto piękniej rozkwita? Ja nie wiem. Wy wiecie?
Nie. Tego na pewno nikt nie wie na świecie.
Czy, zamiast wybierać zdobniejszych w tym gronie,
Nie lepiej podziwiać ich barwy i wonie?
...Lecz przecież najmilszą ze wszystkich artystek
Jest wiosna, a wiosną – biedronka i listek.
Biegnijmy więc wiosną na pola i łąki,
By szczęście odnaleźć, jak uśmiech biedronki!

Wiosna to czas, kiedy dni stają się już dłuższe i chętniej
wybieramy się na spacery (także z czworonożnymi
przyjaciółmi), jeździmy na rowerze lub
gramy w piłkę. Poznawanie natury sprawia
ogromną frajdę i przyjemność! Świat za oknami
to dobry temat na opowiadanie lub wiersz.
Artur i Inka znaleźli kilka utworów napisanych
specjalnie dla dzieci!
Hanna Ożogowska
Przyszła wiosna
Przyszła wiosna na podwórko,
Zagląda do sieni:
-Dalej, grabie i łopaty,
Do roboty w ziemi!
Jak się mamy, pani miotło,
Czeka cię robota,
Nie chcę ja mieć na podwórku
Odrobiny błota!
Przyszła wiosna do ogródka,
Patrzy pod opłotki;
-Ruszajcie no z ziemi prędzej,
Mlecze i stokrotki.

Będą teraz ciepłe noce,
Jak i ciepłe dzionki,
Okrywajcie się kwiatami,
Grusze i jabłonki!
Chodzi wiosna po podwórku
I porządki czyni.
Będzie pięknie, bo z tej wiosny
Dobra gospodyni.

Irena Rogińska
Syrop z mniszka

Stanisław Jachowicz
Pszczółka
Była to raz pszczółka mała,
Co miodek z kwiatków zbierała:
Od kwiateczka do kwiateczka
Latała sobie pszczółeczka;
Nigdy próżno nie wróciła,
Dużo miodku nanosiła.
Przyszła jesień, zima chłodna,
Pszczółeczka by była głodna;
Lecz że w lecie pracowała,
W zimie się głodu nie bała.
Pracujcież więc i wy dziatki!
Póki pora, póki kwiatki;
A na starość mieć będziecie:
Zapasy zebrane w lecie.

Wpadła dzisiaj do mnie w pięknej sukni wiosna,
Śliczny bukiet kwiatów dla mnie przyniosła,
Taki wielki! że nie mogłam objąć jedną dłonią,
Oszałamiał kolorami i przepiękną wonią.
Wśród kwiatów, czerwone maki królowały,
A w środku modre chabry się schowały,
Sprytnie zaplątała się koniczyna łąkowa,
Nie wyrazisz ich piękna w prostych, zwykłych słowach.
Czemu ten zaszczyt, Wiosno, mnie spotyka?
Poczęstuj się ciasteczkiem z mojego koszyka,
Nie moja droga! ciasteczka możesz schować,
Przyszłam do ciebie trochę poplotkować.
Czy widziałaś, jak nad łąką fruwają już bąki?
A wysoko nad nią śpiewają skowronki?
Nie wiem! Może za wcześnie się ze słonkiem zbratałam,
Dziś nie mogłam spać w nocy, nad tym rozmyślałam.
Z zimą w zeszłym roku mocno się skłóciłam,
Bo najpierw odeszła, a potem wróciła,
Przyszłam do ciebie w sprawie wielkiej wagi,
Spodziewam się od ciebie jakiejś dobrej rady.
Nie martw się mam sposób! syrop z mniszka zrobiłam,
Nie jest tylko na kaszel, weź go proszę miła,
Jest dobry na odporność, gdyby zima wróciła,
Więc, jak będzie trzeba,
Podlej nim drzewa.

Kiedy przychodzi wreszcie Wielkanoc,
dzieci chętnie pomagają w kuchni
oraz przy przystrajaniu stołu. Magii tym
świętom dodają wielkanocne zwyczaje,
które są w naszym kraju wyjątkowe.

w duchu
W
wielkiej nocy ...
Marek Dąbrowski
Wielkanocny zając
Wielkanocny zając
Święta za nic mając
Kica sobie tylko
Na przekorę wilkom
Na przekór też lisom
Błagań nic nie słysząc
Bo wokoło niego
Spod skorupy śniegu
Zewsząd słychać prośby
Żeby stanął choćby
I w nastroju święta
Ze wszystkimi klękał
Pierwsze były bazie
Jedyne na razie:
- Zajączku kochany
Z czekolady lany
Święta są tuż tuż
Zostań z nami już

Palma

Za nimi pisanki
Równo jako z miarki
Chóralnie krzyczały
Gdy uszy widziały
- Miły nasz Zajączku
Zostaw już te łączki
I przybywaj w mocy
Do Świąt Wielkiej Nocy
Śmigus Dyngus na to:
Zając! Robisz zator!
Czemu nie chcesz z nami
Cieszyć się świętami
A Zając frywolnie
Kica… nieco wolniej...
- Powiem Wam tu wszystkim,
robię co się wyśni!
Taka ma radość świętowania
Zawsze Nocą
Zmartwychwstania!!!

Maria Konopnicka
Jak to będzie?
Jutro będzie Wielkanoc,
babki w piec już wsadzone,
gotują się kiełbasy
i mieć będziemy święcone!
Najpierw obrus bielutki
mama na stół położy
na nim stanie pośrodku
ten baranek Boży.

Tradycje Wielkanocne

W Niedzielę Palmową do kościoła przynosi
się palmy. Najładniejsze są te wykonane
ręcznie, przyozdobione kolorowymi kwiatami,
„baziami”, bukszpanem.

Śniadanie
W Niedzielę Wielkanocną, o poranku, wraz z
najbliższą rodziną spożywamy śniadanie
wielkanocne. Podobnie jak w Boże
Narodzenie opłatkiem, tak w Wielkanoc
dzielimy się jajkiem, składając sobie
świąteczne życzenia.

Pisanka

W Wielką Sobotę przygotowuje się
pisanki, kraszanki. Dzieci, często
wraz z rodzicami, farbują jajka a
następnie własnoręcznie ozdabiają.

Zajączek
Po śniadaniu wiele dzieci szuka
ukrytego zajączka, który przynosi
dla nich prezenty
i słodycze.

Jajkiem będziemy się dzielić
wszyscy w domu z kolei,
życzyć sobie pociechy,
życzyć sobie nadziei.
Potem będą mazurki,
właśnie robi je mama.
A rodzynki, migdały
- obieram ja sama.
A na boku stać będzie
w kubku woda święcona.
I kropidło z wstążeczką
od sąsiada Szymona.
Z rana przyjdzie ksiądz
proboszcz
i poświęci stół cały.
Domek także pokropi,
by się dzieci chowały.

Święconka

W Wielką Sobotę idziemy do kościoła ze święconką
czyli koszyczkiem, do którego wkładamy: pisanki,
chleb, sól, wędliny, masło, chrzan, baby, baranka
wielkanocnego oraz inne specjały, które położymy
na stół wielkanocny.

Śmigus-Dyngus
W Wielkanocny Poniedziałek, tzw. „śmigus
dyngus”, domownicy i znajomi „polewają się”
wodą. W niektórych rejonach Polski
praktykowane jest także polewanie się
perfumami. Gdzieniegdzie spotkamy także
zwyczaj okładania się wierzbowymi rózgami.

Wiosna czy lato?
wiosna
Wiosna to czas, kiedy przyroda budzi się do życia. Zwierzęta budzą się ze snu
zimowego, ptaki wracają z ciepłych krajów, a kwiaty wypuszczają pierwsze
liście i pąki. Niektóre z nich potrzebują jednak więcej czasu,
aby zakwitnąć. Waszym zadaniem będzie odgadnięcie nazwy
kwiatu a następnie wskazanie, które zakwitają
wiosną a które dopiero latem.
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Wiosna czy
wiosna

Za poprawne rozwi¹zanie zagadki
lato? „co to? kto to?” NAGRODÊ OTRZYMUJ¥:

wiosna .....................................................

bartek ziemiañczyk

lato ..........................................................

C.O. biskupiec

ORAZ

grzeœ i pawe³
mitrosz
C.O. sosenka ³apy

ROZWIĄZANIE PROSZĘ PRZEKAZAĆ DO SKLEPU, W KTÓRYM
OTRZYMALIŚCIE PAŃSTWO MAGAZYN VIRIDIS DO DNIA 10.04.2016
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!
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Wiesz, albo nie wiesz
czyli Dobre Rady
Pana
Romana
Roman Berkowski
Ogród, Wrocław

Nasze sady i ogrody niestety
są narażone na ataki szkodników.
Zastosowanie odpowiednio wcześnie
oprysku zminimalizuje straty
podczas zbiorów.

Owocówka śliwkóweczka

Kwieciak jabłkowiec
Groźnym szkodnikiem naszych jabłoni i grusz jest kwieciak jabłkowiec. To niewielki czarno-szary chrząszcz, którego larwy są początkowo białawe z czarną głową, a następnie przybierają kolor
żółto-brązowy. Dorosłe osobniki zimują w korze, aby wiosną żerować na pąkach liściowych i kwiatowych. Larwy chrząszcza wyjadają wnętrze pąka kwiatowego, płatki zasychają i brązowieją,
a wewnątrz zniszczonego kwiatu znajduje się larwa. Wczesną wiosną, z ponadgryzanych przez chrząszcza pąków, wypływa sok.
Uszkodzenia widoczne są w postaci brązowych nacięć na ściankach kielicha. Kwiaty zasychają i opadają. Zwalczanie szkodnika
rozpoczynamy już w fazie pękania pąków (wtedy może on zniszczyć nawet większość pąków). Po 7 dniach musimy powtórzyć zabieg. Najefektywniejszymi środkami w walce z kwieciakiem są
środki takie jak np. Calypso 480 SC lub Spin Tor.

Owocówka śliwkóweczka oraz owocówka jabłkóweczka może
każdego roku atakować nasze drzewa w ogródkach. Motyle tych
szkodników pojawiają się na przełomie kwietnia i maja. Przy temperaturze powyżej 15°C samice składają jaja na liściach i powierzchniach owoców. Gąsienice po wylęgu wgryzają się do
naszych owoców i budują sobie mieszkanko. Ten okres nazywamy
„robaczywieniem owoców”. Uszkodzone przez owocówkę owoce
przedwcześnie opadają i nie nadają się do spożycia ani przechowywania. W sezonie wegetacyjnym występują 2 pokolenia. Owocówkę zwalczamy już w pierwszej połowie czerwca, powtarzając
zabieg po 14 dniach. Natomiast drugie pokolenie zwalcza się pod
koniec lipca lub na początku sierpnia. Pomocne w ustaleniu wykonania zabiegu są pułapki feromonowe, które na początku maja
umieszcza się w sadzie i sprawdza 2-3 razy w tygodniu. W zależności od ilości motyli na pułapce, wykonuje się jeden lub dwa
opryski. Do zwalczania tych szkodników zalecane są następujące
środki ochrony roślin: Calypso 480 SC, Spin Tor 480 SC,
Mospilan 20 SP.

Zamieranie pędów malin
Bardzo często klienci pytają o to, co się dzieje z ich malinami, gdy
na łodygach pojawiają się plamy a pędy usychają. To oznaki choroby, która poraża krzewy. Objawy są widoczne już w czerwcu, bowiem na młodych pędach, wzdłuż nerwu głównego, tworzą się brunatne plamy. Pod koniec sezonu smugi występują już na znacznej
części pędów. Kiedy łodygi zaczynają drewnieć plamy zmieniają
swoje ubarwienie i pokrywają się ciemnymi punktami. W następnym sezonie zaatakowane krzewy będą rosły znacznie wolniej, aż
w końcu zaczną zamierać. Za chorobę odpowiadają zarodniki
workowe, które uwalniane są wczesną wiosną z ciemnobrunatnych
otoczni. Te z kolei znajdują się pod skórką porażonych pędów.
W czasie sezonu choroba może przenosić się na kolejne rośliny.
Przyczynami rozwoju tej choroby są głównie wysoka wilgotność
wiosną, a także to, że rośliny posadzone są blisko siebie. Rozprzestrzenianiu choroby możemy zapobiec stosując opryski chemiczne.
Pierwsze warto rozpocząć, gdy młode pędy mają około 15 cm wysokości a kolejne po 7-10 dniach. Odpowiednimi środkami są:
Mythos, Signum, Teldor.

OGRÓD

WROCŁAW
ul.Dubois 11/13
tel 71 328 8780

ZAPRASZAMY
PON-PT 9-17
SOBOTA 9-13

sklep.ogród@neostrada.pl

Zapraszamy na zakupy

Gwarantujemy miłą obsługę oraz fachowe porady ogrodnicze
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Jak urządzić
mały balkon?
Joanna Wołejszo
Pro-Centrum
Biskupiec

Problemem, z którym często
borykają się mieszkańcy
bloków jest to, że ich balkon
bywa za mały w stosunku
do potrzeb. Architekci krajobrazu
potrafią sobie z tym poradzić.
Każdemu chyba marzy się drewniane siedzisko z kolorowymi
poduszkami, leżanka do opalania latem, wiklinowy komplet i przede wszystkim dużo zieleni posadzonej w pięknych donicach. I nagle nasze marzenia stykają się z rzeczywistością. Przed nami ukazuje się przestrzeń 4 na 2 m. No i zaczynamy kombinować.
W zeszłym roku miałam kilka realizacji małych balkonów. Naszym
głównym problemem było to, że nie mogliśmy się całą ekipą zmieścić na balkonie. A najczęściej po przyniesieniu kilku niezbędnych
narzędzi nie mieliśmy nawet gdzie postawić nogi. Postanowiłam
w tym artykule poradzić Wam, jak urządzić mały balkon.

Donice
Jeśli zależy nam na dużej ilości roślin, warto pokusić się o stojaki
kilkupoziomowe aby maksymalnie wykorzystać przestrzeń. Do
małych balkonów zawsze zalecam wybór donic w jednej tonacji
kolorystycznej. Za dużo kolorów na małej przestrzeni może męczyć odbiorcę, a przecież nam zależy na odpoczynku. Rośliny możemy także posadzić w donicach zawieszanych na barierce, ścianach czy kratach. Tym sposobem również zaoszczędzimy miejsce.

Meble
Wybór siedziska to najważniejsza rzecz, od której rozpoczynamy
cały proces. Bardzo ważne jest zmierzenie powierzchni i sprawdzenie, czy komplet który tak bardzo nam się podoba, rzeczywiście się zmieści i pozwoli na funkcjonalne użytkowanie balkonu.
Do małych przestrzeni wybierajmy stoliki kwadratowe lub prostokątne, ponieważ możemy je dostawić do ściany. Dobrym rozwiązaniem są również blaty składane, zawieszane. Na balkonie najlepiej sprawdzą się meble ażurowe, takie na pierwszy rzut oka nie
przytłaczają. Najczęstszym wyborem są meble do szybkiego złożenia. Jeśli mamy nieco więcej przestrzeni możemy wybrać meble
z technorattanu.

Słońce
Jeśli nasz balkon jest mocno nasłoneczniony to powinniśmy zamontować parasol. Wbrew pozorom wcale nie musi zajmować
dużej przestrzeni, a na rynku dostępnych jest coraz więcej parasoli
dostosowanych do małej powierzchni.

Nawierzchnia
Podłoga na balkonie zwykle wiąże się z kosztami. Jeśli podoba nam
się istniejąca terakota to zostawmy ją. Jeśli nie spełnia naszych upodobań, dobrym rozwiązaniem jest podłoga drewniana lub imitująca
drewno. Znacznie ocieplimy wtedy przestrzeń i dodamy jej charakteru. Bardzo odważnym rozwiązaniem, z którym spotykam się
coraz częściej, jest wykładzina - sztuczna trawa. Dzięki niej na balkonie poczujemy się jak w ogrodzie.
REKLAMA
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Roślinność: Propozycja 1
Koncepcja zagospodarowania balkonu

Roślinność: Propozycja 2

Sąsiedzi

REKLAMA

Nie każdy z nas codziennie ma ochotę na pogawędkę z sąsiadem na
balkonie. Czasem chcielibyśmy po prostu posiedzieć i nic nie
mówić. A bywa, że nasi sąsiedzi koniecznie chcą zobaczyć, jak nam
się żyje. Dlatego warto jest zamontować delikatną kratkę drewnianą a na nią puścić pnącze z kwiatami w ulubionym kolorze.
Sąsiad nie powinien protestować, ponieważ on również na
tym skorzysta. Kratka nie zabierze nam dużo przestrzeni, a my zyskamy jeszcze więcej zieleni. Sklepy oferują nam też szeroki wybór
tkanin balkonowych czy rolet.

Roślinność
Najczęściej nasze balkony są mocno nasłonecznione i w związku z
tym ziemia szybko wysycha. Wybierajmy rośliny odpowiednie do
panujących warunków i najlepiej łatwe w uprawie. Jeśli decydujemy się na gatunki wieloletnie to sprawdźmy ich mrozoodporność.
Wybór gatunków jednorocznych daje duże pole do popisu. W tym
temacie również zachęcam, aby decydować się na jedną lub dwie
tonacje kolorystyczne i nie tworzyć wielobarwnych kompozycji.
Pod żadnym pozorem nie wybierajmy roślin o mocno ekspansywnych korzeniach – będzie się to wiązało z częstym przesadzaniem
rośliny w większe doniczki, a tym samym zabierze nam miejsce.
Jeśli wygospodarujemy jeszcze trochę przestrzeni, to pokuśmy
się o kompozycję z ziołami – przydadzą nam się w kuchni.

Dekoracje
Dopełnieniem naszych balkonów są dekoracje. To na nich zawieszamy wzrok przeglądając magazyny oraz czeluście internetu. To
dla nich tracimy głowę. Postarajmy się je dobrać tak, aby tworzyły
jednolitą całość. Z doświadczenia wiem, że świetnie sprawdzają się
wszelkie lampiony, ponieważ zawieszając je w dowolnym miejscu
nie tracimy przestrzeni. Niezastąpione są latarenki w stylu, o jakim
marzymy. Wybór tego typu dekoracji jest naprawdę duży. Nie zapominajmy także o poduszkach, dzięki którym na balkonie będzie
miło i przytulnie a zarazem wygodnie.

Do dzieła!
Powyższe rady są nie tylko podpowiedzią, ale również próbą
dyskretnej mobilizacji tych, którzy uważają, że ich małego balkonu
nie można zagospodarować. Nic bardziej mylnego – nawet na
małej powierzchni można stworzyć cudo.
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Dziwne
co nieco prosto
Tekst
Witold Czuksanow

z ogrodu

Często się zdarza, że kupując do ogrodu nowe
rośliny w doniczkach, dostajemy w prezencie różne
inne. Są to potrzebne, ale niekiedy także kłopotliwe
prezenty. Słowo „prezent” jest przenośnią, bo w tej
chwili pomyślałem o takich dodatkach, które wcale
nie są pożądane.
W ten sposób w moim ogrodzie pojawiła się na przykład czerwona
koniczynka. Ten paskudny chwast znalazł się w ogrodzie razem
z inną rośliną, a teraz rozchodzi się rozłogami, wysiewa, kwitnie.
Walczę z nim, ale nie wszędzie to się udaje. Podobnie do ogrodu
można zawlec wątrobowce: zieloną masę która szczelnym kocem
przykrywa ziemię. Je też trudno wyplenić.
Ale zdarzają się również inne „prezenty”, których tak jednoznacznie nie da się ocenić. Kupiłem kiedyś klon. Zauważyłem, że w doniczce obok pnia była jakaś roślina, ale niespecjalnie jej się przyglądałem. Klon posadziłem na miejscu dla niego przeznaczonym, a o
prezencie zapomniałem. Po kilku miesiącach zauważyłem, że ze
źdźbła zrobiła się całkiem elegancka ozdoba w białozielonych
barwach i wtedy rozpoznałem w niej odmianę bluszczyku kurdybanku ‘Variegata’ z białymi brzegami. Ma ona pewną wadę:
wyradza się i wraca do pierwotnej postaci. Teraz więc mam w ogrodzie i trochę odmiany „Variegata” i, a może raczej przede wszystkim, zwykły gatunek. Trudny to mieszkaniec. Wyjątkowo plenny,
żywotny, wypuszcza długie rozłogi, które przemieszczają się po
powierzchni i pod nią. Może wrastać w trawniki. Z drugiej strony
liście tej rośliny są jadalne i całkiem smaczne, a dostępne od wczesnej wiosny. Na przednówku z bluszczyku można robić omlety i dodawać je do zup. Drobno pokrojone nieźle smakują w twarożkach.

Bluszczyk kurdybanek

Parzone liście w lekko osolonej zalewie to podstawa modnej ostatnio pokrzywowej zupy. Osobiście polecam przysmak szczególny:
młode, zbierane w kwietniu pędy smażone na maśle. Z początkiem
lata można zbierać i w ten sposób studzić zapędy innego
ogrodowego chwastu – skrzypu polnego. Wtedy na podziemnych
ogrodach powinny się pojawiać małe bulwki, które po dokładnym
umyciu są całkiem smaczną przekąską. Zieloną górę
wykorzystujemy do sporządzania grzybobójczych naparów i
wywarów, lub też kom-postujemy. Odważni mogą też wiosną
spróbować jak smakuje młoda zielenina, której dostarczają liście
polnej gwiazdnicy. Trudny to chwast, wyjątkowo plenny i
żywotny, ale jeśli się go potraktuje kulinarnie i… polubi, wtedy
można ograniczyć populację. Podobnie wpływamy na rozwój
mniszka lekarskiego. Tu jednak trzeba nieco więcej zachodu, bo
należy wykopać korzenie, ściąć krótko zieloną górę, a podziemne
części posadzić do donic, i dalej uprawiać bez dostępu światła.
Wtedy liście są kruche, żółtawe i naprawdę smaczne. Jeśli jest w
nich charakterystyczna goryczka, wtedy polecam pomoczyć w
wodzie przez godzinę albo i dwie przed spożyciem.
Na zakończenie przypominam, że wkrótce
rozpocznie się sezon na dziką komosę. Ten chwast z rodziny
astrowatych jest wyjątkowo plenny, ale jeśli już się wysieje,
wtedy nie załamujmy rąk, lecz zetnijmy
i przygotujmy podobnie jak młody szpinak.

Jadać można również wiele innych ogrodowych chwastów. Młode
liście pokrzywy nadają się przecież do suszenia. Zakonserwowane
w takiej postaci parzymy z nich herbatki lub wykorzystujemy jako
posypkę do sałatek i gotowanych ziemniaków.
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Krzewy kwitnące
wczesną

wiosną

Andrzej
Antoszczuk
Sosenka,
Łapy

Na wiosnę krzewy ozdobne mają znaczący udział
w feerii barw, kolorów i zapachów. Po zakwitających
roślinach cebulowych i bylinach, to one tworzą
następne widowiskowe piętro w naszym
ogrodzie. Większość krzewów kwitnie z reguły
przed rozwojem liści i tak obficie, iż toną w kwiatach.

Wiele z tych krzewów w późniejszym czasie aż tak się nie wyróżnia
w nasadzeniach, ale czymże by były wiosenne ogrody i zieleń miejska bez ozdobnych krzewów? Dobrze pasuje do nich angielskie powiedzonko 'you need to have ' - czyli 'musisz mieć'. Do takich krzewów niewątpliwie należy forsycja. I to nie tylko ta o cytrynowożółtych kwiatach, znana głównie z parków i zieleni osiedlowej. Doczekała się bowiem szeregu ciekawych odmian. Przede wszystkim
bardzo wcześnie kwitnącej (już w marcu) 'Golden Times', o dekoracyjnych, zielonych liściach z żółtą obwódką. Z kolei 'Goldzauber' ma wyjątkowo duże, ciemnożółte kwiaty. Karłową odmianą, dorastającą do 1 metra, jest polska odmiana 'Maluch'. Jej niewielkie kwiaty koloru złocistożółtego, są niezwykle dekoracyjne.
Innym, być może niektórym mniej znanym krzewem kwitnącym na
żółto, jest złotlin japoński. W Polsce najbardziej dostępna jest
pełnokwiatowa odmina 'Pleniflora', która silnie rośnie i obficie
kwitnie. Wszystkie forsycje, a także złotlin, nie tylko obficie kwitną zarówno na pędach jednorocznych jak i starszych, ale także bardzo dobrze reagują na cięcie. Nie ma ono negatywnego wpływu na
walory ozdobne rośliny.

Ten, kto dysponuje dużym ogrodem, najlepiej w cieplejszej, zachodniej części kraju, może sobie pozwolić na formy drzewiaste.
Natomiast w całym kraju możemy sadzić odporne na mróz odmiany rosnące w formie większych lub mniejszych krzewów. Wszystkie magnolie mają piękne, w większości bardzo okazałe kwiaty,
o mięsistych płatkach. Wiele odmian kwitnie przed rozwojem liści
i to dodatkowo potęguje ich majestatyczny wygląd. Zasadnicze
kwitnienie magnolii przypada na kwiecień-maj, ale jedna z odmian
gwiaździstych, 'Rosea' (o różowych płatkach) rozpoczyna kwitnienie już w końcu marca. Magnolie gwiaździste mają zazwyczaj białe
kwiaty. Najlepszą pod każdym względem, z grupy roślin 'musisz
mieć', jest magnolia 'Susan'. Ma ona duże, ciemnoamarantowe
i pachnące kwiaty i jest bardzo wytrzymała na mróz. Nie dość, że
obficie i niezawodnie kwitnie wiosną, to jeszcze powtarza
kwitnienie w lecie. Magnolia ta nie przekracza kilka metrów
wysokości. W małych ogródkach natomiast na pewno możemy
sobie pozwolić na odmianę 'George Henry Kern', bardzo wolno
rosnącą, o dużych kwiatach w kolorze lila.

Warto zaznaczyć, że krzewy nie powinny być zbyt mocno przycinane na przedwiośniu. Niemniej jednak zarówno krzewy formowane, jak i te pozostawione w formie naturalnej, obficie kwitną.
Wiosenny ogród to również wspaniale kwitnące magnolie.
REKLAMA
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Tawuła wczesna pokryta
śnieżnobiałą fontanną

Okazała magnolia zdobiąca ogród
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Wiosna to Wielkanoc a więc palmy na Niedzielę Palmową, którymi
są u nas kwitnące gałązki wierzbowe. Bazie-kotki mają bardzo ozdobne kwiatostany, szczególnie dekoracyjne na wierzbie iwie. Najczęściej spotykana w ogrodach jest odmiana 'Pendula', zwykle
szczepiona na niezbyt wysokim pniu. Należy pamiętać, że jej płaczącą koronę przycinamy po kwitnieniu, aby nie pozbawić drzewka
dekoracyjności.
Tak samo powinniśmy postępować z innym krzewem o wdzięcznej
nazwie migdałowiec (lub migdałek) trójklapowy. Ze względu na
swoje niezwykłe kwitnienie jest on bardzo dekoracyjny.

Bazie porastające wierzbę to częsty
obrazek wiosenny

Jeżeli natomiast oczekujemy kwitnienia połączonego z silnym,
przyjemnym zapachem, to warto sięgnąć po kaliny. Najwcześniej,
bo już w marcu, zakwita kalina wonna, a następnie koreańska. Kaliny wonne mają kuliste, woskowane kwiatostany, tworzące wiechy. Silny, egzotyczny zapach, oraz biało różowe i białe kwiaty to
cechy charakterystyczne kaliny koreańskiej.

Kwiaty, różyczki, migdałka porastają
całe pędy.

Jego jednoroczne przyrosty są wręcz oblepione różowymi kwiatami
w kształcie miniaturowych różyczek. Jedynym problemem jest to, że
migdałki po kwitnieniu mogą zapadać na brunatną zgnilizną drzew
pestkowych. Ale nawet jeśli nie dokonamy ochrony chemicznej, to
mocne przycięcie korony (wyeliminowanie porażonych gałązek)
spowoduje odrastanie zdrowych pędów, które pięknie zakwitną kolejnej wiosny.
Wiosna to również biel, ale ta przyjemniejsza, bo kwietna. Z krzewów
najwcześniej kwitnie tawuła wczesna, z malowniczo przewieszającymi się pędami, które na całej długości pokrywają się drobnymi,
białymi kwiatami. Krzew ten nie ma zbytnich wymagań glebowych
i jest łatwy w uprawie. Tawułę, już po kwitnieniu, warto regularnie
przycinać. W podobnym terminie i bardzo podobnie zakwita również
tawuła szara 'Grefsheim'. Łukowato wyginające się pędy tego krzewu są obsypane białymi kwiatami. Co kilka lat należy dokonać cięcia.

Biel i róż to barwy kwiatów
kaliny koreańskiej

Co ciekawe, bardzo wcześnie rozkwitają wrzosowate. Czasami
nawet jeszcze na dobre nie zdążą stopnieć śniegi a już zaczynają
kwitnąć wrzośce oraz trochę później pierisy. Wrzośce są też znakomitymi krzewinkami do pierwszych dekoracji zewnętrznych.
Pięknie zdobią, a zarazem są odporne na spadki temperatury, które
na przedwiośniu mogą się jeszcze pojawić.
W następnym numerze magazynu będziemy kontynuować temat
krzewów ozdobnych i skupimy się szczególnie na tych, które
zakwitają późną wiosną i początkiem lata.
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Pachnący
świat

Tomasz Drabek
Plantpol, Zaborze

ziół

Ich niezwykłe właściwości znane są
nam od setek lat. Zioła nie tylko
wspaniale podkreślają smak potraw
i wzbogacają ich aromat, ale i są
stosowane jako naturalne lekarstwa
na dziesiątki różnych dolegliwości.

Obecnie skuteczność ziół potwierdza praktyka naszych babć, jak
i współczesna medycyna. Aby zapewnić sobie stały dostęp do świeżych ziół wystarczy założyć najprostszy ogródek ziołowy, w którym znajdzie się miejsce na kilka ulubionych odmian. Taki ogród
można urządzić na bardzo małej przestrzeni, i co równie ważne, nie
będzie wymagał specjalistycznej wiedzy ogrodniczej. Podpowiadamy, jakie odmiany koniecznie muszą się w nim znaleźć.
Wybierając rośliny do naszego ogródka koniecznie zacznijmy od
mięty. Jest to zdecydowanie najczęściej
wybierane zioło. Trudno się temu
dziwić biorąc pod uwagę fakt, jak
bardzo różnorodna jest to roślina
i jak wiele ma zastosowań. Jest
niezastąpiona w kuchni doskonale pasuje do
mięs, warzyw i owoców.
Dzięki swojemu niepowtarzalnemu aromatowi
wspaniale komponuje się
z napojami i deserami.
Wykorzystywana jest również
do parzenia doskonałej,
orzeźwiającej herbaty. Oprócz
wspaniałych walorów smakowych
mięta bardzo pozytywnie wpływa
na działanie całego naszego
organizmu. Znane są jej
Mentha suaveolens Variegata
właściwości regulujące
'Pineapple'
pracę wątroby i rozluźniające.
Ułatwia także funkcjonowanie dróg oddechowych.
Zioła na balkonie
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W naszym ziołowym ogródku nie może zabraknąć również bazylii.
Ta wyrazista roślina jest ceniona przede
wszystkim ze względu na swój
charakterystyczny, korzenny aromat,
dodający wszelkim daniom
mięsnym oraz sałatom warzywnym
intensywności i goryczki. Jest
niezastąpiona w wielu kuchniach
na całym świecie i stanowi
nieodłączny element dań
śródziemnomorskich, włoskich
a nawet znanej ze swojej intensywności
kuchni indyjskiej. Podobnie jak mięta też posiada właściwości lecznicze wspomaga nasz system odpornościowy, Ocinum basilicum
' Sweet '
działa przeciwbólowo, a także wspomaga
pracę serca. Podczas sadzenia bazylii pamiętajmy jednak o tym, żeby
wybrać jej dobrze nasłonecznione miejsce, a później regularnie przycinać, żeby nadać jej optymalny kształt.

Wielbicielom kuchni włoskiej, z pewnością doskonale znane jest
oregano (inaczej: lebiodka pospolita, dziki majeranek). To roślina
wieloletnia, osiągająca około 30-60 centymetrów wysokości.
Najlepiej rośnie w miejscach suchych i ciepłych a jej delikatne
kwiaty wydzielają intensywny zapach. W kuchni oregano
najczęściej stosujemy
do pizzy i sosów,
nieco rzadziej
do mięs i sałatek.
Zbawiennie
działa nie tylko na
układ trawienny
i oddechowy,
ale także łagodzi ból
gardła oraz pomaga
w stanach lekkiego
przeziębienia.
Origanum vulgare ' Aureum Variegata '

I w ogrodzie

Rozmaryn to niewielka, krzewiasta roślina pochodząca z cieplejszych rejonów basenu Morza Śródziemnego. Ze względu na swoje
walory dekoracyjne, często jest sadzona w ogrodach jako roślina
ozdobna. Doskonale wygląda również w pojemnikach. Rozmaryn
jest ziołem pochodzącym z południowej części Europy, dlatego
najlepiej rośnie w ciepłych stanowiskach i ze względu na mocny
system korzeniowy świetnie znosi suszę. Niestety nie jest to roślina
mrozoodporna i w naszym klimacie, gdy temperatura spadnie poniżej zera, trzeba przenieść ją
do chłodnego pomieszczenia o temperaturze od 3 do
5 °C. Oprócz walorów
dekoracyjnych, ceniony jest
również ze względu na
swoje właściwości antydepresyjne oraz wysoką
zawartość witaminy A i C.
Dzięki swoim właściwoRosmarinus officinalis
ściom smakowym wspaniale
' Barbecue '
komponuje się z mięsami i sałatami.
Używany jest także do białych drinków.
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Szałwia to krzaczasta roślina osiągająca nawet 60 cm wysokości,
o drobnych liściach i intensywnie czerwonych kwiatach. Podobnie
jak pozostałe zioła, nie jest wymagająca w uprawie. Wystarczy jej
średnio żyzna, dobrze przepuszczalna gleba, ciepłe podłoże i nasłonecznione stanowisko. Oprócz ogródków, można ją również z powodzeniem uprawiać w pojemnikach.
Podczas uprawy pamiętajmy
o zapewnieniu jej dużej ilości
światła. Ważne jest także regularne
przycinanie, nadające roślinie
odpowiedni kształt. Szałwia
wykorzystywana jest w lecznictwie
od wieków, najczęściej do
gojenia się ran, skaleczeń i bólu gardła.
Obniża również poziom cukru.
Mimo swojego bardzo intensywnego
smaku wykorzystywana jest także
Salvia elegans
'Honey Melon'
w kuchni, gdzie zazwyczaj pojawia się
w towarzystwie mięs.

Zielnik w doniczce

Zielona rabata
REKLAMA

Warto posadzić zioła w ogrodzie lub w doniczkach – oprócz
feerii zapachów będziemy mieli także gotowe dodatki do dań i
remedium na różne dolegliwości. I do tego zawsze pod ręką.
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Monitoring
ssaków
na terenie

Drawieńskiego
Parku Narodowego
Co jakiś czas na obszarze Drawieńskiego Parku
Narodowego sprawdza się liczebność bytujących
zwierząt. Na początku tego roku policzono wydry,
bobry oraz hibernujące nietoperze.

Wydra; fot. Łukasz Łukasik

Wydra
W styczniu, w Drawieńskim Parku Narodowym, przeprowadzony został
monitoring wydry.
Wydra to zwierzę herbowe Parku, odnajdujące tutaj świetne warunki do
życia. Aby dowiedzieć się, jaka jest liczebność tego ssaka, pracownicy
Parku, zgodnie z obowiązującą metodyką, przeprowadzają co trzy lata
kontrolę wszystkich potencjalnych miejsc przebywania tych zwierząt.
Szczególnej kontroli podlegają wszelkie mosty, przepusty, jazy i inne
urządzenia hydrotechniczne, zlokalizowane przy parkowych rzekach.
Wydry lubią przebywać w okolicy takich miejsc i jak na ssaki z rodziny
łasicowatych przystało, znakują je odchodami i wydzielinami zapachowymi z gruczołów okołoodbytowych. Podobnie zresztą czynią ssaki
z rodziny psowatych czy kotowatych. Na terenie Parku wyznaczona jest
sieć stałych punktów monitoringowych, podlegających kontroli. Liczenie najlepiej przeprowadzać zimą, gdyż obecność pokrywy śnieżnej
znacznie ułatwia wykrywanie wydrzych śladów. Kontroli podlegały
punkty znajdujące się przy wszystkich ciekach Parku i wybranych
jeziorach.
Na podstawie obecności tropów, pozostawionych odchodów i wydzielin
zapachowych stwierdzono, że całkowita liczebność wydr na terenie
DPN, oscyluje w granicach 18-22 osobników.
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Odchody wydry; fot. Joanna Sanocka-Bielatko

Ślady obecności wydry w postaci usypanego kopczyka
pokrytego wydzieliną oraz odbite na piasku ślady kończyn
i ogona; fot. Joanna Sanocka-Bielatko

Zgryzy bobrowe w okolicy
Jez. Czarnego; fot. Marcin Bielatko
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Bóbr

Aby dowiedzieć się, jaka jest liczebność bobrów na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego, pracownicy Parku kontrolują
wszystkie znane stanowiska, położone w pobliżu większych cieków, jezior i kanałów.
Podczas kontroli monitorowane są również wszelkie nowe stanowiska. Kontrole stanowisk bobrowych również przeprowadzono
w styczniu. Podczas monitorowania nor, żeremi i norożeremi, należy najpierw zarejestrować obecność zimochowów, czyli magazynów pokarmu. W okresie obfitości pokarmu bobry ścinają mnóstwo
gałęzi i transportują je w najbliższe okolice swojej kryjówki. Obecność takiego zimochowu jest więc dowodem, że stanowisko było
zajmowane przez rodzinę bobrową. W zależności od siedliska, bobry nie zawsze tworzą zimochowy. W przypadku, gdy nie można
stwierdzić obecności magazynu pokarmowego, za zajęte stanowiska uznaje się również te wszystkie, przy których widnieją ślady
intensywnego użytkowania przez bobry. Są to świeżo ogryzione
gałęzie, ślizgi do wody czy świeżo naniesiony muł.

Żeremie bobrowe; fot. Marcin Witczak

Na podstawie posiadanych danych, można stwierdzić, że na terenie
DPN występuje około 25 rodzin bobrowych. Zakłada się, że średnia
wielkość rodziny bobrowej liczy cztery osobniki. Dlatego liczebność bobrów na terenie Parku można szacować na około 100
osobników.

Nietoperze
Drawieński Park Narodowy, każdej zimy, na przełomie stycznia
i lutego przeprowadza kontrole wszystkich znanych dotychczas
zimowisk nietoperzy.
Kontrole te przeprowadza się w celu określenia liczebności oraz
składu gatunkowego nietoperzy hibernujących na terenie Parku.
Niektóre gatunki nietoperzy podczas zimy podejmują wędrówki na
zachód i południe Europy. Inne gatunki w tym ciężkim dla nich
okresie, zapadają w stan hibernacji i ich metabolizm ulega wtedy
znacznemu spowolnieniu. W tym okresie korzystają z rezerw
tłuszczu brunatnego zgromadzonego na plecach pomiędzy
łopatkami i na karku. Podczas hibernacji nietoperze wybudzają się
zaledwie kilka razy tylko po to, aby wypróżnić się i napoić. Każde
wybudzenie jest dla nietoperzy bardzo energochłonne, dlatego
absolutnie nie powinno się dotykać hibernujących nietoperzy.
Mogą się wtedy niepotrzebnie wybudzić i zgromadzone jesienią
zapasy mogą nie wystarczyć na dalszą hibernację. Nietoperze, aby
móc bezpiecznie hibernować, wyszukują dogodne do tego celu
miejsca a w Drawieńskim Parku Narodowym takich nie brakuje.
Należą do nich rozsiane po lasach bunkry – pozostałości Wału
Pomorskiego, hydrofornie oraz nieużywane, stare piwnice. Niektóre z obiektów były wcześniej specjalnie adaptowane dla nietoperzy.
Wstawiono do nich cegły dziurawki, zwiększając dzięki temu ilość
potencjalnych kryjówek oraz drewniane drzwi z wyciętym otworem umożliwiającym wlot tym ssakom.
Podczas tegorocznej zimowej inwentaryzacji stwierdzono hibernację pięciu gatunków nietoperzy. Są to mopek, nocek rudy,
nocek Natterera, nocek duży i gacek brunatny.

Gacek brunatny; fot. Joanna Sanocka-Bielatko

Mopek; fot. Józef Borsuk

Tekst: Szymon Śródecki
Drawieński Park Narodowy
Zapraszamy
na stronę internetową
Drawieńskiego
Parku Narodowego
www.dnp.pl

Jedno z zimowisk nietoperzy w Parku;
fot. Joanna Sanocka-Bielatko

Kryjówki zimowe dla nietoperzy;
fot. Małgorzata Domagała
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Wielobarwne
ogrody

roztoczańskich
lasów
W mało zmienionych przez gospodarkę leśną
fragmentach roztoczańskich lasów zaznacza się
wyraźnie aspektowość runa.
Oznacza to, że dynamika jego rozwoju uzależniona
jest od dostępu światła słonecznego do dna lasu.
Najbujniejszy rozwój runo leśne wykazuje na wiosnę i w początkach
lata. W marcu i kwietniu, gdy promienie słoneczne ogrzeją podłoże,
runo leśne zaczyna się rozwijać w bardzo szybkim tempie.
Większość roślin, wchodząca w jego skład zakwita zanim drzewa
liściaste rozwiną swoje listowie i znacznie zacienią dno lasu. Jest to
stosunkowo krótki okres, co sprawia, że w ciągu tygodnia roztoczańskie buczyny i grądy zmieniają się nie do poznania. Z uśpionego zimowym snem, cichego, wręcz dostojnego lasu, gdzie przeważa brunatna barwa zeszłorocznych liści w podłożu i szarość często
ogromnych, monumentalnych pni drzew, do radosnego, tętniącego
życiem, ginącego w promieniach wiosennego słońca, wielobarwnego „ogrodu”. Szarość pni przestaje być smutna i melancholijna, bo
stanowi tylko tło dla przepięknych, różnokolorowych kobierców
z kwiatów. Wrażenia estetyczne obserwatora są niezapomniane,
a zjawisko powtarza się corocznie.

Wielogatunkowość runa

Jeszcze przed pełnią rozwoju runa, wiosnę w buczynie karpackiej
zwiastuje wawrzynek wilczełyko – Daphne mezereum. To niewielki krzew (30 -100 cm wysokości), zakwitający od III do IV,
z pięknie pachnącymi, różowymi kwiatami, pojawiającymi się na
gałązkach przed rozwojem liści. W tym samym czasie na glebach
zasobniejszych w węglan wapnia, często jeszcze przed całkowitym
zanikiem pokrywy śnieżnej, spod liści wyłaniają się lśniąco białe
płatki śnieżyczki przebiśniega - Galanthus nivalis. W miejscach
bardziej wilgotnych możemy spotkać kępy szarobiałych kwiatostanów lepiężnika białego - Patasites albus, wyrastających bezpośrednio z podziemnego kłącza, jeszcze przed rozwojem liści.
W pierwszej fazie widoczne są tylko niewielkie pędzelki wystające
z ziemi – później rozwijają się one w wysokie, pokryte lancetowatymi łuskami pędy kwiatowe, z półkolistymi kwiatostanami na
szczycie. Są to jednak tylko pojedyncze okazy przepowiadające rychłe nadejście wiosny. Następuje ono zazwyczaj w połowie kwietnia, w zależności od warunków pogodowych w danym roku. Gdy
na bukach zaczynają nabrzmiewać pąki liściowe, dno lasu pokrywa
się wielobarwnym kobiercem.

Śnieżyczka przebiśnieg

Śledziennica pośród żywców; Zdj. u góry: żywiec gruczołowaty

Wawrzynek wilczełyko
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Najbardziej charakterystyczne są fioletowo-purpurowe łany żywca
gruczołowatego – Dentaria glandulosa, od którego nazwę łacińską
wzięło całe zbiorowisko leśne (Dentario glandulosae-Fagetum).
Części nadziemne tej byliny rozwijają się od kwietnia do czerwca,
latem zupełnie zanikają, by wyrosnąć z kłączy na przyszłą wiosnę.
Innymi typowymi roślinami żyznych buczyn są wilczomlecz migdałolistny – Euphorbia amygdaloides oraz szczyr trwały –
Mercurialis perennis. Rośliny te pojawiają się całymi zielonymi
łanami i mają niepozorne kwiaty.
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Zarówno żywiec jak i szczyr najczęściej nie występują samodzielnie
– jak w pięknym dywanie poprzeplatane są niczym kolorowymi
nićmi wieloma innymi gatunkami roślin. Na biało zakwita pospolity
w całej Polsce zawilec gajowy – Anemone nemorosa oraz rzadsza od
niego zdrojówka rutewkowata – Isopyrum thalictroides. Są to byliny z rodziny jaskrowatych. Zdrojówka w porównaniu z zawilcem jest
wyższa, ma drobniejsze kwiaty ale za to po kilka na pędzie. Zawilec
natomiast ma większy, lecz pojedynczy kwiat o sześciu płatkach. Żółtymi kwiatami pokrywa się złoć żółta - Gagea lutea, z rodziny liliowatych, oraz znacznie rzadszy od poprzednika zawilec żółty –
Anemone ranunculoides.
W wilgotniejszych miejscach znaleźć można zielono-żółtą
śledziennicę skrętolistną - Chrysosplenium artelnifolium. Jest to
niewielka roślinka (5-15 cm wys.), o pełzających kłączach i długich
rozłogach. Charakterystyczne dla tej rośliny jest złotawożółte nabiegnięcie najwyższych liści oraz kwiatów. Piękną niebieską barwą zachwycają kwiaty przylaszczki pospolitej - Hepatica nobilis. Roślina
ma do 20 cm wys., ciemnozielone, trzyklapowe liście i głównie
sześciopłatkowe kwiaty wyrastające pojedynczo na łodyżkach.

Kokorycz pełna

Barwny kobierzec kwiatów;
Zdj. u góry: po prawej: zawilec żółty, po lewej: miodunka ćma

Złoć żółta

Zdrojówka rutewkowata

Zupełnie odmienną i zadziwiającą rośliną jest bezzieleniowy,
pasożytniczy łuskiewnik różowy – Lathraea squamaria. Zwykle w kwietniu lub maju, spod zeschłych zeszłorocznych liści
wyrasta mięsista łodyga pokryta bladoróżowymi łuskami o wys.
10-15 cm. Grono kwiatowe jest jednostronne, a kwiatostan żywo
różowy. Roślina pasożytuje na korzeniach drzew i krzewów liściastych.
Nieco później, końcem kwietnia zakwita różowo-fioletowy
groszek wiosenny – Lathyrus vernus i żywiec cebulkowaty –
Dentaria bulbifera, znacznie rzadszy niż żywiec gruczołowaty.
Jest wyższy (do 60 cm wys.), lecz kwiaty ma mniej okazałe, różowe, czasem białe. W pachwinach liści widoczne są małe cebulki.

Kokorycz pusta

Żywiec cebulkowy

Wieloma barwami mienią się kwiatostany kokoryczy pełnej Corydalis solida oraz pustej – Corydalis cava, roślin należących do
rodziny dymnicowatych. Dorastają one do 30 cm wys., kwiatostany
mają gęste, wzniesione, zwykle ponad 15-kwiatowe. Kokorycz pełna
może mieć barwę od bladoróżowej i różowej poprzez fioletową do
niebieskiej, a kokorycz pusta od żółtawobiałych po purpurowe.
Podobnymi kolorami mieni się miodunka ćma – Pulmonaria
obscura. Jej korona, z początku czerwona lub różowa, później staje
się fioletowoniebieska. Najpierw wyrastają 10-30 cm drobno
ulistnione łodyżki, z koroną kwiatów na szczycie, a po przekwitnięciu
pojawiają się znacznie większe, dość szorstkie liście odziomkowe.

Już w maju, po rozwinięciu liści przez buki i pozostałe drzewa, do dna lasu dochodzi znacznie mniej światła słonecznego.
Rozwija się podrost i podszyt. Natomiast wiele roślin runa leśnego powoli zaczyna przechodzić w ukryte formy życia, by za
rok na nowo rozwinąć się w wielobarwny kobierzec kwiatów.
Tekst i zdjęcia:
Bogusław Radliński
Roztoczański Park Narodowy
Zapraszamy
na stronę internetową
Roztoczańskiego
Parku Narodowego
http://roztoczanskipn.pl/
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Nowe otwarcie
GARDENIA 2016
Ogrodnicy, handlowcy, właściciele sklepów czy
wreszcie miłośnicy zieleni, przez cały rok
czekali na nowe rozpoczęcie sezonu ogrodniczego.
Już teraz możemy oficjalnie uznać
nowy sezon za otwarty!

Odpowiednim miejscem na nowe otwarcie jest Poznań i odbywające się tam w dniach 25-27 lutego X Międzynarodowe Targi
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu GARDENIA. Warto
było czekać rok, by móc zobaczyć nowości ogrodnicze oraz posłuchać o nowych rozwiązaniach np. w zakresie zagospodarowania
ogrodu. A było barwnie, nowocześnie i zielono.
Na początek kilka faktów. Ekspozycja tegorocznej GARDENII zajęła ponad 39 tys. m², liczba wystawców wyniosła 600, a odwiedzających blisko 30 tys. Liczby te robią wrażenie i obrazują, że
branża ogrodnicza cieszy się w Polsce ogromną popularnością
zarówno amatorów zieleni jak i osób z branży.

Rodzinny domowy ogródek Vilmorin Garden
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Targi GARDENIA spełniają wiele różnych funkcji. Przy stoiskach
wystawowych właściciele sklepów ogrodniczych i hurtowni prowadzą biznesowe rozmowy z przedstawicielami firm. Wymieniają
poglądy i dyskutują na temat udoskonaleń środków ochrony roślin,
maszyn i rozwiązań architektonicznych w ogrodzie. Przedstawia
się nowe trendy w uprawie roślin, kładzie nacisk na ekologię w domu i w ogrodzie oraz informuje się zapotrzebowaniu społecznym
na nowe produkty. Dlatego z Targów można wynieść wiele różnych
spostrzeżeń i nowych rozwiązań.
Atutem Targów jest z pewnością to, że wychodzą one naprzeciw
ludzkim oczekiwaniom. Produkty są ulepszane i modyfikowane, a
producenci starają się przygotować na Targi jakąś nowość. Podczas
tegorocznej edycji mocno zauważalny był trend BIO - zarówno w
odniesieniu do środków ochrony roślin, włóknin, preparatów
biologicznych, jak również prelekcji i wykładów dotyczących tego
tematu. Można było także zauważyć, że produkty i maszyny cechowały się funkcjonalnością i łatwością w użyciu. Producenci nieustannie starają się ułatwić nam pracę w ogrodzie i poza nim.

Agrimpex - gama agrowłóknin

Agrecol i szkodniki - linia Natura

Bruno Nebelung
wprowadza na rynek
specjalne mieszanki traw
Nasiona Toraf

bioExpert - biotechnologia
dla domu

Oprócz samych stoisk wystawowych, w różnych miejscach poznańskich hal, odbywały się prelekcje oraz inne wydarzenia towarzyszące. Zaproszone osoby, znane i cenione w świecie ogrodniczym, naukowcy z uniwersytetów a także specjaliści znani z programów telewizyjnych, z pasją udzielali porad ogrodniczych.
Seminarium Miejska Sztuka Ogrodowa, którego w tym roku tematem była „Zieleń, która aktywizuje i edukuje”, przedstawiło w tym
roku problemy ludzi mieszkających w miastach, którzy mają różne
dysfunkcje zdrowotne. Dyskutowano o hipoterapii, ogrodach sensorycznych, placach zabaw bez barier. Wspólnie zastanawiano się
nad funkcjonalnością miejskich mebli a także nad tym, jak ułatwić
życie w mieście seniorom i osobom niepełnosprawnym. Jak widać
Gardenia również edukuje a zainteresowanie prelekcjami było ogromne. Odbyły się także spotkania w ramach kolejnej edycji „Pogotowia Projektowego”, gdzie specjalistycznych porad udzielali
profesorowie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
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Funkcjonalny zestaw White Silver Plus, Bradas

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także ogrody pokazowe,
oraz konkurs INSPIRACJE-ARANŻACJE – czyli zadanie
stworzenia ogrodu w warunkach hali targowej. Tak jak w poprzednich edycjach aranżację przygotowywano na oczach zwiedzających. Ci, którzy chcieli nie tylko oglądać, ale również się czegoś
nauczyć, z pewnością wyszli z Targów zadowoleni.

White Line od firmy Bradas

Na stoisku Prosperplast było kolorowo

Na stoisku Fiskars znów pojawiły się nowości
Stoisko firmy W.Legutko

Marek Jezierski mówił o uprawach BIO

Prelekcje cieszyły się dużym zainteresowaniem
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Podłoża z mikroorganizmami Green Garden

Rosahumus w płynnej odsłonie

Dla tych, których ciekawią nowinki dotyczące wyposażenia domu,
zorganizowano Targi Produktów Świątecznych i Okazjonalnych
Special Days. Można było się zapoznać z nowościami w postaci
dekoracji okolicznościowych, świątecznych, walentynkowych.
Wystawcy zaproponowali również stroje karnawałowe, ozdoby do
domu i ogrodu, barwne oświetlenie. Zakupić można było również
rośliny, piękne kwiaty, ozdoby – w zależności o tego, na czym
komu najbardziej zależy. Ci, którzy oczekują na Targi cały rok z
pewnością wiedzą, po co przyszli.
Nawozy ograniczne
Florovit, Grupa INCO
Miniogródki Vilmorin Garden
Bogata oferta Polish Garden

Słoik pełen zieleni... ciekwostka
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Odżywki Strong - Agregol

Ciągnik - John Deere

12. System wodny ERGO LINE™, Celfast Sp. z o.o.,
13. Donica z systemem nawadniania Green Spa F.P.H. „Progresja”
T.W.R. Walentynowicz Sp. Jawna,
14. ASPEN 2 I ASPEN 4 Lantmannen Aspen AB,
15. Specjalistyczny nawóz na trawniki „SPORT GREEN” wiosenno-letni „17-6-11” HORTINAS Sp z o. o.,
16. Florovit Pro Natura nawozy organiczne do roślin ogrodowych
– linia oborników granulowanych, GRUPA INCO S.A.,
17. Obornik granulowany AMPOL-MEROL Karol Smoleński,
18. Seria odżywek do roślin „Strong” Agrecol Sp. z o. o.,
19. Pietruszka korzeniowa SAMBA „Spójna”
20. Pomidor Malinowy Smaczek TORSEED
21. Pomidor POLOROSA F1, W. Legutko
22. Papryka WERONA F1, W. Legutko
23. Miniogródki Vilmorin Garden, VILMORIN GARDEN

Nowa linia BioFlorin do storczyków

Dla wystawców, organizatorów, prelegentów i specjalistów
Targi Gardenia z pewnością były intensywnym czasem.
Warto było jednak przyjechać do Poznania,
by uczestniczyć w otwarciu nowego sezonu ogrodniczego.

REKLAMA

Targi to również nagrody – w tej edycji Sąd Konkursowy przyznał
23 nagrody. Spośród wszystkich nagrodzonych na Targach, a także
miesiąc po ich zakończeniu, każdy może głosować na produkt
wybrany przez siebie.
1.Ciągnik kompaktowy JD 4066R, z systemem szybkiego montażu narzędzi - John Deere Sp. Z o.o.,
2. Pojazd wielofunkcyjny TORO DINGO TX 525 WT, TORO,
3. Ładowarka przegubowa Avant 225, Avant Tecno Oy,
4. Robot koszący Honda Miimo, HONDA MOTOR Co. Ltd,
5. Ogrodowy zestaw urządzeń akumulatorowych HONDA,
6. Kosiarka spalinowa STIGA TWINCLIP 55 SV H,
7. Kosiarka samojezdna z przednim agregatem koszącym STIGA
PARK 220,
8. Kosiarka samojezdna z koszem STIGA ESTATE 3098H,
9. Kosiarka automatyczna Husqvarna Automover™ 450X,
10. Ramię zraszające wewnętrzne RWZ/250 AGRO-SUR
11. Gala AluBord, Gala Produkt Sp. z o. o. Oborniki

VIRIDIS POLECA

EKO
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Substralem
Obecnie coraz chętniej wracamy
do tego, co naturalne i ekologiczne.
W ten trend wpisuje się
seria naturalnych produktów
Naturen Terra Humus firmy Sustral.
Niektóre produkty z serii Naturen są już powszechnie
znane i stosowane. Do tej listy należy dopisać dwie
nowości: Terra Humus Podłoże do ziół oraz Humus.
Podłoże do ziół jest przeznaczone do siewu, przesadzania oraz
uprawy roślin, które coraz częściej sadzimy w naszych
ogródkach i na parapetach. Zioła są doskonałym składnikiem
dań, a wybór odpowiedniego podłoża zapewni im bujny wzrost.
Podłoże do ziół stanowi mieszankę dwóch rodzajów torfów.
Pierwszym jest przetworzony torf niski, który utrzymuje wilgoć,
drugim torf wysoki, dzięki któremu podłoże jest napowietrzone.
Produkt zawiera także dodatek miałkiej krzemionki wspomagającej rozwój roślin i ułatwiającej ich przesadzanie. Produkt poleca się
także tym, którzy przygotowują rozsady - lepiej się przyjmują.
Podłoże zawiera dużo próchnicy, a naturalnie rozkładające się kwasy humusowe wspierają kiełkowanie nasion. Pod jakie zioła najczęściej stosujemy podłoże? Pod te najbardziej znane, czyli tymianek,
rozmaryn, cząber, bazylię, miętę i melisę. Humus przeznaczony do
ziół jest dostępny w 5 l opakowaniu.
Godny uwagi i polecenia jest nowy Humus 100% Próchnica –
podłoże o bardzo szerokim zastosowaniu. Zawiera drogocenną,
naturalną próchnicę z dobrze przetworzonego torfu. Zawartość
wielu składników odżywczych oraz kwasów humusowych powoduje, że rośliny są wzmacniane i odżywiane zarazem. Podłoże
można stosować do uprawy owoców oraz warzyw. Należy jedynie
posypać piaszczystą glebę i w takiej formie, jako naturalny nawóz
organiczny, ulepszy plon. Humus jest dostępny w dwóch opakowaniach – 5 oraz 40 l.
Dla tych, którzy być może jeszcze w ogóle nie znają linii Naturen
firmy Substral, godne polecenia są również dwa inne produkty.
REKLAMA

Pierwszym z nich jest nawóz w płynie do ziół i pomidorów.
Okazuje się, że to jedyny na rynku, naturalny produkt w formie
płynu do stosowania na pomidorach i ziołach. 1l opakowanie jest
bardzo wydajnie i wystarcza na 140 l wody.
Większość z nas ma również, wcześniej czy później, problemy ze
szkodnikami i potrzebuje odpowiednich preparatów. Zazwyczaj
zawierają one chemię. Firma Substral i na to ma naturalne
rozwiązanie – Multi Insect. Produkt ten zwalcza m.in. mszyce,
wełnowce, przędziorki. Możemy go stosować zarówno na
kwiatach jak i owocach. Służy on nie tylko roślinom – my również
nie musimy się obawiać, że wdychamy chemię. Poza tym karencja
w przypadku oprysku wynosi tylko 12 godzin. Dostępny w opakowaniu 750 ml.
Naturalne podłoża to produkty doskonałe pod wszelkie
uprawy. A zarazem bezpieczne dla naszego zdrowia
i środowiska. A w to zawsze warto inwestować.

NOWOŚCI 2016
SEKATOR

TERRA HUMUS
DO ZIÓŁ

Nowa linia sekatorów z innowacyjnym
mechanizmem PowerGear™, który
zwiększa siłę cięcia i redukuje wysiłek
podczas pracy.

Naturalne podłoże do ziół
przeznaczone do siewu,
uprawy oraz przesadzania.

FISKARS

SUBSTRAL

WĄŻ SHARK
Wąż z technologią NTS, która
zapobiega skręcaniu i załamywaniu.
Wysoka odporność na promienie UV
oraz niskie temperatury.

AGROSIMEX
NASIONA
Dwie odmiany fasoli oraz jagody
goji. Nasiona przeznaczone
zarówno do uprawy wielkotowarowej jak i amatorskiej.

TORAF

ODOR STOP
Płyn do natychmiastowej likwidacji
smrodu z kontenerów i pojemników
na odpadki. Neutralizuje również inne
zapachy organiczne.BIOEXPERT

AGROAGRAFKA
NASIONA

Służy do przyszpilenia
agrowłókniny. Wykonana z drutu
żebrowanego, ocynkowanego,
co zabezpiecza przed korozją.

Nasiona traw i kwiatów, idealne na rabaty i obwódki.
Krokosz sprawdza się jako kwiat cięty a dmuszek jest idealny

AGRIMPEX

do suchych bukietów. VILMORIN

ODŻYWKA DO STORCZYKÓW
Preparat wzmacniającyi przedłużający kwitnienie
wszystkich odmian storczyków. AGRECOL

WHITE SILVER 20m
zestaw
Wózek plastikowy WHITE SILVER
Wąż ogrodowy 1/2''-20m WHITE LINE
Armatura WHITE LINE BRADAS

NASIONA
Inkrustowane nasiona, nowe odmiany. Marchew Tino
F1, Dynia Olbrzymia Rouge vif d’Etampes
oraz owies wielkanocny. ROLTICO

DOMOWY
OGRÓD
Grzybnia na kołkach,
Pomidor karłowy mieszanka,
Aksamitka Bonanza

W.LEGUTKO

ŁĄKA KWIETNA
Łąka kwiatowa to bogata mieszanka
dzikich kwiatów, ziół i traw.

KIEPENKERL

VIRIDIS POLECA
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Grunt
to

podstawa
Zanim rozpoczniemy sadzenie
czegokolwiek w ogrodzie, powinniśmy
zaopatrzyć się w odpowiedni do tego
sprzęt. Każdy, kto uprawia własny
ogród wie, że przygotowanie gleby to jedno
z najważniejszych zadań po zimie.
Pochylając się nad tematem przekopywania gleby na wiosnę zauważamy zwolenników i przeciwników tego zabiegu. Jeśli jesienią
pozostawiliśmy glebę w „ostrej skibie” (wystawiając ją na strukturotwórcze działanie mrozu) i nawieźliśmy np. kompostem, to na
wiosnę możemy ją jedynie lekko spulchnić i wyrównać. Jeśli jesienią
nie przekopaliśmy jednak gleby, trzeba to zrobić wiosną, zwłaszcza w
przypadku, gdy jest zbita i gliniasta. Glebę przekopuje się zazwyczaj
od 3 do 5 tygodni przed planowanym siewem, na głębokość szpadla –
ok. 30 cm. Nie zapominajmy, że oprócz przekopania należy glebę
także nawieźć. Na wiosnę stosuje się nawozy azotowe bądź nawozy o
długim działaniu. Ten zabieg z pewnością przyspieszy rozwój
posadzonych roślin.
Przekopywanie gleby będzie zależało od kilku czynników.
Po pierwsze od jej struktury i właściwości. Gleba ciężka i gliniasta po
roztarciu mocno brudzi palce, jest lepka. I choć jest zasobna
w składniki pokarmowe, to niestety nieprzepuszczalna dla wody. W
glebie średniej, piaszczysto gliniastej, po roztarciu wyczujemy pod
palcami piasek. Jest ona odpowiednia do upraw, gdyż ma zdolność
magazynowania wody i jest przepuszczalna dla składników
pokarmowych. Z kolei gleba lekka łatwo się rozsypuje i jest trudna
w uprawie. Cechuje się dużą przepuszczalnością i szybko wysycha.
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Zanim przekopiemy glebę musimy także pamiętać, pod jakie uprawy będzie przeznaczona – jak wiadomo każda roślina ma różne
upodobania co do struktury gleby czy jej kwasowości.
Ważnym zabiegiem na tym etapie będzie odchwaszczanie gleby –
chwasty nie są jeszcze duże i zbyt mocno ukorzenione, dlatego
walka z nimi będzie łatwiejsza.
Na rynku ogrodniczym mamy obecnie bardzo szeroki wybór narzędzi do przekopywania, uprawiania i spulchniania gleby. W tym temacie przydadzą nam się przede wszystkim: szpadle, motyki, grabie, widły czy kultywatory. Z pomocą przychodzi nam również
firma Fiskars, która proponuje szeroki asortyment odpowiednich
narzędzi.
Do lekkiej gleby wybieramy odpowiednio zakończone, owalne
szpadle, natomiast do ciężkiej i zbitej potrzebne nam będą te
z ostrym zakończeniem. Szpadle z serii SmartFit™ są lekkie a zarazem wytrzymałe. Poza tym posiadają teleskopowy trzonek, który
umożliwia dopasowanie narzędzia do wzrostu użytkownika.
Teleskopowe trzonki mają również widły, które będą pomocne
podczas przerzucania ziemi, niechcianych kęp traw i kamieni. Dla
użytkowników mających problemy z kręgosłupem wygodne będą
szpadle i widły z serii Ergonomic™. Specjalnie wyprofilowane
trzonki tych narzędzi pozwalają utrzymać prawidłową postawę ciała podczas pracy.
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Jeśli przekopiemy już naszą działkę to trzeba ją następnie wyrównać i
uporządkować. Do tego celu możemy wykorzystać m.in. grabie. Do
wygrabienia pozostałych jeszcze po zimie liści najlepsze będą
ażurowe, z rozchodzącymi się zębami. Natomiast do spulchniania gleby warto zastosować grabie z aluminiowym zakończeniem, które są
lekkie a zarazem funkcjonalne. Do napowietrzania i spulchniania przekopanej i wyrównanej gleby sprawdzi się również kultywator. Fiskars
również ma dla nas propozycję w tym zakresie – kultywator z serii
Solid™. Wykonana z hartowanej stali głowica oraz wytrzymały, aluminiowy, długi trzonek, z pewnością pomoże nam w pracach
ogrodniczych.

Z pozostałych narzędzi do spulchniania mogą się także przydać
motyki Solid™, których głowice są wykonane z hartowanej stali
a trzonki z lekkiego i wytrzymałego aluminium oraz świdry
QuikDrill™, czyli poręczne narzędzia pomocne do nowych
nasadzeń a jednocześnie do spulchniania gleby.
W ogrodzie, oprócz szkodników i chorób grzybowych musimy też
z reguły walczyć z chwastami. Często jest to walka z wiatrakami,
a mimo to walczymy i się nie poddajemy. Dzieje się tak dlatego, że
chwasty to dzikie rośliny wykształcające mocny system korzeniowy, odporne na choroby i szkodniki.

W związku z tym usuwaniem chwastów należy zająć się już na początku prac w
ogrodzie, aby w lecie ograniczyć ich dalszy rozwój. Dostosowując się do
potrzeb użytkowników wyprodukowano funkcjonalny wyrywacz do
chwastów. Narzędzie ma dłuższą rączkę, dzięki czemu nie wymaga schylania
się podczas pracy. Wyrywacz usuwa chwasty precyzyjnie, wraz z korzeniami,
nie pozwalając na odradzanie się rośliny. Tak jak przy poprzednich narzędziach,
możemy także wybrać wersję z teleskopową rączką, która dostosowuje się do
wzrostu użytkownika.
Gdy już odpowiednio przygotujemy glebę możemy dokonać pierwszych
wysiewów a także wysadzić do gruntu odpowiednie rozsady. Nawet wtedy nie
możemy spocząć na laurach, gdyż musimy koniecznie dbać o to, by ziemia
między rzędami była spulchniona i wolna od chwastów.
Fiskars zadbał również o narzędzia dostosowane do pielęgnacji niewielkich
roślin. Do tego celu zaprojektowano specjalną linię Premium Planters™.
Te małe i ergonomiczne narzędzia sprawdzają się podczas aeracji i rozluźniania
gleby. Wszystkie posiadają rączki z wytrzymałego tworzywa FiberComp™
oraz głowice ze stali nierdzewnej. Zaokrąglone brzegi narzędzi do spulchniania
i pielęgnacji roślin nie przecinają korzeni. Łopatki przydają się do przesadzania
małych roślin a poręczne, małe kultywatory do spulchniania oraz odchwaszczania przestrzeni między rzędami. Do małych roślin dostosowano także linię
Solid™ i kolorową serię Inspiration™, z dwustronnymi motyczkami, które
mogą być wykorzystywane zarówno do pielenia jak i do spulchniania gleby.
Myślę, że nie trzeba nikogo przekonywać do tego, że przygotowanie
gleby pod uprawę jest najważniejszym zabiegiem na rabacie i w
warzywniku. Oprócz siły powinniśmy mieć również motywację
i cierpliwość do pracy. Jeśli jednak wykonamy te najcięższe zadania to
pozostanie nam najprzyjemniejsza część prac, czyli sadzenie
i pielęgnowanie roślin oraz zbieranie plonów.
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Piękno roślin?
Naturalnie!

Wiosna tuż tuż, dlatego warto
pomyśleć o rozpoczęciu prac
pielęgnacyjnych w naszym ogrodzie.
Zacznijmy od zastosowania właściwego
nawożenia, tak by móc zachwycać się pięknem naszych
roślin. Bliskie naturze, świadome ogrodnictwo,
zachęca nas do sięgnięcia po dostępny na rynku wysokiej
jakości, 100% naturalny i bezpieczny nawóz organiczny.

Wychodząc naprzeciw potrzebom współczesnych pasjonatów
ogrodnictwa, marka Florovit wprowadziła na rynek szeroką ofertę
oborników granulowanych. Obornik owczy Florovit pro natura,
jako jedyny na rynku, posiada certyfikat do stosowania w uprawach
ekologicznych. Pozyskiwany z ekologicznej hodowli owiec,
dedykowany jest dla roślin wymagających wysokiej dawki azotu.
Obornik owczy ma neutralny odczyn, dlatego można go
zastosować przy siewie i sadzeniu. Obornik bydlęcy Florovit pro
natura to w 100% naturalny nawóz, bogaty w substancje humusowe, które poprawiają strukturę gleby, wpływając na odżywienie
roślin. Nawóz doskonale nadaje się do roślin ogrodowych,
szczególnie polecany na szybko nagrzewające się gleby piaszczyste. Obornik koński Florovit pro natura, powodując szybsze
nagrzewanie się gleby, jest szczególnie cenny przy przygotowaniu
podłoża do rozsady. Stosowany na glebach ciężkich i gliniastych
zwiększa ich przepuszczalność. Obornik kurzy Florovit pro
natura jest nawozem niezwykle bogatym w azot, szybko
wzbogacającym glebę. Doskonale sprawdza się również jako dodatek do kompostu.
REKLAMA

Oborniki granulowane Florovit pro natura to bezzapachowe, przekompostowane nawozy naturalne, bogate w niezbędne dla zdrowia roślin
składniki pokarmowe, poprawiające strukturę gleby i wzbogacające ją
w próchnicę. Nawozy Florovit pro natura dostępne są w wygodnej i
łatwej do użycia formie suchego granulatu.
Florovit pro natura to oborniki całkowicie biodegradowalne, a więc
bezpieczne dla środowiska i roślin – nie zawierają toksycznych substancji chemicznych, są wolne od patogenów oraz nasion chwastów.
Dzięki skoncentrowanej formie granulki stopniowo uwalniają się do
gleby, korzystnie wpływając na jej strukturę a także dostępność składników odżywczych w niej zawartych. Wzrasta również wilgotność i
przewiewność gleby. Wysuszony, granulowany obornik Florovit pro
natura, posiadając takie same właściwości co świeży nawóz, jest maksymalnie wydajny - 1 kg nawozu zastępuje średnio 4 kg świeżego obornika.
Oborniki granulowane Florovit pro natura należy stosować od
marca do listopada. Prezentowane nawozy dostępne są w opakowaniach 5 l oraz wygodnych i łatwych w użyciu kartonowych opakowaniach 1 kg. Wybór właściwego nawozu pozwoli cieszyć się okazałymi, bujnie kwitnącymi kwiatami czy zdrowymi, smakowitymi, pełnymi witamin i antyoksydantów warzywami i owocami z własnej uprawy.

REKLAMA

Geomata

REKLAMA
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stabilna

przestrzeń
Choć na rynku ogrodniczym mamy bogatą ofertę
włóknin, które możemy stosować zarówno
do zabezpieczania roślin (białe agrowłókniny
wiosenne oraz grubsze - zimowe),
jak i do ściółkowania gleby przed wyrastaniem
chwastów (czarne lub brązowe) - przydatny
może się okazać nowy rodzaj włóknin,
tzw. geomaty, służące do ochrony i stabilizacji
podłoża.
Firma Agrimpex oferuje w tym roku nową serię geomat. Materiał,
z którego zrobiona jest geomata, został wykonany w technologii
igłowanej charakteryzującej się tym, że włókna, z wykorzystaniem
wysokiej temperatury, są trwale i mocno spętlane ze sobą za pomocą
kilku tysięcy igieł. Dzięki takiej technologii geomata może służyć
przez wiele lat.
Zaletami geomaty jest to, że jest mocna, stabilizowana na szkodliwe
działanie promieni UV. Chropowata struktura sprawia, że mata jest
przyczepna i nie przesuwa się, tylko dostosowuje do kształtu
podłoża. Geomaty są przepuszczalne dla wody.
Do czego może służyć geomata? Jest to dobry materiał do wykorzystania pod budowę tarasów, a także pod płytki odbojowe. W szerszym zakresie może być przydatna pod budowę dróg dojazdowych
do domu. Geomatę z powodzeniem można wykorzystywać pod
chodniki lub kostkę brukową. Jeśli chodzi o ogród to goematy
sprawdzają się w stabilizacji skarp oraz separacji różnych warstw
podłoża.
Jak należy używać geomaty? Na przygotowanej wcześniej warstwie
piaskowej układamy geomatę i wysypujemy kamień lub inne
kruszywo, zagęszczamy a następnie układamy kostkę brukową lub
inne podłoże użytkowe. Jeśli geomatę wykorzystujemy do
zabezpieczenia skarp to należy to zrobić wtedy, gdy jest ona jeszcze
świeża i bez roślin. Elastyczna i wiotka mata dopasowuje się do
podłoża i ściśle do niego przylega zabezpieczając glebę przed erozją.
Oprócz stabilizacji mata wspomaga wzrost roślin, z czasem
wzmacniając ich system korzeniowy.

Geomata jest dostępna w rolkach lub w pakietach.
Występuje w szerokościach:
1, 2 lub 5 m i długościach: 2, 4, 6, 10 i 20 mb.
Najważniejsze zalety geomaty to:
skuteczne odseparowanie warstw od siebie,
stabilizacja przestrzeni,
zabezpieczenie gleby przed erozją.
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Na początku sezonu, gdy praca w
ogrodzie nabiera rumieńców,
warto wypróbować nowe
rozwiązania starych problemów.
Jeśli nie możemy poradzić sobie
ze skarpą lub chcemy ustabilizować podłoże, to warto
przeznaczyć część domowego
budżetu na zakup geomaty.

W ogrodzie

ROZRYWKA

dzwięków

Robert Lenert
LOS AGENTOS

część 1

Kiedyś w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagielońskiego
miałem prelekcję ilustrowaną nagraniami o takim tytule:
"Umiejętność słuchania muzyki .....nawet free jazz nie będzie ci
obcy". Spotkanie cieszyło sie sporym zainteresowaniem.
Poniżej kilka myśli (wybrane z większej całości).
MUZYKA……
Muzyka powstaje w głowie. Palce (pianista, gitarzysta itd. dla
innych instrumentów np. zęby, usta itp. ) są potrzebne do "połączenia" mózgu z instrumentem. Jeśli to co z mózgu wysłane da się
tymi "palcyma" to jest ok i to wystarcza. Jeśli w mózgu jest mniej
niż w palcach to nadmiar w "palcach" nie pomoże. Jak w "palcach"
jest za mało dla mózgu to się ćwiczy by nadgonić.
............Muzyka to nic innego jak zorganizowane wedle pewnego
klucza (klucze mogą być bardzo różne) dźwięki o różnej
częstotliwości i głośności, cisza między tymi dźwiękami, struktury
rytmiczne a wszystko to odbywa się w pewnym przedziale
czasowym. Na jej odbiór wpływa praktycznie nieskończona liczba
czynników, w tym upodobania i przyzwyczajenia słuchacza, pora
dnia, okoliczności słuchania (np. miejsce), doświadczenia związane z poznaniem różnych gatunków muzycznych, krąg
kulturowy w którym słuchacz dorastał itd..
..............Co rozumiecie przez rytm? Co to jest polirytmia?
Dlaczego uliczny hinduski tablista bezproblemowo zapamiętuje
dziewięciominutowy schemat rytmiczny grając jakąś ragę?
Natomiast znakomity jazzowy europejski perkusista musi te rytmy
studiować latami jeśli oczywiście chce je wykonywać? Co spowodowało, ze w muzyce afroamerykanów pojawiły się dźwięki,
których nie ma ani w Europie ani w Afryce (oczywiście do czasu aż
powstał blues i jazz) czyli te słynne "bluenoty”.
ESTETYKA ..........
Pytanie: A ja chciałbym nauczyć się słuchać opery, Rachmaninowa
i khuumii - mam szansę? Jak to zrobić?
Bo na dziś nie umiem słuchać, bo chyba jej nie rozumiem... No
właśnie dlaczego nie umiem słuchać?
Odpowiedź: Sądzę, że masz podobnie jak ja. Chodzi o operę. Obaj
jesteśmy wychowani na wokalistyce rodem z bluesa. W rozumieniu muzyki klasycznej, operowej, bluesmani fałszują. A dokładnie większość dźwięków, które śpiewają, jest nietrafiona.
Ślizgają sie płynnie np. pomiędzy C i Cis. Do tego bywa, że nie
przestrzegają zasady dur - mol plącząc te dwa tryby. Ta estetyka
nam obu odpowiada i nagle trafiamy na jakiegoś tenora czy inną
Divę operową i mamy problem z ich "fortepianowym" sterylnym
strojeniem.
Wkurza nas to normalnie.
NATURA POZNAWCZA – EWOLUCJA – PROGRESJA –
ZGUBNY WPŁYW KOMERCJI
.........Na tym spotkaniu były osoby które nie miały pojęcia, że
istnieje taka muzyka, jaką grają np. Taj Mahal, Ry Cooder, Captain
Beefheart, Tom Waits, Patricia Barber, Ali Farka Toure, Cassandra
Wilson. Nie to, że nie znali tych wykonawców. Nigdy nie spotkali
się z taką estetyką muzyczną nie mówiąc już o Johnie Coltrane...co
dla mnie było lekkim szokiem.

Mając teoretycznie nieograniczony dostęp do wszystkich odmian,
gatunków (za sprawą Internetu) bazują wyłącznie na tym, co grają
radia komercyjne. To dla wielu cały muzyczny świat, poza nim nie
ma już nic.
............Przez lata obcowania z muzyką zauważyłem, że skłaniam
się ku nowemu - niepoznanemu - w momencie gdy nurt, w którym
akurat mocno przebywam, zaczyna mnie nudzić. Wszystko staje
się zbyt przewidywalne, niczym nie zaskakuje. Wtedy zaczynają
się moje wycieczki poznawcze. Tak było np. z muzyką Johna
Coltrane a potem free jazzem. Nadszedł dzień, gdy miałem dosyć
konwencjonalnego bluesa, blues rocka i swingującego jazzu.
Nawet orkiestra Counta Basiego zaczęła mnie nudzić. Oni coś
grali a ja wiedziałem co nastąpi, jakie będzie rozwiązanie frazy i
mogłem to przewidzieć nie znając danej kompozycji, po prostu
stali sie zbyt przewidywalni. Oczywiście dzisiaj chętnie wracam
do ery swinga, ale czasami potrzebna jest odtrutka, inny rodzaj
emocji. Nadszedł i taki dzień że i Coltrane mi sie trochę przejadł,
ale znalazłem coś zupełnie innego a jednocześnie coś, co
zauroczyło mnie swoim pięknem. Były to ambientowe mgły
roztaczane przez Briana Eno, eteryczne neoklasycyzujące Penguin
Cafe Orchestra. Gdy mam ochotę na kopa w muzyce sięgnę po
Stonesow, bądź japońskie punkowy Afrirampo. Dobrze mi z tym.
Kocham muzykę, kocham ją poznawać. Może kiedyś i opera
będzie mi bliższa, mało prawdopodobne, ale okazuje się że głos
operowy w połączeniu z odjechanym jazzem, jaki gra Steve Lacy
(jego dziewczyna jest śpiewaczką operową i czasem bierze udział
w jego projektach) potrafi mnie zachwycić. Reasumując uważam,
że sprawą oczywistą jest, iż mamy swoje ulubione klimaty
muzyczne, gatunki, wykonawców, ale warto metodą „sondy”
„zapuścić uszy” na coś nieznanego. Może stać się tak, że właśnie w
tym nieznanym odkryjemy to, czego jeszcze nigdy nie dane nam
było dotknąć. Odkryjemy absolutne piękno muzyki.
............John Coltrane od roku 1964 nagrywał bezkompromisowe
płyty, zupełnie wbrew obowiązującym trendom komercyjnym a to
właśnie jego muzyka doprowadziła do rozkwitu finansowego
wytwornię Impulse dla której wydawał. Mimo, że od jego śmierci
minęło już ponad 40 lat, jego albumy są wizytówką Impulse i nadal
przynoszą tej firmie krocie.
.............Pewien ceniony muzyk kiedyś tak powiedział: „Zawsze
chciałem być filmowcem...i stało się: „kręcę” filmy dla uszu” .
..........
"To, co tworzyło napięcie dziesięć lat temu, dzisiaj już go nie
wywołuje, ponieważ stało się dla naszych uszu pospolite.
Aby wytworzyć teraz ten sam rodzaj napięcia, trzeba
zastosować coś, co jest jeszcze bardziej odległe od naturalnej
idei pięknego brzmienia..." - Dave Holland
Robert Lenert
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Poziomo:
1. Kodeks
4. Np. myślowy
7. ... lub przeciw, np. w Sejmie
8. Ignorant
10. Nazwisko znanego
prezentera telewizyjnego
11. Fotel dla władcy
13. Towarzyszyła Stasiowi
14. Północny lub południowy
17. PRL-owska spółdzielnia
18. Powyżej łokcia
19. Tytuł słynnego musicalu
20. Wawrzynek wilcze...
22. Czarnoskóra wokalistka, Turner
24. Najwyższy głos męski
26. Bezwonny, składnik
gazu ziemnego
27. Kuzynka salamandry
28. Nie pszczoła, ale też w paski

1

3

2
2

5

4
10

5

6

6

7
9

8
1

7

12

12

11

10

13
14

15

16

17
13

14

18

20
19

Pionowo:

5

2. Awantura, szarpanina
3. Formularz, do wypełnienia
w urzędzie
4. Upadły Anioł
5. Stolica Egiptu
6. Dalszy plan
9. Afrykańskie państwo lub
rzeka o tej samej nazwie
12. Senior rodu, wyrocznia
15. Kraj z Teheranem
16. Uprawa na własny ..., dla siebie
18. Słodki ziemniak
19. Ktoś, kto umiera, czyli...
21. Gatunek łososia
23. Sztuka po łacinie
25. Tytuł książki Doroty
Terakowskiej
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LISTA NAGRODZONYCH:
1. GRAŻYNA ŁAZARZ
- LARIX MYŚLENICE
2. LENA STRZEBOŃSKA
- VERDE LIBERTÓW
3. JUSTYNA BRONKOWSKA
- PEST ARIO
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 10.04.16

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/

