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Do zrobienia...
Miesiące letnie to nie tylko czas weekendowych
wyjazdów i upragnionych urlopów. To także czas
wzmożonej pracy w sadzie i ogrodzie. Żeby jesienią
zebrać dużo jabłek i grusz, latem też trzeba o nie
odpowiednio zadbać.

LIPIEC

W miesiącach letnich podlewamy rośliny – podczas dłuższej
nieobecności powinniśmy zainstalować automatyczne
nawadnianie lub powierzyć podlewanie sąsiadom.
Podlewamy, nawozimy, odchwaszczamy rabaty i usuwamy
zaschnięte pąki kwiatów, przycinamy żywopłot oraz prześwietlamy drzewa.
Pamiętamy o lipcowym nawożeniu, usuwaniu chwastów oraz
koszeniu trawnika.
Dbamy o róże – odchwaszczamy glebę a kwitnące krzewy
nawozimy nawozami wieloskładnikowymi.
Zwalczamy szkodniki i choroby roślin ogrodowych – ślimaki,
mszyce i przędziorki.
Porządkujemy grządki po zbiorach truskawek – przycinamy
liście, wygrabiamy, usuwamy chwasty oraz ściółkujemy.
Lipiec to ostania chwila na wysiew kwiatów dwuletnich takich
jak: stokrotki, bratki, malwy oraz bylin: łubinu, goździków, itp.
Początkiem lipca wykopujemy cebule narcyzów, hiacyntów i
szafirków (cebule tulipanów można wykopywać co dwa lata) –
przesuszamy je i przechowujemy w skrzynkach lub siatkach.
W drugiej połowie lipca zbieramy z krzewów owoce np. malin,
porzeczek, agrestu, borówki amerykańskiej.
Zbieramy i suszymy zioła takie jak: oregano, tymianek, szałwia.

SIERPIEŃ
Walczymy z mrówkami.
Siejemy rośliny na nawóz zielony, np. grykę.
Odchwaszczamy glebę – w małym ogrodzie starajmy się nie
używać herbicydów, gdyż mogą uszkodzić rośliny.
Rozpoczynamy sadzenie roślin cebulowych, a także pobieramy
sadzonki półzdrewniałe.
Prześwietlamy wiśnie i czereśnie (po zbiorach owoców).
Zasilamy jeszcze kwiaty jednoroczne, natomiast pod koniec
sierpnia przestajemy nawozić byliny.
Systematycznie zbieramy warzywa i owoce.
Prześwietlamy krzewy po zbiorach (np. porzeczki, agrest).
Rozpoczynamy sadzenie roślin cebulowych kwitnących wiosną,
dzielimy i przesadzamy byliny, które zakończyły kwitnienie.
Usuwamy galasy z ochojnikami z modrzewi.
Pielęgnujemy rośliny na tarasie i balkonie oraz zwalczamy
szkodniki roślin doniczkowych.

WRZESIEŃ
Kończymy zbiór warzyw ciepłolubnych oraz korzeniowych, a
następnie przekopujemy warzywnik.
Zbieramy winogrona i orzechy włoskie.
Dzielimy byliny i sadzimy nowo kupione sadzonki.
Rozmnażamy róże i wykopujemy lilie.
Zrywamy porażone przez parcha owoce, a następnie opryskujemy drzewa pięcioprocentowym roztworem mocznika.
Wnosimy do domu rośliny doniczkowe i tarasowe.
Na początku miesiąca rozsypujemy jesienny nawóz mineralny do
trawników, a jeśli jeszcze nie posiadamy trawnika, to wrzesień
jest dobrym czasem na jego założenie.
Pobieramy i ukorzeniamy sadzonki roślin wiecznie zielonych.
Zbieramy dojrzałe jabłka, grusze, śliwy.
Zakładamy kompostownik oraz przygotowujemy glebę pod
wiosenne nasadzenia.
Kosimy trawnik i uzupełniamy go, dosiewając trawę.
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Nie
zapomnij
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KWITNIENIE
Lato to czas, kiedy na naszym balkonie kwiaty
mienią się różnymi kolorami. Aby obficie kwitły
trzeba je jednak „dokarmić”.
Kwiaty balkonowe lub tarasowe też mogą mieć swoje „problemy” –
liście mogą żółknąć lub usychać, a kwiaty opadać. Powodem takiego
stanu rzeczy są popełniane przez nas błędy przy ich pielęgnacji.
Kwiaty balkonowe są nieodporne zarówno na niedobór jak i nadmiar
nawożenia, dlatego dawkowanie nawozów należy opierać na zaleceniach producentów. Słabe pędy i zahamowanie wzrostu to jedne z widocznych objawów przenawożenia czy też niedoboru nawozów.
Najlepszymi nawozami są te, przeznaczone dla danego gatunku
kwiatów.
Kolejnym popełnianym przez nas błędem jest nieodpowiednia ilość
wody – zazwyczaj jest jej za mało. Nie ma reguły co do ilości wody –
powinniśmy dostarczać jej tyle, ile roślina potrzebuje. Należy co
jakiś czas sprawdzać wilgotność podłoża i obserwować roślinę.
Odpowiednie nawożenie a zarazem podlewanie możemy zapewnić
roślinom doniczkowym stosując nawozy krystaliczne Forte Crystal. Nawóz, wymieszany z wodą, stosuje się podczas każdego podlewania.
Szeroki wybór nawozów krystalicznych sprawia, że możemy wybrać ten, który najbardziej odpowiada naszej roślinie. A jest ich kilka
rodzajów: do pelargonii, surfinii, roślin tarasowych a także do
roślin kwitnących. Stymulujące kwitnienie nawozy zawierają
cenne mikroelementy i są całkowicie rozpuszczalne w wodzie.
Możemy nimi nawozić nie tylko kwiaty uprawiane w doniczkach i
pojemnikach, ale także te rosnące na rabatach. Co dzięki temu
zyskamy? Liczne pąki, ich szybki rozkwit, a także intensywnie
wybarwione kwiaty i liście kwiatów doniczkowych i tarasowych a
także rabatowych. Nawozy gwarantują również prawidłowy wzrost
roślin. 2 g nawozu (jedna łyżeczka do herbaty) wystarcza na 5 l
roztworu.
Nawozy krystaliczne są łatwe w stosowaniu
i skuteczne w działaniu.
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UFF, JAK
GORĄCO!
Katarzyna
Marcinkiewicz
Verde
Libertów

Nadeszło lato, a z nim wyższe
temperatury. Pomni ubiegłorocznych
upałów zacieramy ręce na samą
myśl, że bez wyjazdu do Grecji czy
na Cypr będziemy mieli okazję
przeżyć tropikalne wakacje.

Oczywiście nie wszyscy są wielbicielami smażenia się w promieniach palącego słońca. Do heliosceptyków (gr. Ἥλιος, Hḗlios słońce, gr. σκεπτικός, skeptikos – wątpiący) należą także niektóre
rośliny. Choć niezaprzeczalnie do wzrostu i rozwoju potrzebują
słońca, to jego nadmiar może prowadzić do ich poparzenia. O ile sukulenty czy trawy chętnie wygrzewają się w tropikalnym słońcu,
o tyle na przykład róże czy surfinie mogą odchorować długotrwałe
opalanie.
Wysokie temperatury są sporym zagrożeniem dla największej i najbardziej wymagającej rabaty jaką znajdziemy w każdym ogrodzie,
czyli trawnika. Gdy wczesnym latem temperatura oscyluje w okolicy 20-25°C, trawa rośnie jak na drożdżach, a my ocierając pot
z czoła kosimy ją przynajmniej raz w tygodniu. Kiedy jednak słupek rtęci zbliża się do 30°C, a nierzadko do 40°C, lub ekstremalnych 50°C (choć raczej nie w Polsce), wówczas wzrost trawy zostaje zahamowany, a nisko skoszona murawa zamienia się w sawannę porośniętą jedynie zasychającymi kępami traw.
Aby oszczędzić sobie widoku zarezerwowanego dla terenów strefy
międzyzwrotnikowej, warto regularnie zerkać na prognozy pogody
i dostosować wysokość koszenia do prognozowanych temperatur.
Dobrze jeżeli murawę skosimy nie krócej niż na wysokość 5 cm
i dodatkowo pozostawimy na niej cienką warstwę ściętej trawy,
która ograniczy utratę wody i nagrzewanie się korzeni. Jeżeli decydujemy się na podlewanie trawnika to pamiętajmy, aby robić to
wczesnym rankiem, a nie wieczorem. Przypominam także, że aby
nawadnianie miało sens, woda powinna dotrzeć na głębokość 3-4
cm. Powierzchowne zraszanie możemy sobie odpuścić, gdyż
sprzyja ono jedynie rozwojowi grzybów i „zachęca” trawę do płytkiego korzenienia się, co z kolei ułatwia wysuszanie murawy, i koło
się zamyka.

Do ochrony rabat można wykorzystać także ściółki ogrodnicze,
które chronią system korzeniowy przed nagrzaniem, zapobiegają
zaskorupianiu się podłoża oraz ograniczają straty jakże potrzebnej
w tym czasie wody.
Nowo posadzone rośliny oraz te, które źle znoszą długotrwałe
upały, można zacieniać przy pomocy wiosennej (cieńszej) agrowłókniny okrywającej. Oczywiście nie otulamy nią szczelnie roślin, a jedynie tworzymy parawany, które rozproszą ostre promienie
letniego słońca. Na większą skalę w ogrodzie możemy zastosować
specjalne siatki cieniujące. W zależności od gęstości i rodzaju splotu na rynku dostępnych jest kilka rodzajów „cieniówek” o różnym
stopniu zacienienia i wytrzymałości. Zastosowanie siatek cieniujących chroni rośliny przed promieniami, ale w żadnym stopniu nie
zaburza cyrkulacji powietrza.
Szczególną troską powinniśmy otoczyć rośliny, które posadzone są
w skrzynkach i donicach ciemnego koloru, przyciągającego słońce
jak magnez. Jeżeli przestawienie ich w bardziej zacienione miejsce
nie jest możliwe, możemy je przemalować lub chociaż osłonić
jaśniejszym materiałem.

Lato to dla roślin duże wyzwanie, pomóżmy im ile
się da przetrwać ten trudny okres i cieszmy się
ogrodem, bo jak nie latem, to kiedy?
REKLAMA

SKLEP OGRODNICZY

Obniżeniu temperatury panującej w ogrodzie sprzyjają także różnogatunkowe nasadzenia, które pozwalają stworzyć sprzyjający
mikroklimat i okrywają rabaty umożliwiając w cieniu odetchnąć
roślinom. Oczywiście na efekt trzeba poczekać kilka sezonów, aby
jednak przyspieszyć proces zacieniania pamiętajmy, by co roku
wysiać kilka jednorocznych pnączy, które w krótkim czasie utworzą zielone ściany rzucające cień na sąsiadujące rośliny.

Libertów, ul.Jana Pawla II 32
Zapraszamy
Pon- Pt 9-17
Sb 8- 14

verde@sklepverde.pl

www.facebook.com/VERDE-SKLEP-OGRODNICZY

www.sklepverde.pl
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Balkonowe

pewniaki

Dzisiaj na tapecie „balkonowe pewniaki”,
czyli sztuczki, które pozwolą Wam
Agnieszka
zrealizować marzenie o pięknym oceanie
Dybaś-Kopczacka kwiatów na balkonie i tarasie. Dzięki nim
C.O. Ogrody,
włożycie minimum wysiłku w uprawę
Gorlice
roślin balkonowych, a przy tym
osiągniecie zadowalające efekty.

NAWÓZ
Na początek odpowiedni nawóz. Nasze uprawy może wspomóc
nawóz granulowany typu osmocote, który równomiernie odżywia
rośliny wraz z każdym podlewaniem oraz hydrożel (ewentualnie
hydrobox), który zatrzymuje wodę w podłożu a nawóz powoli się
uwalnia odżywiając korzenie naszych roślin. Używajcie dobrej
ziemi kwiatowej! Zastosowanie tych wskazówek pozwoli wam
ograniczyć czas poświęcony na pielęgnację.

Kot spędzający czas w towarzystwie Sundaville

DONICE I DONICZKI
Ważnym wyborem, nie tylko estetycznym, jest odpowiednia doniczka. Centra ogrodnicze oferują bardzo bogatą ofertę donic ceramicznych i plastikowych w różnych kolorach i kształtach, dlatego
każdy może znaleźć coś dla siebie. Przy zakupie pamiętajcie o odpowiednim kształcie i wielkości doniczki do wymagań rośliny, którą chcecie posadzić. Donica nie może być za mała ani za duża, powinna posiadać także podstawkę. Tu tak naprawdę nie ma reguł,
gdyż wszystko zależy od potrzeb poszczególnych roślin.

Kompozycja roślinna z coleusem czyli pokrzywą ozdobną

ODPOWIEDNIE SADZONKI
Kupując rośliny pamiętajcie, aby wyselekcjonować tylko zdrowe
okazy, o zdrowych liściach i kwiatach, z ładną bryłą korzeniową.
Jest to o tyle ważne, że wraz z chorymi roślinami przyniesiemy na
nasz balkon szkodniki i choroby, które mogą stać się prawdziwą
plagą. Zdrowe okazy nie będą sprawiały kłopotu w utrzymaniu.
REKLAMA

Petunie ozdabiają zarówno balkony jak i okiennice

6

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

PORADNIK SEZONOWY

ODMIANY KWIATÓW
Surfinie, pelargonie, petunie, werbeny wszyscy już znamy,
a gdyby tak posadzić coś niestandardowego? Do donic wolnostojących proponuję takie oto połączenie: idealnie czarnej trawy Vertigo, coleusa (pokrzywy ozdobnej), cytrynowej surfinii, ipomei
oraz szałwii.

PODLEWANIE
W okresie letnim pamiętajmy o regularnym podlewaniu roślin balkonowych. Zazwyczaj podlewamy je dwa razy dziennie, wczesnym rankiem i późnym popołudniem. Nawet, jeśli pada deszcz, nie
należy całkiem zaprzestać podlewania. Od czasu do czasu, ale tylko
rano lub wieczorem, dobrze jest także zrosić rośliny. Zapewnia to
wilgotność i pomaga w zwalczaniu szkodników.

Dipladenia (inaczej mandewila sanderi) jako roślina pnąca

Doskonałym wyborem do koszy, skrzynek balkonowych i pojemników stojących, sadzone pojedynczo lub w kompozycjach z innymi
roślinami są: nemezja, gaura różowa, ipomea, niecierpek, lantana, lobelia, makardonia, werbena, sanvitalia, plektrantus i
osteospermum (stokrotka afrykańska). W donicach wiszących
dobrze prezentuje się dipladenia (różowa, czerwona, biała).

Rosa mandevilla dobrze prezentuje się w doniczce

Do nasadzeń w pojemnikach, a także na rabatach, pojedynczo lub
w kompozycji z innymi roślinami o kontrastowych barwach, polecam Euphorbię (Wilczomlecz). To atrakcyjna roślina obsypana
ogromną ilością drobnych, delikatnych białych kwiatów. Kwitnie
obficie i nieprzerwanie, zachowując jednocześnie znakomity
kształt. Szczególnie dobrze wygląda w połączeniu z czerwoną Sundaville, begonią Solenią i czerwoną pelargonią.

Konewka także może być ozdobą ogrodu

Żółtą sanvitalię można uprawiać także na balkonie
REKLAMA

Chcielibyśmy, aby nasze lato na balkonie czy
tarasie było kolorowe i pachnące. Jeśli podczas
uprawy skorzystamy z powyższych „sztuczek” to
będziemy mogli z dumą, czytając książkę lub pijąc
kawę na słonecznym tarasie, podziwiać efekty
swoich „sekretnych” zabiegów.

PORADNIK SEZONOWY

Okraszony
masłem

Bób to jedno z najstarszych warzyw świata.
Szacuje się, że w Chinach uprawia się go od
prawie 5 tys. lat, a pierwsze wzmianki o nim
pochodzą z neolitu. Sezon na bób jest jednak
krótki, dlatego należy korzystać z letnich
zbiorów i zjadać go jak najwięcej.
Bób, a właściwie wyka bób (Vicia faba), to „ogródek babci”, przysmak dzieciństwa i beztroskich wakacji. Takie konotacje nie są bezpodstawne, gdyż dawniej rośliny strączkowe, jak groch, fasola czy
właśnie bób, były chętniej i częściej uprawiane niż dziś. Okazuje
się także, że w Polsce bób nie jest uprawiany na masową skalę, jak
np. ziemniaki. Jeśli już istnieją plantacje bobu, to zbiory są przeznaczone do mrożenia lub konserwowania. Obszarem największych
upraw są żyzne ziemie nad Zalewem Wiślanym, na Lubelszczyźnie
a także na południu Polski.
Uprawiając bób warto pamiętać przede wszystkim o tym, że warzywo to lubi gleby ciężkie (np. czarnoziemy, mady) i wilgotne. Jeśli
nasza gleba jest lekka, a mimo to chcielibyśmy uprawiać bób, to należy dodać do niej nawozy organiczne. Nasiona do wysiewu trzeba
zaprawić lub kupić już zaprawione. Można je wysiewać wprost do
gruntu od końca marca do połowy kwietnia. Jeśli jednak chcemy
przyspieszyć plon, to równie dobrze możemy wysiać nasiona do
doniczek lub pod osłony już w połowie lutego (w ten sposób
możemy przyspieszyć zbiór nawet o miesiąc).
Lubiący wilgoć bób wymaga częstego podlewania – zwłaszcza w
okresie zawiązywania się pąków oraz dojrzewania rośliny. Bób
wymaga również odchwaszczania – pierwszego zaraz po
wschodach roślin a drugiego tuż przed kwitnieniem. W dalszym
rozwoju chwasty nie są już dla rośliny zagrożeniem. Zaletą jego
uprawy jest to, że młode siewki wytrzymują lekką, minusową
temperaturę. Oprócz tego, że bób jest smacznym warzywem, to ma
także cenne właściwości wiązania azotu i użyźniania gleby. Z tego
też powodu często wykorzystywany jest jako wiosenny przedplon.
Zbioru bobu, sadzonego wprost do gruntu, możemy spodziewać się
w lipcu. Natomiast na późny zbiór, przypadający na wrzesień lub
październik, należy wysiać nasiona na przełomie czerwca i lipca.
Nasiona młodego bobu mają jasną skórkę i dobrze się obierają
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Gotowany bób, z dodatkami, smakuje najlepiej

Bób jest rośliną jednoroczną, ale potrafi dorastać do 1,2 m wysokości. Nasiona powinno się sadzić gniazdowo po 3-4, w rzędzie co
30 cm, a odstępy między rzędami powinny wynosić ok. 40 cm. Podczas sadzenia pamiętajmy o tym, aby grządki były w miarę zwarte,
gdyż łodygi tego warzywa są kruche i mogą się złamać.
Oprócz delikatnej łodygi bób ma także delikatne, jasnofioletowe
kwiaty, z czarnymi plamkami. Owocami bobu są zwisające strąki,
w których znajdują się nerkowate nasiona w kolorze jasnożółtym
lub jasnozielonym. Pojedynczy strąk może zawierać od 2 do 5 nasion, które umieszczone są w gąbczastych, miękkich przegrodach.
Dzięki temu nasiona łatwo się obierają. Bób niestety nie zawsze jest
wolny od szkodników. Najpoważniejszymi szkodnikami w tej
uprawie są: mszyca trzmielinowo-burakowa oraz strąkowiec
bobowy. Polecanymi preparatami zwalcza-jącymi szkodniki są:
Alfamor 050 SC, Decis 2,5 EC, Fastac 10 EC. Najlepiej jest
profilaktycznie pryskać roślinę na początku kwitnienia, i powtarzać
zabiegi co 7-10 dni, wcześnie rano lub wieczorem. Mogą pojawić
się również choroby grzybowe bobu: askochytoza, szara pleśń i
rdza.
REKLAMA
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Po dostrzeżeniu zmian chorobowych powinniśmy zastosować
odpowiedni fungicyd, np. Dithane NeoTec 75 WG, Bravo 500
SC, Kaptan 50 WP, Miedzian 50 WP, Amistar 250 SC.
Jeżeli chodzi o odmiany bobu to wybór jest bardzo duży. Popularne
odmiany to: wczesna (Windsor Biały, Topbob, Bartom, Dragon),
średniowczesna (Bachus, Bizon, Jankiel Biały, Karmazyn,
Bartek) i średniopóźna (Hangdown Biały,Windsor Biały), późna
(Samson, Lider).
Nasiona bobu mają dużą wartość odżywczą (jest ona wyższa od
grochu i fasoli). Są nie tylko doskonałym źródłem białka, ale także
zawierają w sobie łatwo przyswajalny błonnik, wapń, fosfor i magnez oraz witaminy z grupy B i C, kwas foliowy. Bób jest naturalnym źródłem lewadopy, czyli aminokwasu, który wyizolowany
z bobu stanowi składnik leków podawanych na chorobę Parkinsona. Okazuje się, że w organizmie człowieka lewadopa przekształca
się w aktywną formę dopaminy, która jest z kolei neuroprzekaźnikiem. Dopamina odpowiada za ruch oraz napięcie mięśni, dlatego
bób uzupełnia niedobór tego składnika w organizmie człowieka.
Warto zaznaczyć, że bób nie jest kaloryczny i nie zawiera tłuszczu.
Jego spożywanie powoduje obniżenie cholesterolu w organizmie,
reguluje pracę jelit, wspomaga przemianę materii. Bób warto wprowadzić do swojej diety jeśli mamy problemy z anemią. Pamiętajmy,
że bobu nie mogą spożywać kobiety cierpiące na cukrzycę ciążową
a także chorzy na Parkinsona. Sporadycznie może wywołać reakcję
alergiczną. Jak każdy produkt również i bób w nadmiernej ilości
może zaszkodzić nawet zdrowemu człowiekowi. Pisząc o bobie
należy wspomnieć o rzadkiej, ale jednak występującej, tzw.
chorobie fasolowej jaką jest fawizm. Objawy chorobowe
wywołuje w organizmie człowieka zmutowany gen G6PD w chromosomie X. Mutacja ta powoduje niedobór jednego z enzymów:
dehydrogenazy glukozo-6-fosforanu.
REKLAMA

Z genem tym można normalnie funkcjonować, ale wystarczy zjeść
miseczkę bobu lub nawet mieć kontakt z pyłkiem, aby gen się
uaktywnił powodując bóle brzucha i głowy, nudności, gorączkę,
objawy żółtaczki, niedokrwistość. Zauważalnymi objawami jest
także ciemne zabarwienie moczu i ogólne osłabienie po spożyciu
bobu. Ale aby przekonać się, czy rzeczywiście cierpimy na fawizm,
należy wykonać prosty test krwi na obecność genu. Z badań wynika, że na tą chorobę cierpi jeden na tysiąc Polaków.
Nie ma co ukrywać, że bób najlepiej smakuje ugotowany w lekko
osolonej wodzie i polany roztopionym masłem (czasem masłem
z bułką tartą). I to najlepiej by było, abyśmy go jedli razem ze skórką, gdyż w niej jest najwięcej składników odżywczych. Niektórzy
uważają także, że bób można jeść na surowo, ale tylko wtedy, gdy
nasiona są jeszcze młode. Bób występuje w przyrządzanych przez
nas sałatkach, daniach z czosnkiem, pomidorami, w zupie. W niektórych rejonach Polski popularne są np. pierogi z bobem. O jednym powinniśmy także pamiętać, aby od razu po ugotowaniu bobu
dokładnie umyć naczynie, aby uniknąć przebarwień.
Na koniec warto dodać, że historia bobu na przestrzeni wieków
przedstawia się niezwykle barwnie. Naukowcy odkryli, że bób był
uprawiany w basenie Morza Śródziemnego już w okresie neolitu.
W starożytnym Egipcie stanowił przedmiot kultu, a kapłani nie
mogli go spożywać, gdyż był „pokarmem umarłych” i składano go
bogom w ofierze. Podczas stypy to „śmiertelnicy” objadali się
bobem. W czasach biblijnych z kolei bób był wartościowym i
często jedynym źródłem sycącego pokarmu podczas zawieruch
wojennych. W starożytnym Rzymie natomiast był narzędziem
używanym w polityce – nasiona czarnego i białego bobu
traktowano jako „kartki do głosowania”. W średniowieczu z bobu
wytwarzano mąkę, pieczono placki z bobem.
Lato to czas zbiorów - wykorzystajmy go zajadając się bobem.
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Brazylijska
żyła
złota

Według legendy narodziny jagody Acai
łączą się ze śmiercią młodej kobiety
o imieniu Iaca. Kobieta wylewała
pod drzewem palmowym łzy i żal
po stracie nowo narodzonego syna.
Nazajutrz wódz, a zarazem jej
ojciec, znalazł martwe ciało dziewczyny przy palmie,
która nieoczekiwanie zaczęła rodzić owoce. Odżywcze
jagody uratowały plemię przed całkowitym wymarciem
i epidemią głodu. A owoce przyjęły nazwę Acai
(imię jego córki czytane od tyłu).
Odkrycie jagody Acai przez świat nauki było przypadkowe. Na początku
XX wieku amerykański naukowiec, dr Alexander Schauss, spostrzegł
intrygujący go owoc na rycinie. Zainteresowanie zamieniło się w czyn,
naukowiec wybrał się do dorzecza Amazonii i przez 10 lat badał właściwości tego owocu. Powstała w ten sposób publikacja „Acai. Cudowny
owoc z Amazonii”, jest wyczerpującym studium na temat jagody Acai.
Dziś cudowny owoc zyskuje coraz większą popularność jako środek
doskonały na odchudzanie, choć wydaje się, że odkrywca raczej skupiał
się na badaniu prozdrowotnych właściwości dla całego organizmu.
Jagody Acai to owoce rosnącego w amazońskich lasach drzewa palmowego o nazwie euterpa warzywna lub warzywnia warzywna (Euterpe
oleracea). Korzeni tej rośliny należy szukać w lasach Ameryki Południowej, ale dziś to wysokie drzewo spotkamy także w całej strefie międzyzwrotnikowej.
Palma Acai rośnie w zacienionych obszarach tropikalnych i jest to wysokie, smukłe drzewo, osiągające wysokość od 15 do nawet 30 m. Palma
tworzy piękną i rozłożystą koronę, która przypomina pióropusz z długich, zielonych liści. Wartościowe owoce pojawiają się na drzewie po
upływie 4 do 5 lat. Fioletowe owoce, zebrane w kiści, przypominają polskie jagody, z tym, że są większe, twardsze, a w środku każdego z nich
jest jedna, dość spora pestka. W związku z tym jagody mają niewiele
miąższu. Zanim owoce ściemnieją i dojrzeją, najpierw są niedojrzałe
i zielone – zresztą podobnie jak nasze polskie jagody. Wysokie drzewa,
obsypane kilkunastoma gronami jagód, wyglądają imponująco. Jedno
grono może zawierać od 500 do 900 jagód i ważyć blisko 6 kg.

Jagody niestety mają krótki termin przydatności do spożycia i po
tym, jak owoce osiągną dojrzałość, można rozpocząć zbiór. Jagody
są świeże jedynie 12 godzin. Do tego czasu należy je przetworzyć,
gdyż potem tracą swoje cenne właściwości. Palmowe drzewo rodzi
jagody dwa razy w roku, a ich zbiór przypada na czas od lipca do
grudnia. A więc w krótkim czasie miliony ton jagód są przetwarzane a następnie eksportowane do różnych krajów świata, najczęściej
pod postacią soków lub tabletek.
Czy Acai rzeczywiście ma tyle cennych właściwości? Tak, okazuje
się, że naukowcy do tej pory nie znaleźli cenniejszego owocu, który
mógłby konkurować z jagodą. A warto dodać, że w jagodzie znajduje się jeszcze 50 niezidentyfikowanych składników. Owoce zawierają wysokie stężenie białka, węglowodanów, przeciwutleniaczy (które usuwają z organizmu wolne rodniki) oraz błonnika.
W skład jagód Acai wchodzą także Beta-karoten, witamina C, wapń
i żelazo.
REKLAMA
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Obecność antyutleniaczy w jagodzie Acai jest 33-krotnie większa
niż np. w czerwonych winogronach. I co najciekawsze jest to najwyższy współczynnik spośród wszystkich produktów natury, a w
tym wypadku owoców. Można więc z całą pewnością stwierdzić, że
jagoda Acai to prawdziwa witaminowa bomba.
W wielu badaniach wykazano, że pokarm bogaty w przeciwutleniacze odgrywa bardzo istotną rolę w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym takim jak: miażdżyca, cukrzyca, zaćma, choroba
Parkinsona, choroba Alzheimera i wiele innych. Prozdrowotne i pozytywne działanie antyoksydantów oraz flawonoidów na nasze ciało można z pewnością przypisać jagodzie Acai.
Jagoda została nazwana „skarbem lasów amazońskich”. W okresach głodu dla mieszkańców dżungli była numerem jeden w codziennej diecie. Poza tym miejscowi szamani używali jagody Acai
jako środka na pozbycie się biegunki, leczyli nią wrzody,
a także hamowali krwotok. W formie przetworzonej
jest stosowana raczej profilaktycznie niż leczniczo.
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Należy wspomieć o właściwościach wspomagających: regulowaniu ciśnienia tętniczego krwi (substancje przeciwutleniające),
utrzymywaniu właściwego poziomu cholesterolu we krwi (związki
fitochemiczne), ochronie wzroku (luteina), wspomaganiu procesów trawiennych, zapobieganie chorobie wrzodowej (związki fenolowe, polifenole), wspomaganiu układu kostnego i układu krążenia. Jagody Acai mają także właściwości antyrakowe, spowalniają
procesy starzenia się oraz wspomagają pracę mózgu.
Tak duża ilość różnych substancji sprawia, że owoc sam w sobie
jest cierpki, ma intensywny smak oraz zapach. Dlatego świeże jagody są raczej dodatkiem do wielu dań i napojów (wartościowych
soków rozcieńczonych z wodą, napojów mlecznych). Jednak tak
jak większość produktów, także jagoda Acai nie powinna być
spożywana w nadmiarze - może to doprowadzić do biegunki oraz
problemów jelitowo-żołądkowych.

Właściwie trudno byłoby jednym tchem wymienić
wspaniałe właściwości jagody Acai, gdyż lista jest długa.

Na koniec warto dodać, że jagody Acai mogą
„odchudzać”, gdyż ich skład pobudza
metabolizm i dodaje nam energii. Tabletki
powinny być jednak stosowane jedynie jako
suplement, a nie stanowić diety samej w sobie.
Najbogatszy ze wszystkich owoc – o tym z
pewnością można powiedzieć o jagodach Acai.
Palmy, rosnące w dorzeczu Amazonki, na
najżyźniejszych glebach świata, rodzą owoce
bogate w najcenniejsze składniki pokarmowe.

Być może warto spróbować
dostępnych w Polsce specyfików na
bazie jagody Acai. Niestety zarówno
lecznicze napoje jak i tabletki nie
należą do tanich. Jednak coś za coś.
REKLAMA
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Owocowe

Kapsułki z ekstraktem z aronii na oczy, tabletki
do ssania z wyciągiem z porzeczki na gardło.
Często raczymy się takimi specyfikami.
Lato i wczesna jesień to czas, kiedy zamiast
po tabletki chętniej sięgajmy po świeże owoce.
A wiadomo, że najlepsze te z własnego krzaczka.

lato

Niektóre krzewy owocujące latem możemy posadzić nawet w małym ogrodzie. Postawmy na te z nich, które z przyjemnością zjemy,
a także takie, które być może poszły w zapomnienie, a są równie wartościowe. Powinniśmy popularyzować nasze rodzime owoce i warto
je wskrzesić w naszych ogrodach. Obecnie wykonanie samemu soku, dżemu czy galaretki z własnych owoców, gdy mamy pod ręką
różne nowoczesne urządzenia, nie wymaga wiele wysiłku i nie jest
już tak czasochłonne jak kiedyś.
Agrest to krzew, którego prawidłowa nazwa brzmi: porzeczka
agrest – Ribes uva-crispa. Nie wiedzieć czemu ten popularny kiedyś
i sadzony na potęgę w każdym ogrodzie krzew, dziś nie jest tak
powszechny. Nawet, jeśli już jest, to często dziczeje, a owoce
pozostają nietknięte na krzaczku. A szkoda, gdyż są źródłem cennych
witamin.
Spożywanie agrestu pod różną postacią pomaga na przewlekłe
zaparcia i reguluje pracę pęcherza żółciowego. Agrest jest źródłem
witamin A, B i C oraz cennego błonnika, a także takich minerałów jak
potas, magnez, fosfor i żelazo. Jednocześnie nie zawiera dużo
kalorii. Duża zawartość minerałów i błonnika w owocach zapobiega
anemii, wzmacnia układ kostny oraz mięśniowy i wspomaga przemianę materii. Ma także działanie moczopędne.
Agrest możemy jeść „wprost z krzaczka” lub dowolnie przetwarzać
uzyskując dżemy i galaretki. Jeśli jemy owoce na surowo, to powinny być miękkie i dojrzałe, wtedy będą słodkie, zwłaszcza miąższ z
pestkami, gdyż skórka (choć również jadalna), jest jednak lekko
gorzkawa.
Owoc ma wiele właściwości prozdrowotnych, ale spożywanie go w
nadmiarze nie jest wskazane dla niektórych osób. Agrestem nie powinni zajadać się cukrzycy, osoby z problemami z żołądkiem i dwunastnicą. Duża ilość tanin i kwasów zawarta w owocach nasili dolegliwości żołądkowe. Ze względu na działanie moczopędne długotrwałe stosowanie może doprowadzić do wypłukania soli mineralnych z organizmu. Ważne jest także to, by nie łączyć agrestu ze śliwkami oraz mlekiem i jogurtem.
Jeśli chodzi o uprawę agrestu, to krzew preferuje stanowiska słoneczne oraz glebę żyzną i bogatą w próchnicę. W piaszczysto-gliniastej glebie, o odczynie lekko kwaśnym, agrest będzie dobrze owocował. Krzewy należy posadzić w takiej odległości (ok. 1,5 m między rzędami) aby swobodnie można było go pielęgnować a następnie
zrywać owoce. Można posadzić obok siebie kilka odmian agrestu, co
zapewni lepsze zapylenie i co za tym idzie dłuższe plonowanie. Warto pamiętać o ściółkowaniu gleby wokół sadzonek a także przycinaniu (pierwsze cięcie trzeba wykonać tuż po posadzeniu, a następnie
regularne wycinać starsze pędy). Roślina owocuje na dwuletnich
pędach i jest mrozoodporna. Najczęściej sadzone odmiany agrestu
to: Biały Triumf, Czerwony Triumf, Invicta, Rzeszowski, Kati,
Hinsel, Resika.
Kolejnym, trochę niedocenianym krzewem z wartościowymi
owocami, jest aronia wielkoowocowa (Aronia melanocarpa).
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Aronia jest uważana za najzdrowszy owoc jagodowy na świecie

Co ciekawe w Polsce sam krzew może i jest sadzony w przydomowych ogródkach, ale głównie jako roślina ozdobna i często nie
zbieramy z niej owoców. A jeśli już jest to robione na szeroką skalę
to owoce aronii trafiają nie na polskie stragany, ale na zagraniczny
rynek. 90 % wyprodukowanej u nas aronii (głównie w postaci
przetworzonej, np. jako soki) trafia m.in. do Chorwacji, Czech,
Słowacji, USA a także do Korei Południowej a nawet Japonii. Wielu
z nas zdaje sobie sprawę z jej cennych właściwości, a mimo to wciąż
jeszcze nie możemy się do niej przekonać. Aronia, zawierając dużą
liczbę antyoksydantów, ma właściwości spowalniające proces
starzenia się organizmu. Aronia łagodzi także skutki popromienne.
Podobnie jak agrest aronia, również zawiera cenny błonnik i witaminę C, a także witaminy z grupy B, E, miedź, mangan i jod. Za intensywną barwę owoców odpowiadają antocyjany, czyli polifenole, które korzystnie wpływają na układ krążenia, a także wzmacniają naczynia krwionośne i regulują ciśnienie krwi. Aronia w
pozytywny sposób wpływa także na wzrok i ostrość widzenia.
Naukowcy badają również jej właściwości antynowotworowe.
Dysponując ogrodem, nawet niewielkim, można pozwolić sobie na
posadzenie choćby jednego krzaka aronii. Przemawia za tym to, że
aronia jest rośliną szczególnie odporną na szkodniki i choroby.
Gleba, w której ją posadzimy powinna być przepuszczalna, lekko
wilgotna (nie piaszczysta i kamienista) a stanowisko słoneczne bądź
lekko zacienione. Odstęp między krzaczkami powinien być
podobny jak w przypadku agrestu. Roślina jest także mrozoodporna
oraz stanowi wspaniałą dekorację na cały rok – wiosną obsypuje się
delikatnymi kwiatami, latem gronami ciemnych owoców a jesienią
ładnie przebarwiającymi się na czerwono liśćmi. Sezon zbioru
owoców aronii przypada zazwyczaj na przełom sierpnia i września.
Nie jest zalecana do jedzenia „wprost z krzaczka”, gdyż ma cierpki
smak, ale po odpowiednim przetworzeniu jest podstawą do
produkcji soków, syropów, kompotów, dżemów bądź nalewek. W
Polsce najbardziej znane odmiany aronii to: Hugin, Nero,
Galicjanka i Viking. Wszystkie odmiany corocznie obficie
owocują, a po całkowitym dojrzeniu nie opadają.
Zbieranie owoców agrestu sprawia, że krzew nie dziczeje

Z kolei porzeczka (Ribes) to bardzo popularny i chętnie sadzony
krzew w naszych ogrodach. Największą wartość odżywczą przypisuje się, i słusznie, porzeczkom czarnym. Duża zawartość błonnika
i witaminy C (garść czarnej porzeczki pokrywa dobowe zapotrzebowanie na tę witaminę) wspomaga pracę układu pokarmowego i odpornościowego. Porzeczki same w sobie są kaloryczne, ale ich zjadanie nie wpływa bezpośrednio na naszą wagę. Staje się to dopiero wtedy, gdy połączymy porzeczki z kalorycznymi potrawami lub z dużą
ilością cukru. I tego należy unikać.
Spożywanie owoców czarnej porzeczki lub picie soków wspomaga
układ moczowy a także łagodzi dolegliwości żołądkowe i choroby
gardła wywołane przez bakterie. Czarne porzeczki są również zalecane w schorzeniach miażdżycowych oraz układu krążenia. Co ciekawe soki i dżemy z czarnej porzeczki są lubiane zarówno przez
dzieci jak i dorosłych.
Mimo właściwości leczniczych porzeczki należy wprowadzać do
diety stopniowo i ostrożnie (zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci), gdyż
mogą wywołać reakcje alergiczne. Czarnej porzeczki nie powinni
spożywać ludzie z chorobą wrzodową żołądka i dwunastnicy, nadkwaśnością i w stanach zapalnych żołądka oraz przy zakrzepowym
zapaleniu żył i zapaleniu wątroby. Jeśli spożywamy aspirynę, to
powinniśmy powstrzymać się od picia soku z czarnej porzeczki.

Sok z czarnej porzeczki to witaminowa bomba

Jeśli chodzi o uprawę to krzewy wymagają stanowiska słonecznego, ciepłego i osłoniętego od wiatru, natomiast co do gleby nie mają
zbytnich wymagań (nie powinna być jednak ciężka). Krzewy powinniśmy sadzić w odległości 1 – 1,5 m od siebie. Młode pędy wymagają przycięcia po posadzeniu. Następne cięcie wykonujemy po
3 latach. Co 2 a nawet 3 lata należy nawozić porzeczkę nawozami
organicznymi. Najlepsze są nawozy doglebowe, ale możemy także,
jeśli zauważymy jakieś objawy niedoboru składników mineralnych, to należy zastosować nawozy dolistne. Tak samo w przypadku, gdy na liściach lub pędach zauważymy objawy chorób lub
szkodników. Wtedy niezwłocznie powinniśmy zastosować odpowiedni preparat.
Porzeczki dojrzewają w połowie lipca i to właśnie wtedy jest najlepszy czas na ich zbiór. Wśród porzeczek czarnych (Ribes nigrum) wyróżniamy odmiany: Ceres, Titania, Ojebyn, Andega, Cadou, Ores. Nieco mniej popularne są porzeczki czerwone (Ribes
rubrum) oraz porzeczki białe (Ribes niveum). Jeśli chodzi o porzeczki czerwone to godne polecenia są odmiany: Detvan, Tatran,
Rosetta, Junifer, Rovada, a wśród porzeczek białych: Blanka, Biała z Juteborg, Zitavia, Werdavia. To tylko przykładowe propozycje
odmian krzewów porzeczkowych.
Obok porzeczek dużym zainteresowaniem cieszą się także jeżyny
(Rubus), a zwłaszcza jeżyny bezkolcowe (Rubus fruticosus),
które są krzyżówką różnych gatunków dzikich jeżyn. Lekko cierpki, słodkawo-kwaśny smak jeżyn sprawia, że nadają się one do pędzenia win a także robienia przetworów. Można je również jeść na
surowo.
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Jeżyny, podobnie jak porzeczki, mają w sobie dużą ilość witaminy
C a także m.in.: witaminę E, sole mineralne, potas, magnez, żelazo
i wapń. Owoce jeżyny działają na organizm oczyszczająco, podnoszą odporność organizmu. W przypadku jeżyn – podobnie jak i porzeczek – lecznicze działanie mają również liście. Przykładowo
odwar z liści jeżyny stosuje się przy krwawieniach wewnętrznych.
Podczas wyboru miejsca dla jeżyn należy wziąć pod uwagę to, że
krzew lubi się rozrastać. Preferuje stanowisko słoneczne, osłonięte
od silnego wiatru oraz żyzną, próchniczą glebę, lekko kwaśną.
Jeżyny są samopylne, ale wymagają podpór, regularnego
podlewania w lecie oraz cięcia po zbiorach. Wycinać należy zbędne
odrosty oraz te pędy, które już owocowały. Okazuje się, że nie
wszystkie odmiany jeżyny bezkolcowej są odporne na mróz. Te
nieodporne trzeba okryć na zimę, zwłaszcza jeśli są to młode
rośliny. Pędy należy położyć
Jeżyna o gładkich pędach =
na ziemi, okryć słomą lub
bezbolesny zbiór owoców.
gałązkami drzew iglastych
bądź suchymi liśćmi. Można
także usypać kopczyki.
Wiosną najdorodniejsze pędy
zostawiamy, a pozostałe
wycinamy. Roślina
rozwinie się i będzie obficie
owocowała. Jeżyny wymagają nawożenia – początkujący
ogrodnicy mogą postawić
na nawóz wieloskładnikowy.
Jakie odmiany jeżyny
bezkolcowej warto posadzić
w swoim ogrodzie?
Przykładowe odmiany to:
Orkan, Thornfree, Black Satin, Thornless Evergreen,
Merton Thornless, Oregon
Thornless, Gazda.
Zbiór owoców jeżyny
bezkolcowej przypada
zazwyczaj na wrzesień.
Generalnie wszystkie krzewy owocujące latem, dodają nam
energii i witamin, a uzyskane z nich soki wspomagają naszą
odporność podczas jesiennego przesilenia. Poza walorami
smakowymi i leczniczymi, są również całoroczną ozdobą
naszych ogrodów. Na wiosnę różnobarwnie zakwitają, latem
przynoszą aromatyczne owoce a jesienią tworzą ciekawe
szpalery wybarwiających się na różne kolory liści.
REKLAMA
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„Mały”problem
czyli muszki
owocowe

Są niewielkie
i nie zalicza się ich do szkodników.
Sami otwieramy im drzwi do naszych domów.
A potem mamy z nimi problem...

Popularne muszki owocowe (prawidłowa nazwa tego niewielkiego
owada to wywilżna karłowata - Drosophila melanogaster) stanowią prawdziwą plagę w czasie ciepłego lata i jesieni. Źródła problemów z muszkami owocówkami należy szukać w tym, że często nieświadomie sami przynosimy je do domu, w postaci małych jajeczek, których nie widać, wraz z owocami ze sklepu. Kiedy z jaj
w krótkim czasie rozwiną się larwy a następnie dorosłe osobniki,
pozostaje tylko usuwanie chmary muszek. Dorosłe owady co prawda są małe (mają zaledwie kilka milimetrów) i nie żyją długo (około
miesiąca), ale występują wystarczająco licznie, aby uprzykrzyć
nam życie. I do tego muszki, które są wszędzie, mogą przenosić
wirusy i choroby.
O ile samo pojawienie się jajeczek nie jest zaplanowane, o tyle dorosłe osobniki przyciągają pozostawione przez nas nadpsute owoce, nadgryzione pomidory, otwarte butelki po soku i winie czy nieumyte szklanki. Muszki owocowe przyciąga zapach fermentujących
soków z owoców a drożdże, które wytwarzają się podczas psucia
się owoców, stanowią dla nich doskonały pokarm.
Istnieją różne metody na pozbycie się muszek owocowych. Podstawą jest przede wszystkim porządek w kuchni, bo to tam najczęściej
spotykamy się z muszkami. Do kosza (który należy regularnie
opróżniać) nie należy wrzucać resztek żywności. Podczas utrzymywania się wysokiej temperatury powinno się przechowywać
owoce i pomidory w lodówce. Założenie moskitiery lub osłonki na
koszyki z owocami jest jakimś rozwiązaniem, ale często niewystarczającym. Do usunięcia muszek może także posłużyć odkurzacz, choć skrupulatne odkurzanie jest z pewnością czasochłonne.

Nie wszystkie powyższe metody sprawdzą się w każdym domu.
Dlatego warto również sięgnąć po obecne na rynku ogrodniczym
pułapki na muszki. Są zazwyczaj niedrogie, gotowe i łatwe w użyciu. Płyn, wlany do pułapki, szybko i skutecznie rozprawi się
z muszkami. Dodatkowym atutem jest to, że nie zawiera substancji
niebezpiecznych dla człowieka, a jedynie środki wabiące i nęcące.
Pułapki (np. takie w kształcie jabłka) wyglądają także estetycznie
w mieszkaniu a zarazem są skuteczne w działaniu.
O ile dla nas muszki owocowe stanowią nie lada problem, o tyle dla
naukowców są doskonałym materiałem do badania. Ten niewielki
owad z rzędu muchówek robi więc karierę jako owad modelowy.
Wykorzystuje się go do badań genetycznych. Muszka owocowa,
jako pierwszy owad, została umieszczona w przestrzeni kosmicznej. Swoje powodzenie zawdzięcza
także temu, że niektóre
geny tego zwierzęcia powtarzają się
u ludzi, a to daje pole do popisu
naukowcom niestrudzenie
opracowującym leki i starającym się
zapobiegać mutacjom genów.
Zwłaszcza przydają się podczas
pracy nad genami odpowiedzialnymi
za rozwój raka. Z innych
pożytecznych
funkcji, muszki stanowią również
doskonały pokarm dla rybek.
Muszki owocówki to bardzo małe owady, które potrafią
jednak skutecznie uprzykrzyć nam codzienne życie. Całe
szczęście, że występują jedynie sezonowo.
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Dobrym sposobem na pozbycie się muszek są różnego rodzaju
roztwory domowej roboty. Sok jabłkowy (lub ocet winny) wymieszany z niewielką ilością płynu do naczyń to tylko jeden z nich.
Można również w słoiczku umieścić kawałki owoców a miejsce
wieczka szczelnie zakryć folią a następnie nakłuć kilka niewielkich
otworów. Dla zwabionych muszek droga do słoika okaże się tylko
w jedną stronę. Jeśli mamy w kuchni liście laurowe to możemy je
rozłożyć w pobliżu największego skupiska muszek.
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Zakładamy

KOMPOSTOWNIK
Jak uzyskać ekologiczny i tani nawóz? Co zrobić
z liśćmi i obierkami? Doskonałym
sposobem na pozbycie się niechcianych, ale
biodegradowalnych resztek,
jest założenie kompostownika.

Można kupić gotowy pojemnik na kompostownik lub zbudować
samemu. Co do tworzywa, z którego powinien być wykonany,
zdania są podzielone. Może być to drewno lub plastik. Plastikowy
termo-kompostownik jest trwalszy i łatwy w utrzymaniu, ale drogi i
mniej estetycznie wygląda w ogrodzie. Zaletą termo-kompostowników jest również to, że proces rozkładu przebiega szybciej.
Drewniany kompostownik z kolei naturalnie wpasowuje się w
ogród, ale wymaga konserwacji i po jakimś czasie także wymiany
na nowy. Niemniej jednak jest tańszy (do zbudowania wystarczą
zwykłe deski) i równie dobrze spełnia swoją funkcję. Bardzo istotną rzeczą w każdym rodzaju kompostownika jest dobra przepuszczalność powietrza.
Czym jest kompost? To naturalny nawóz organiczny, powstający
wskutek organicznego rozkładu głównie resztek roślinnych i owocowych. Dzięki temu procesowi wytwarzają się cenne związki azotu, potasu i fosforu. Kompost jest łatwo przyswajalnym, cennym
dla roślin humusem.
Pierwszym krokiem w założeniu kompostownika jest wybór miejsca. Ważne jest to, aby pojemnik był tak usytuowany, byśmy mieli
do niego swobodny dostęp i nie przeszkadzał nam w pracach ogrodowych. Miejsce powinno być wilgotne, ale nie całkiem pozbawione słońca. Zbytnie nasłonecznienie spowoduje, że materiał kompostowy będzie wymagał podlewania. Miejsce powinno być także zaciszne i osłonięte od silnego wiatru. Pamiętajmy także o tym, aby
pojemnik był ulokowany na lekkim wzniesieniu, dzięki czemu woda opadowa nie będzie „stała”. Betonowe doły z pewnością nie są
dobrym rozwiązaniem. Ogrodnicy często zakładają kompostownik
w sąsiedztwie bzu.
Wielkość kompostownika będzie zależała od ilości „resztek”, jakie
będziemy do niego wrzucać. Mały ogród i mniejsza rodzina to
zarazem mały kompostownik. Duży ogród i gospodarstwo generuje
zapotrzebowanie na większy kompostownik.
Jakie są cechy dobrego kompostownika? Dostęp powietrza,
prawidłowy drenaż, właściwe ułożenie warstw i ich systematyczne
wzruszanie. Warstwy powinny wyglądać następująco: na sam spód
kompostownika należy włożyć grubsze gałęzie, które spełnią funkcję drenażu. Następnie na gałęzie wrzucamy warstwę zeszłorocznego kompostu (jeśli nie mamy, to trzeba „pożyczyć” od sąsiada),
który „pobudzi” rozkład. Następnie rozkładamy warstwę rozdrobnionych odpadów (skoszonej trawy, pozostałości po pieleniu, obierek, skorupek z jajek).

W ten sam sposób układamy kolejne warstwy. Kompostownik możemy stworzyć „od razu” lub systematycznie uzupełniać pojemnik
o dodatkowy materiał. Nie zapominajmy o tym, że zgromadzony
materiał należy co jakiś czas „przemieszać”.
Pamiętajmy, że kompostownik to nie „śmietnik” i nie możemy
wrzucać do niego wszystkiego, co mamy pod ręką. Kompostownik
to dobre miejsce dla skoszonej trawy, liści (ale nie zgniłych i
mokrych), resztek owoców, rozdrobnionych gałęzi, chwastów (bez
nasion), popiołu drzewnego (z kominka lub grilla). Dobrym materiałem są także obierki pozostałe z warzyw czy owoców, skorupki
jaj a także niezadrukowany papier i tektura. Do kompostu natomiast nie należy dodawać: porażonych liści i fragmentów roślin,
pestek, chwastów z nasionami, gotowanych pozostałości z kuchni,
kości, dużych fragmentów drzew. Materiał kompostowy nie może
być skażony metalami ciężkimi oraz substancjami chemicznymi.
Jeśli będziemy przestrzegać powyższych zasad, to proces rozkładu
będzie przebiegał prawidłowo. Na gotowy humus przyjdzie nam co
prawda poczekać kilka miesięcy, warto jednak uzbroić się w cierpliwość, by mieć w zanadrzu naturalny nawóz do gotowego zastosowania w naszym ogrodzie. Nieocenioną zaletą kompostu jest to,
że dodawanie go do upraw, rabat kwiatowych, rozsypywanie na
trawniku oraz mieszanie z gotowym podłożem nie wiąże się z ryzykiem przenawożenia.
Kompostownik można zakładać praktycznie przez cały rok, chociaż najlepszą porą jest złota jesień i czas, kiedy z jednej strony obserwujemy dużą wilgotność powietrza a z drugiej możemy jeszcze
liczyć na słoneczne dni. A założony przez nas kompostownik może
swobodnie „pracować”.
REKLAMA
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Pigwowiec

zdobi przez

cały rok

Miłośnicy zieleni lubią sadzić rośliny, które
nie są zbyt kłopotliwe w uprawie, a do tego
zdobią ogród niemal przez cały rok. Wśród
nich są krzewy, kwitnące zazwyczaj wiosną,
zachwycające nas barwnymi, okazałymi
kwiatami, a jesienią aromatycznymi owocami
idealnymi do przetworów. Takie są właśnie
pigwowce.
Na początek krótkie wyjaśnienie: pigwowce często są mylone
z pigwami. Zasadnicza różnica jest taka, że pigwowiec jest krzewem a pigwa drzewem. Pigwa to okazałe, wysokie drzewo a krzewy pigwowca mogą dorastać do 2 m wysokości. Jeśli przyjrzymy
się owocom to również okaże się, że różnią się kształtem i kolorem.
Owoce pigwy są większe i gdy dojrzeją mniej twarde, owoce
pigwowca natomiast bardziej kwaśne i twardsze. Podczas obróbki
wydzielają intensywny aromat i należy o tym pamiętać, dodając odpowiednią ilość cukru lub miodu. Generalnie owoców pigwy i pigwowca nie spożywa się na surowo – chyba, że jako zamiennik cytryny do herbaty. Podczas robienia dżemów czy galaretek warto łączyć owoce pigwowców z innymi owocami, np. jabłkami.
Ojczyzną pochodzenia pigwowca (Chaenomeles) jest Azja Mniejsza. Obecnie pigwowce są chętnie uprawiane w polskich ogrodach
ze względu na aromatyczne owoce oraz różnobarwne kwiaty. Niektóre odmiany mogą zakwitać nawet w lecie. Najpopularniejsze gatunki pigwowców uprawiane w naszym kraju to: pigwowiec okazały (inaczej chiński lub właściwy), pigwowiec japoński, pigwowiec
pośredni.
Pigwowiec chiński można uprawiać jako małe drzewko lub krzew.
Roślina, w zależności od odmiany, może dorosnąć nawet do 2 m.
Pigwowce chińskie mają kolce oraz kwiaty o barwie różowej, białej
lub czerwonej. Owoce pigwowca chińskiego są doskonałym składnikiem dżemów i galaretek.
REKLAMA

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

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

Pigwowiec japoński z kolei jest mniejszy, dorasta do 1 m, a jego
młode pędy są całkowicie pozbawione kolców. Kwiaty pigwowca
japońskiego mają ciekawy, łososioworóżowy lub pomarańczowoczerwony kolor. Jadalne owoce mają jasnożółty kolor i zdarza się,
że są nakrapiane na czerwono. Owoce dojrzewają w październiku.
Pigwowiec pośredni to kolczasty krzew stanowiący krzyżówkę
pigwowca chińskiego z japońskim. Najczęściej krzew dorasta do
1m (ale istnieją także odmiany wyższe) i silnie rozrasta się na boki.
Kwiaty tego pigwowca również są bardzo barwne, w różnych odcieniach czerwieni i pomarańczu. Krzew zakwita w kwietniu, maju,
niektóre odmiany także w sierpniu.
Owoce pigwowców zawiązują się latem ale dojrzewają od początku września aż do października. Ca ciekawe, są lepsze w smaku po
pierwszych przymrozkach, a jeśli część z nich pozostawimy na
drzewie, to będą znakomitym pokarmem dla ptaków.
Pigwowce można posadzić zarówno z nasion jak i sadzonki, które
są łatwo dostępne. Oczywiście gotowe sadzonki, które są ogólnodostępne, będą zdecydowanie szybszym rozwiązaniem dla naszego
ogrodu. Rośliny nie mają zbyt wielkich wymagań uprawowych.
Gleba do uprawy pigwowców może być żyzna i przepuszczalna lub
przeciętna, ale powinna być wilgotna. Pigwowce najlepiej rosną w
stanowisku słonecznym (są wtedy okazalsze) lub półcienistym.
Krzewy są odporne na mrozy i na suszę, więc nie wymagają okrycia
i zbyt częstego podlewania. Cenne jest to, że krzew nie przyjmuje
metali ciężkich. Okres kwitnienia przypada na kwiecień i maj, choć
niektóre odmiany mogą kwitnąć jeszcze latem i jesienią. Należy
pamiętać, że pierwsze kwiaty pojawiają się na kilkuletnich pędach.

Dużą zaletą tych krzewów jest to, że są bardzo rzadko atakowane przez choroby
i szkodniki. Nie oznacza to, że w ogóle nie będą chorować. Wśród ewentualnych
chorób możemy wymienić plamistość liści i owoców pigwowca oraz szkodnika
o wdzięcznej nazwie zwójka różóweczka. Jeśli zauważymy na liściach lub owocach
czarne plamy, to należy niezwłocznie interweniować, usuwając opadłe liście. Można
także wykonać kilka oprysków fungicydami: Domark 100 EC, Score 250 SC lub
Systemik 125 SL. Chcąc zwalczyć zwójkę trzeba opryskać roślinę preparatem
kontaktowym (np. Sumi-alpha 050 EC).
Owoce pigwowca warto wykorzystać do produkcji domowych soków (do herbaty),
dżemów, konfitur czy nalewek. Oprócz dużej zawartości witaminy C owoce pigwy
zawierają także garbniki i pektyny. W składzie mają dużo związków mineralnych,
dlatego picie soku z pigwy jest naturalną obroną przed jesienno-zimowym przesileniem i przeziębieniem.
Wykonanie syropu z owoców pigwowca jest łatwe. Umyte, rozdrobnione i pozbawione pestek owoce należy umieścić w dużym słoju i przesypać cukrem – na 1 kg owoców
powinno się zużyć ok. ¾ kg cukru. Następnie taką mieszankę odstawić na 2-3 tygodnie, co jakiś czas poruszając słojem. Po takim czasie oczekiwania, należy przecedzić
syrop przez czystą, lnianą ściereczkę. Z pozostałych po syropie owoców można zrobić
nalewkę. Owoce należy zalać alkoholem (w proporcji 1:1) oraz odstawić na 3-4 tygodnie. Następnie przecedzić zawartość słoika i połączyć z syropem. Dla podkreślenia
smaku można dodać goździki, laskę wanilii lub inne przyprawy, chociaż owoce pigwowca są na tyle aromatyczne, że nie jest konieczne dodatkowe doprawianie. Płyn odstawiamy na kolejny miesiąc. Po tym czasie należy ściągnąć wytworzony osad i rozlać nalewkę do butelek. O tym, jak smakuje, musimy przekonać się sami.
Dekoracyjny i łatwy w uprawie krzew, posadzony w stałym miejscu, będzie
intensywnie ozdabiał nasz przydomowy ogród.
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Owocowanie krzewów rozpoczyna się zazwyczaj we wrześniu. Pigwowce możemy
sadzić pojedynczo lub w grupach, są także idealnym materiałem na barwny i kolczasty
żywopłot. Niższe odmiany można posadzić także na ogródkach skalnych.

PORADNIK SEZONOWY
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Pułapki lata
Anna
Blańda
VIRIDIS

Lato to dla wielu z nas,
nie tylko dla dzieci, beztroski,
urlopowy czas. Liczymy oczywiście
na to, że spędzimy go pod
bezchmurnym niebem i bez
nieprzyjemnych zdarzeń. Jednak
nawet na urlopie nasza Matka Natura
może dać się nam we znaki. Warto się
zabezpieczyć.

Jeśli wakacje to przede wszystkim słońce. I poparzenia słoneczne.
To nieprzyjemne konsekwencje długiego przebywania na słońcu.
W „dozwolonej” dawce dodaje nam energii, w nadmiarze może
szkodzić. Bywa zdradliwe. Czasem wydaje się nam, że nie świeci
zbyt mocno, a jednak jego działanie potęgują woda i piasek, od których jak od lustra odbijają się szkodliwe promienie UV. Podstawową ochroną przed słońcem są kremy z filtrem.
Jeśli już daliśmy się złapać w pułapkę słońcu i nasza skóra została
poparzona, to przede wszystkim należy zastosować preparaty chłodzące skórę. Nie smarujcie skóry tłustymi kremami – to zwiększa
jeszcze ból i dodatkowo podrażnia skórę. Naturalnymi sposobami
na oparzenia słoneczne są okłady z zsiadłego mleka, kefiru lub
maślanki, ogórków i surowych ziemniaków. Produkty mleczne,
dzięki dużej zawartości białka, regenerują i odbudowują zniszczony przez słońce naskórek. Surowe białko jaja kurzego, ubite na
puch, również może pomóc tym, którzy przesadzili z opalaniem.
Substancje i enzymy zawarte w białku mają działanie podobne do
antybiotyków, dlatego mogą przyspieszyć proces gojenia się ran.
Ziemniaki, w postaci soku, plasterków, zmielonego puree lub
zwyczajnie ich skórki, też są dobrym lekarstwem na poparzoną
skórę. Ogórek, zawierający antyoksydanty i witaminę C, doskonale
sprawdzi się w wyleczeniu skóry na twarzy. Piekącą skórę można
posmarować miodem – ten naturalny preparat ma właściwości
przeciwbakteryjne i przeciwzapalne.

Niewielka ilość miodu nałożona na gazę może zdziałać cuda.
Hinduski sposób na oparzenia słoneczne to... kurkuma. Hindusi
posypują nią plastry opatrunkowe, co łagodzi skutki oparzenia.
Niewłaściwym rozwiązaniem jest kąpiel w lodowatej wodzie lub
okłady z lodu. Nie dajmy się zwieźć temu, że jeśli nasza skóra oddaje ciepło to my najchętniej ugasilibyśmy ten „ogień” lodowatą
wodą. W ten sposób niszczymy wrażliwy, już uszkodzony naskórek. Kąpiel – owszem, ale początkowo w letniej wodzie, którą stopniowo możemy regulować na coraz zimniejszą.
Lato to czas największej aktywności owadów. Z ich strony możemy
być narażeni na ukąszenia i użądlenia. Pszczoły, osy, muchy
końskie (gzy), komary, kleszcze mogą nas boleśnie potraktować.
Co prawda w większości przypadków owady nie są dla nas zagrożeniem, a mimo to „spotkania” z nimi nie należą do przyjemnych.
Ukąszenia skutkują zaczerwienieniem, obrzękami, swędzeniem
i pieczeniem. Po jakimś czasie jednak mijają. Sytuacja zmienia się
diametralnie, gdy ktoś z nas jest uczulony na jad owadów. Uczulenie objawia się bolesnością, dużym obrzękiem i zaczerwienieniem, a powyższe objawy nie ustępują zbyt szybko. Jeśli do użądlenia dochodzi w język, gardło lub krtań (np. wskutek połknięcia
owada), to z powodu niewydolności oddechowej może dojść do
śmierci.
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Wśród inwazyjnych owadów ostatnio „karierę” robią niewielkie, ciemno lub
szaro ubarwione, z krótkimi i szerokimi skrzydłami oraz masywnymi
czułkami, meszki. Owady te mogą przenosić groźną chorobę o nazwie
harara. Meszki można spotkać w pobliżu rzek i zbiorników wodnych.
Dorosłe owady wkłuwają się w ciało człowieka za pomocą aparatu
gębowego i zakotwiczają w skórze przy pomocy haczykowatych włosków
na szczękach. Jad, znajdujący się w ślinie owadów, uwalniany do naszego
organizmu, może doprowadzić nie tylko do zaczerwienienia i obrzęku, ale
również wywołać stan gorączkowy. Do niebezpiecznego dla życia zatrucia
dochodzi w przypadku ukąszenia osób w stanie upojenia alkoholowego lub u
niemowląt. Jad jest niebezpieczny oczywiście dla alergików.

Środkami zapobiegającymi ukąszeniom i użądleniom są tzw.
repelenty, czyli środki odstraszające owady. Można je zakupić w
aptece lub nawet w sklepie ogrodniczym. Istnieją też domowe
sposoby. Meszki nie tolerują zapachu wanilii, dlatego dobrze jest
posmarować ciało olejkiem waniliowym. Komary z kolei nie
cierpią bazylii, mięty, tymianku, dlatego warto posadzić je w swoim
ogrodzie. Woda i kilka kropel olejku
cytrynowego, eukaliptusowego lub octu
jabłkowego, rozpylone na skórze,
mogą z kolei skutecznie odstraszyć wiele
natrętnych owadów, jak np. osy.
Jeśli mimo wszystko owad przedarł się
przez utworzoną przez nas barierę
ochronną i doszło do ukąszenia, należy
niezwłocznie interweniować. Miejsce
ukąszenia trzeba przede wszystkim
schłodzić (dobrym rozwiązaniem będą
kostki lodu lub preparat chłodzący)
i posmarować kremem łagodzącym
swędzenie i pieczenie. Nie zaszkodzi po
ukąszeniu wypić wodę z rozpuszczonym
wapnem. I przede wszystkim – nie należy
rozdrapywać rany! Myślę, że nie trzeba
przypominać o tym, że błędem jest
wysysanie jadu po ukąszeniu szerszenia,
osy czy pszczoły.
Z utkwionym w naszej skórze żądłem
należy obchodzić się ostrożnie – wierzch
żądła trzeba ściąć a następnie ostrożnie,
igłą, wyciągnąć jego pozostałość. Nie należy go uciskać, aby nie
wprowadzić jeszcze więcej niebezpiecznego jadu. Na wszelkie
ukąszenia skutecznym środkiem jest maść z hydrokortyzonem – ma
działanie przeciwzapalne, przeciwalergiczne i przeciwświądowe. I
na koniec jeszcze jedna uwaga. Jeżeli wiemy, że jesteśmy uczuleni
na jad, to w okresie letnim powinniśmy mieć przy sobie zastrzyk z
adrenaliny, aby w razie potrzeby go zaaplikować.
Niechlubne pierwsze miejsce na liście szkodliwych dla nas roślin
zajmuje, występujący praktycznie w całej Polsce, barszcz Sosnowskiego. Przyroda nie ma recepty na całkowite pozbycie się
go. Łąki, przydrożne rowy i pola, okolice stawów i rzek to miejsca,
gdzie spotkamy tę roślinę. Co ciekawe, czasem wystarczy jedynie
przejść obok barszczu, a następnie wystawić się na działanie promieni słonecznych, aby nasza skóra została poparzona. Jedynym
dobrym sposobem na tę roślinę jest po prostu jej unikanie.
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Pierwszymi objawami poparzenia jest zaczerwienienie, następnie
pojawiają się bąble naciekające płynem. Taki stan zapalny może
utrzymywać się przez kilka dni. Następnie podrażnione miejsca
ciemnieją. Są wrażliwe na światło nawet jeszcze przez kilka lat.
Warto dodać, że roślina wywołuje nie tylko zmiany skórne, ale
także powoduje degradację środowiska naturalnego.
Dlatego barszcz Sosnowskiego
można, a nawet należy zwalczać,
wszelkimi możliwymi sposobami,
od wycinki po zastosowanie
herbicydów. Co jest tak
szkodliwego w tej, z pozoru
zwyczajnej, roślinie? Otóż jej soki
zawierają wiele związków
chemicznych, a wśród nich
niebezpieczne dla człowieka
furanokumaryny. To one w kontakcie
ze skórą i pod wpływem działania
promieni słonecznych, powodują
trudne do całkowitego wyleczenia
poparzenia słoneczne II i III stopnia.
Nawet po zagojeniu się ran często
pozostają blizny.
Co ciekawe barszcz Sosnowskiego
sprowadziliśmy do Polski sami
– roślina miała być urozmaiceniem
paszy dla zwierzą hodowlanych.
Obecnie, mimo iż barszcz
Sosnowskiego jest objęty
zakazem uprawy, rozmnażania
a także sprzedaży, to roślina i tak sama
się „rozsiewa”. I występuje dziś na
obszarze całego naszego kraju.

Jak wynika z powyższych rozważań beztroskie lato
również lubi nam „dogryźć”. Żeby nam nie było
tak bardzo sielsko...
REKLAMA
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Truskawki,
truskaweczki...

czyli jak cieszyć się

gwiazdami sezonu
przez cały rok

Truskawki, truskaweczki...
Izabela Jażdżewska
kierownik ds. marketingu prosto z krzaczka lub
BROWIN
z miseczki. To tylko jedna
z wielu pysznych możliwości.
Truskawki, jak powszechnie wiadomo, smakują w każdej postaci –
i fanów tych owoców nikt nie przekona, że jest inaczej. Wystarczy
pomyśleć o tym wyjątkowym aromacie, soczystej barwie i kształcie przypominającym serduszko, a uśmiech sam pojawia się na naszych twarzach i zaczynamy marzyć, by wreszcie zaczął się kolejny
truskawkowy sezon. A kiedy już nadchodzi ten upragniony moment, z apetytem połykamy kilka kilogramów „witaminowej bomby” i zaczynamy się zastanawiać, co by tu jeszcze z tymi truskawkami zrobić... A pole do popisu jest ogromne! Zacznijmy jednak od
kilku faktów i ciekawostek.

Co ukrywa truskawka?
Truskawka jest owocem bogatym w witaminy A, B1, B2, B3, B6,C i
E, a ponadto w białko, węglowodany, błonnik, potas, fosfor, wapń,
magnez, sód, żelazo, cynk, kwas foliowy i mangan. Do tego
zestawu dochodzi owo magiczne „coś”, dzięki czemu liczne walory
zdrowotne idealnie wypełniają ten kuszący i aromatyczny kształt,
umożliwiający konsumpcję praktycznie każdego owocu w całości,
oczywiście po oderwaniu od szypułki.
Natura była prawdopodobnie zbyt zazdrosna, by dzielić się z
ludźmi pomysłem na truskawkę – bo aż trudno uwierzyć, że na sam
pomysł w ogóle nie wpadła. Na szczęście król francuski Ludwik
XIV lubił wykwintne dania i miał zdolnych botaników, którym
udało się skrzyżować dwie odmiany poziomek. I tak powstały
truskawki, stając się ozdobą uczt na dworze Króla Słońce i dopełniając smak szampana. Tak przy okazji – w jakimś sensie może
to tłumaczyć zamiłowanie truskawek do miejsc pięknie…
nasłonecznionych. W sklepach owoce te zagościły w pierwszej
połowie XIX w., rozpoczynając swoją trwającą do dziś, światową
karierę. W Polsce czują się doskonale – możemy się nimi szczycić
jako jednym z dóbr narodowych, i to tych najsmaczniejszych.

Truskawka – prawdziwa gwiazda
Nie będzie przesady w stwierdzeniu, że truskawka „bije na głowę”
wiele innych owoców. Naprawdę może być z siebie dumna:
minimum kalorii, maksimum smaku, bogactwo witaminy C
zawstydzające cytrusy, właściwości lecznicze i bakteriobójcze,
zastosowanie w kosmetyce. Dotlenia krew, korzystnie wpływa na
przemianę materii i pracę mięśni, wzmacnia, odtruwa i oczyszcza,
obniża kwasowość, chroni przed anemią, ułatwia zasypianie,
wybiela zęby, pomaga m.in. w walce z chorobami reumatycznymi,
wspomaga profilaktykę nowotworową, jest skutecznym afrodyzjakiem. Lista zalet jest imponująca. Ponadto truskawka uznawana
jest za symbol miłości i owoc o wręcz magicznym znaczeniu.
Tak więc śmiało jedzmy truskawki, bo to samo zdrowie. A jeśli cierpimy z powodu złośliwej alergii na te owoce, to przynajmniej zachwycajmy się ich pięknem, niezbyt niestety trwałym. Warto pamiętać, że truskawki nie lubią długich kąpieli i przechowywania w mało komfortowych warunkach. Należy je zrywać wraz z szypułkami,
a myć najlepiej tuż przed zjedzeniem, pod bieżącą wodą. Miłośnicy
truskawek mogą je uprawiać w zasadzie nie wychodząc z domu, na
własnym balkonie. Spośród około 2000 znanych gatunków wystarczy wybrać jedną z odmian pnących, która świetnie poradzi sobie
w doniczce. Być może miasta przyszłości będą ogromnymi plantacjami truskawek… A jeśli ktoś miałby ochotę np. na białe truskawki o smaku ananasa, to też znajdzie coś dla siebie.
Truskawki nie boją się lodówki i zamrażarki, dzięki czemu możemy cieszyć się wspaniałym smakiem tych owoców praktycznie
przez cały rok. Trzeba tylko pamiętać o zrobieniu w porę odpowiednich zapasów, bo truskawki potrafią zniknąć zupełnie nie w porę,
nawet kiedy należą do odmiany powtarzającej owocowanie. Koniec sezonu, zwłaszcza niespodziewany, to dla wielu wielbicieli
tych „przerośniętych” poziomek prawdziwy kataklizm, dlatego zamiast rozpaczać aż do następnego roku, warto pomyśleć choćby
o dodatkowej, wielkiej zamrażarce, którą będzie można pieszczotliwie nazwać np. „truskawkowym sorbetem”.
A tak już całkiem serio, to świetnym rozwiązaniem jest zachowanie
truskawek także w innym stanie skupienia – w formie doskonałych
soków, dżemów, nalewek, napojów itp. specjałów. Niech cieszą
oczy, a przede wszystkim podniebienie – w deserach i ciastach,
z naleśnikami, ryżem czy makaronem, w kompotach i herbatach.
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A oto kilka przepisów, które szczególnie polecamy. Na początek
coś z odrobiną „procentów” – idealny towarzysz zarówno na gorące
letnie popołudnia w gronie rodziny czy przyjaciół, jak też na wymarzony relaks w ciszy, przerywanej jedynie delikatnym szumem bąbelków w schłodzonej szklance.

A teraz coś na półki domowej spiżarni – dżemy z truskawek. Jeśli
zostaną zjedzone przed nadejściem zimy, to znak, że albo były zbyt
dobre, by im się oprzeć, albo po prostu zrobiliśmy zbyt mało
słoików... Uwaga! Schować przynajmniej jeden słoik przed
dziećmi (jeśli sami też chcemy spróbować).

Ciderini truskawkowe – orzeźwiający napój
gazowany
(na 5 litrów nastawu)

Pyszny dżem truskawkowy

Składniki: 3 kg truskawek, 0,8 kg cukru, pół szklanki mocnej herbaty, drożdże Ciderini Sweet, pożywka dla drożdży BROWIN, regulator kwasowości (do smaku) i Pektoenzym. Możemy wzbogacić
smak napoju, dodając kwiatów czarnego bzu z jednego baldacha.
Owoce na Ciderini powinny być w pełni dojrzałe, aromatyczne,
pachnące i słodkie, najlepiej żeby nie były to owoce szklarniowe.
Truskawki należy dokładnie umyć, osuszyć i odszypułkować, a następnie ugnieść w pojemniku fermentacyjnym, dodając Pektoenzym, drożdże i pożywkę. Całość, w formie miazgi, należy pozostawić do fermentacji na 3 dni. Po tym czasie owoce odciskamy
i młode Ciderini przenosimy – w celu dalszej fermentacji – do balonu, dodając syrop cukrowy oraz resztę składników, całość zaś uzupełniamy wodą do 5 litrów. Kwiaty czarnego bzu można wrzucić
bezpośrednio do balonu lub wcześniej zrobić z nich napar. Po kolejnych 7 dniach fermentacji mierzymy cukromierzem stężenie cukru
w nastawie – jeśli wynosi ok. 5 Blg, napój rozlewamy do butelek,
dodając do każdej ok. 5 g ksylitolu (cukru niefermentowanego) na
0,5 l Ciderini, w celu uzyskania słodkiego smaku.

Owoce wystarczy dokładnie umyć i odszypułkować, a następnie
delikatnie je zblokować, pozostawiając kawałki truskawek.
Kolejny krok, to dodanie cukru (ok. 2 szklanki na 1 kg owoców oraz
naturalna pektyna BROWIN). Tak przygotowane owoce gotujemy
przez ok. 10 min, cały czas mieszając. Gorący dżem przenosimy do
wyparzonych słoików i na godzinę pozostawiamy je odwrócone do
góry dnem.
Kilka słów wyjaśnienia, dlaczego do zagęszczania dżemów warto
stosować pektynę. Właściwości żelujące, to tylko jeden z jej atutów. Jest w 100% naturalna, a więc najzdrowsza. Redukuje poziom
„złego" cholesterolu, chroni przed powstawaniem kamieni żółciowych, ułatwia i przyspiesza trawienie tłuszczów oraz usprawnia pracę jelit. Ponadto tworzy korzystną mikroflorę bakteryjną,
wzmacnia odporność oraz zapobiega infekcjom wirusowym i bakteryjnym.

Wyborny dżem truskawkowy
I coś nieco „mocniejszego”, na rozgrzewkę dla zmarzniętych i ku
radości zwolenników przemiany truskawek w magiczny trunek.

Składniki: 2 kg truskawek, 500 g cukru, 40 g Frukta-Żelu, sok z 1/2
cytryny.

Nalewka truskawkowa

Połowę truskawek myjemy i oddzielamy od szypułek, przekładamy
do rondla i miksujemy blenderem. Dodajemy sok z cytryny i zagotowujemy. Następnie 2 łyżki cukru mieszamy z pektyną, dodajemy
pół szklanki wody i mieszamy do rozpuszczenia. Dodajemy do
owoców i mieszamy, cały czas podgrzewając. Kiedy truskawki zagotują się, dodajemy pozostałe owoce (pokrojone w ćwiartki). Gotujemy przez około 10 minut, cały czas mieszając. Gorący dżem
przekładamy do wyparzonych słoików i zakręcamy osuszonymi
nakrętkami. Stawiamy do góry dnem na 5-10 minut. Następnie odstawiamy do ostygnięcia. Słoje można ewentualnie spasteryzować.

Składniki: 1 kg truskawek, 1,5 kg cukru, 1 l alkoholu 50%,
Regulator kwasowości BROWIN (do smaku).
Przebrane, opłukane i odszypułkowane owoce umieszczamy w słoju i zalewamy wódką. Słój szczelnie zamykamy i odstawiamy
w słoneczne miejsce. Po upływie 2 dni truskawki odciskamy, a płyn
filtrujemy przez papierowy ręcznik. Całość zalewamy ciepłym syropem cukrowym, sporządzonym z 2 szklanek wody i cukru. Całość szybko zamykamy i chłodzimy. Nalewkę pozostawiamy na 2
miesiące by „dojrzała”, a następnie zlewamy znad osadu do butelek. Tak więc najtrudniejsze w tym przepisie są te dwa miesiące czekania... Ale cierpliwość zostanie nagrodzona po otwarciu butelek.
REKLAMA

Życzymy smacznego!
I pozdrawiamy truskawkowo!
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Winne
grona
Każdy z nas chciałby cieszyć się winogronami
z własnej uprawy. Aby zebrać słodkie owoce
z krzaczka trzeba wybrać właściwe miejsce,
o dobrym nasłonecznieniu i właściwej
glebie. Uprawa jest trudna, ale nie
niemożliwa.
W Polsce, wbrew pozorom, tradycja winiarska sięga zamierzchłych
czasów. Pierwsze historyczne informacje na temat uprawy winorośli a tym samym produkcji wina, pochodzą z Zielonej Góry i sięgają początku XIV wieku. W czasach szlacheckich i późniejszych
kultura picia wina była pielęgnowana. Ponowna fala zainteresowania uprawą winorośli przypada na lata 30. XX wieku. Niestety wojna i czasy powojenne przyczyniły się do tego, że popularność winnic i ich wydajność znacząco spadła. Współczesną tradycję winiarstwa wskrzesiło założenie winnicy Golesz w Jaśle w 1984 roku. Od
tej daty przyjmuje się odrodzenie winnic w Polsce.
Spoglądając na mapę naszego kraju najwięcej winnic znajduje się
oczywiście na naszym biegunie ciepła, czyli Podkarpaciu. To tam
właśnie znajduje się pionierska winnica Golesz. Po piętach rejonowi podkarpackiemu depcze Małopolska. Poza tradycyjnymi winnicami, znajdującymi się w prywatnych rękach, w Łazach koło Bochni mieści się winnica „Nad Dworskim Potokiem” – doświadczalny ośrodek Uniwersytetu Jagiellońskiego, zwany też „Małą
Toskanią”. Z kolei obszar zielonogórski stał się już ikoną polskiego
winiarstwa a w stolicy tego regionu znajduje się jedyne w kraju
Muzeum Wina. Zielona Góra jest także gospodarzem największego
w Polsce Święta Wina. Jeśli chodzi o region dolnośląski, to może on
poszczycić się najstarszymi w Polsce tradycjami winiarskimi, choć
w porównaniu z innymi regionami winnic jest tutaj stosunkowo
niewiele. Pierwsze kroki w winiarstwie stawia natomiast Kazimierz Dolny. Mniejsze skupiska winnic znajdują się także na Pomorzu, Kujawach, Mazurach, Mazowszu i Podlasiu.

Ekspozycja w Muzeum Wina w Zielonej Górze

Zagłębiając się w historie winnic można zauważyć, że większość
z nich powstała w pobliżu ruin zamkowych, na stromych, dobrze
nasłonecznionych stokach. Niektóre z nich przypominają trochę
słoneczne winnice Włoch.
W wielu przypadkach powstanie profesjonalnych winnic to efekt
zamiłowania do uprawy winorośli, rodzinne tradycje, bądź przypadek. To osoby pasjonujące się winiarstwem i przenoszące tradycję z pokolenia na pokolenie.

Niewątpliwie do uprawy winorośli trzeba mieć i serce i umiejętności. Uprawa winorośli wymaga ciężkiej pracy, zaangażowania
i cierpliwości. Okazuje się jednak, że może się to opłacić, gdyż ze
zbioru polskich winogron można uzyskać całkiem dobre wina.
Skorzystajmy z renesansu winiarstwa w Polsce i próbujmy naszych
polskich win, które są coraz szerzej dostępne.
Pozostaje pytanie, czy uprawa winogron we własnym ogrodzie jest
możliwa? Jak najbardziej. Przekonują do tego ci, którzy być może
z przekory czy z ciekawości, posadzili szczepy winorośli we własnym ogrodzie. I ku ich zaskoczeniu pędy zapuściły korzenie, rozrosły się, a winogrona w dużych ilościach są dziś zbierane i przetwarzane. Z winogron możemy produkować nie tylko wino, ale także domowe soki, lub zajadać je wprost z krzaczka.
Na początek naszej przygody z uprawą winorośli
właściwej powinniśmy zadać sobie pytanie, jakie
funkcje roślina będzie spełniała w naszym
ogrodzie.
Jeśli chcielibyśmy zebrać duże, słodkie owoce
(i dysponujemy ciepłym stanowiskiem bądź
osłonami) to należy postawić na odmiany
deserowe, jeśli z kolei chcemy uzyskać owoce
dobre do produkcji domowego wina lub dżemów
i soków, to najlepsze będą odmiany przerobowe.
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Winoroślami możemy także ozdobić nasze
altany, ściany wokół domu – zdecydujmy się
wtedy na odmiany altanowe. Należy pamiętać
o tym, że sadzonki winorośli najlepiej jest
posadzić wczesną wiosną lub późną jesienią.
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Oto kilka warunków potrzebnych do właściwej uprawy winorośli.
Podstawowym jest odpowiedni wybór miejsca – musi być słoneczne i osłonięte od wiatru. Dobre efekty uzyskamy wtedy, gdy będziemy uprawiali winną latorośl pod osłonami. Kolejnym warunkiem
jest żyzna i dobrze przekompostowana gleba. Krzaczki winorośli
dobrze reagują na wieloskładnikowe nawozy mineralne – trzeba
jednak uważać, żeby nawozu było „w sam raz”, gdyż przenawożenie może grozić przemarznięciem roślin w zimie.

VIRIDIS ZDROWIE

Generalnie winorośle dobrze znoszą brak wody – jeśli jednak nasza
sadzonka jest młoda, winorośl znajduje się przy ścianie budynku
lub lato jest wyjątkowo upalne, to systematyczne podlewanie jest
konieczne. Winorośle wymagają także cięcia. Cięcie wykonujemy
po zbiorach i zależy ono od tego, jaką odmianę posiadamy w ogrodzie. Odmian altanowych nie musimy zbyt mocno przycinać, a jedynie przerzedzać, odmiany deserowe należy przycinać co rok, pozostawiając kilka pędów jednorocznych z pąkami kwiatowymi.
Winnych krzewów pod osłonami nie trzeba okrywać, natomiast
w zimniejszych rejonach wokół krzewów należy usypać kopczyki
z ziemi, a sadzonki okryć matą lub chochołem ze słomy.
Niestety szczepy winogron są również narażone na choroby grzybowe i szkodniki. Oczywiście lepiej jest zapobiegać niż leczyć, dlatego o winorośle trzeba odpowiednio dbać. Regularna pielęgnacja,
czyli przycinanie, odchwaszczanie, racjonalne nawożenie, może
zapobiec pojawianiu się chorób i szkodników.
Najczęstszymi chorobami atakującymi winorośle są: antraknoza,
biała zgnilizna, czarna plamistość, czarna zgnilizna, mączniak
prawdziwy, mączniak rzekomy czy szara pleśń. Najpierw musimy
rozpoznać chorobę, a następnie zastosować odpowiedni fungicyd.
Winorośle mogą być także atakowane przez szkodniki – najczęściej
występują mszyce i przędziorki. W walce ze szkodnikami musimy
zastosować insektycydy.
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Najprzyjemniejszą częścią uprawy winorośli właściwej jest zbiór
winogron, czyli owoców winorośli. Najczęściej przypada on pod
koniec lata, a słodkie owoce możemy zbierać aż do pierwszych
przymrozków. Im cieplejsze lato, tym słodsze uzyskamy owoce.
Odrodzenie winiarstwa i winogrodnictwa zaowocowało
niezliczoną ilością szczepów i sadzonek, które są dostosowane
do naszych polskich warunków. Mogą je uprawiać nawet
amatorzy – potrzebne jest jedynie trochę słonecznego
miejsca i zapału do pracy.
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Ogród przyjazny
dla pszczół
i motyli

Ewa Tomczak
architekt krajobrazu
Czyż nie zachwyca nas obecność
blog
barwnych
motyli w naszych ogrodach?
Wielokąt
Albo
też
nie cieszy bzyczenie pszczół
zieleni

uwijających się przy kwiatach naszych
owocowych drzewek?
Owady będą jednak obecne tylko wtedy,
gdy stworzymy dla nich przyjazny zakątek.
Wiele motyli, jak również owadów z rodziny pszczołowatych i bzygowatych, jest pięknych ze względu na swoją budowę, ciekawe
ubarwienie, wyrafinowane ruchy skrzydeł… Ich największe piękno ukryte jest znacznie głębiej, we wnętrzach kwiatów, które odwiedzają w poszukiwaniu nektaru. Tam właśnie zachodzi proces
zapylania, bez którego nie byłoby nas – ludzi!

Oto kilka bardzo prostych trików, jak przywabić i ugościć motyle
oraz pszczoły w naszym zielonym zakątku.

1. Stwórz naturalne warunki
To podstawowa i najprostsza zasada. Wystarczy, że na rabatach
zastosujemy gatunki roślin rodzimych (takie, które są typowe dla
naszego regionu czy kraju). W mniej uczęszczanych, ukrytych
częściach ogrodu możemy ograniczyć odchwaszczanie i
pozostawić tam przyrodę samej sobie. Ponadto możemy wytyczyć
fragment trawnika, który będziemy kosić tylko 2-3 razy w sezonie i
stworzyć łąkę kwietną w wersji mini.

2. Zamiast zwykłego trawnika…
Warto przytoczyć w tym miejscu słowa Karola Darwina: Kiedy
pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną już
tylko cztery lata życia. Skoro nie będzie pszczół, nie będzie też
zapylania. Zabraknie więc roślin, potem zwierząt, wreszcie
przyjdzie kolej na człowieka... Wiele w tym prawdy. Okazuje się bowiem, że działalność człowieka, uzależnionego bądź co bądź od pożytecznych owadów, powoduje masowe ginięcie pszczół, a motyle
pozbawia naturalnych siedlisk. Coraz więcej gatunków tych wspaniałych owadów jest zagrożonych. Dlatego tak ważne jest, abyśmy
w naszych ogrodach przygotowali choćby malutki kawałek ziemi
specjalnie dla nich. W dzisiejszych czasach ogród lub tylko jego
fragment powinien stać się schronieniem dla roślin i zwierząt, którym zagraża coraz większe niebezpieczeństwo wyginięcia w ich
naturalnym środowisku.
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Zamiast tradycyjnego trawnika, możemy posiać trawnik ziołowy
lub łąkę kwietną. Jednolita, pięknie przystrzyżona trawa jest pod
względem ekologicznym bezwartościowa. Pożyteczne owady
poszukują miejsc do żerowania i gnieżdżenia się. Łąka kwietna jest
dla nich idealnym terenem, gdzie znajdą nektarodajne kwiaty i puste łodygi, w których zamieszkają. Jeżeli z jakiegoś względu nie możemy stworzyć łąki w naszym ogrodzie, warto wzbogacić trawnik
o gatunki ziół, np.: macierzankę, szałwię, kocimiętkę. Równie pozytywnym echem odbije się dla owadów wybór przez nas mieszanki traw z dodatkiem koniczyny lub stokrotek.
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3. Zapewnij nocleg
Hotele dla owadów stają się ostatnio coraz bardziej popularne.
Domki możemy kupić w centrach ogrodniczych a nawet w zwykłych supermarketach. Ich wielkość, kształt i bogactwo materiałów
sprawią, że będą pasowały do każdego ogrodu – bez względu na
styl i wielkość. Hotel można też zbudować samemu, w Internecie
znajdziemy mnóstwo prostych instrukcji, jak to zrobić. Niewymagającą żadnego wkładu finansowego alternatywą jest ułożenie
w kąciku działki niewielkiego stosu gałęzi i suchych trzcin.

Jeśli nasz letni ogród będzie bogaty w gatunki roślin
miododajnych i wabiących, to z pewnością zagoszczą
w nim również motyle i pszczoły.

Gatunki roślin wabiące
motyle:
budleja Dawida
lawenda
kocimiętka
mięta
werbena
jeżówka purpurowa
jasnota biała i purpurowa
pokrzywa
astry
kosmos

Gatunki miododajne,
wabiące pszczołowate i
bzygowate:
lipy
ligustr
koniczyna
rozchodnik
macierzanka
melisa
szałwia
czosnek ozdobny
przegorzan kulisty
chabry
mniszek lekarski
żmijowiec
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ogrodnik.sucha@interia.pl
ul. Piłsudskiego 6
ul. Wolności 13
34-200 Sucha Beskidzka 34-220 Maków Podhalański
Tel. 33/874-55-60
Tel. 33/877-34-28
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Mały

„krokodyl”
Jaszczurki zwinki to bardzo pożyteczne gady
w ogrodzie. Niektórzy czują do nich odrazę,
ale zapewniam, są całkowicie nieszkodliwe.
W kwietniu jaszczurki wybudzają się ze snu
zimowego a w maju rozpoczynają
gody, opuszczając bezpieczne kryjówki.
Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis) to jeden z czterech gatunków
jaszczurek, a zarazem najbardziej pospolity i najpopularniejszy gad
występujący na terenie Polski. Jaszczurki zwinki występują także
na większym obszarze Europy. Najczęściej zamieszkują tereny trawiaste i krzewiaste, na skraju polan leśnych i dróg oraz nasypów
kolejowych. Zazwyczaj są to stanowiska suche i nasłonecznione.
W naszym ogrodzie natomiast spotkamy jaszczurki na skalniakach,
pod kamieniami, w szczelinach lub w ogrodowych dekoracjach.
W takich miejscach, w których mogą się swobodnie wygrzewać.
Jaszczurki są bardzo pożytecznymi gadami, dlatego warto umożliwić im odpowiednie miejsce do bytowania w naszym ogrodzie.
Jaszczurki mają krępą budowę. Stosunkowo duża, zaokrąglona
głowa płynnie przechodzi w grzbiet a następnie w ogon (który jest
dłuższy od tułowia). Długość ciała dorosłych jaszczurek waha się
pomiędzy 12 a 24 cm. Co ciekawe gady te rosną przez całe swoje
życie (a mogą przeżyć nawet kilkanaście lat), choć w późniejszym
wieku znacznie wolniej. Jaszczurki mają ciekawe ubarwienie, przy
czym samice i samce różnią się od siebie. Samice mają jasnobrązowy lub szary grzbiet oraz żółty brzuch i brązowe kończyny.
Samce mają boki i brzuch w kolorze zielonym, który staje się bardziej intensywny podczas godów. Brzuch pokryty jest także ciemnymi plamami. Osobniki młode z kolei są zazwyczaj ciemnobrązowe i dopiero z upływem czasu jaśnieją i przybierają odpowiednią barwę. W sytuacji zagrożenia, jaszczurki zrzucają ogon,
który potrafi się jednak zregenerować. Natomiast otwory uszne
znajdują się z tyłu głowy i są dość widoczne.
Okres godowy jaszczurek rozpoczyna się zazwyczaj w maju i trwa
aż do czerwca. Samce walczą między sobą o prawo do swojego
terenu oraz o względy samic. Po zapłodnieniu samice, w
wygrzebanej przez siebie ziemi, składają od 5 do 14 jaj. Młode
wylęgają się po ok. 10 tygodniach, na przełomie sierpnia i września,
i mają od 5 do 6 cm długości.
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Jaszczurki są naszymi sprzymierzeńcami w ogrodzie, gdyż lubią
żywić się ślimakami. Oprócz tego gustują także w gąsienicach,
chrząszczach, pająkach, pluskwiakach, wijach, muchach i wszelkiego rodzaju poczwarkach. Zdarza się, że jaszczurka jest kanibalem,
co niestety kładzie się cieniem na jej ogólnej pożyteczności w
ogrodzie. Oczywiście same jaszczurki też stanowią pokarm i mogą
paść łupem kretów, srok, czy zwierząt domowych, np. kotów.
Jaszczurki zwinki na szczęście nie są zagrożone wymarciem, choć
w niektórych rejonach ich populacja zmniejsza się. Przyczyn należy
szukać w częstym stosowaniu środków chemicznych w ogrodzie,
pogłębiającym się zanieczyszczeniem środowiska czy w zanikaniu
naturalnych siedlisk. Warto dodać, że w Polsce jaszczurka zwinka
jest objęta ochroną gatunkową.
Gady są zmiennocieplne i najbardziej aktywne w ciągu dnia.
W słońcu najchętniej wygrzewają się rano, a potem zaczynają
polować w trawach i krzakach. W czasie zbyt wysokich upałów chowają się do swoich norek. Co ciekawe zwinki mogą kopać nory
długie nawet na 8 m i na tym nie koniec. Dla własnego bezpieczeństwa tworzą kilka korytarzy, by zmylić polujące na nie drapieżniki.
Co jakiś czas zmieniają także nory, które stanowią nie tylko kryjówkę, ale i miejsce noclegowe.
Jaszczurka zwinka jest najbardziej towarzyską jaszczurką –
można ją wziąć do ręki i przy odrobinie szczęścia, nie ugryzie
nas i nie ucieknie. Warto się z nią zaprzyjaźnić i stworzyć
miejsca do ukrycia, a wtedy ona będzie naszym sprzymierzeńcem w walce z ogrodowymi szkodnikami.
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tworzymy
lodowe
obrazy
W dzisiejszym Pasikoniku zachęcamy Was,
dzieci i rodzice, do wybrania się na spacer
i nazbierania polnych kwiatów.
Przekonajcie się co może z tego wyniknąć!

Do przygotowania lodowych
obrazów potrzebne są:
- polne kwiaty
- woda
- plastikowe, płaskie
pudełka
(np. po ptasim mleczku)
- nożyczki

Gdy przyniesiecie już bukiet kwiatów do domu,
to obetnijcie same łebki. Poproście o pomoc
dorosłych. Następnie ostrożnie nalejcie wody
do pojemników. Nie może być jej za dużo, aby
nie przelewała się podczas przenoszenia.
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Wykonanie lodowych obrazów jest bardzo proste.
Najpierw uzbierajcie jak najwięcej polnych kwiatów,
które akurat rosną na łące.

1

Układajcie kwiaty na wodzie tak,
aby utworzyły barwny obrazek.
Na koniec najważniejsze: musicie
teraz umieścić całą misterną
konstrukcję w zamrażalniku. Przyda
się wam pewna ręka osoby dorosłej.
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4
Najlepiej, aby było ich kilka rodzajów
i były różnobarwne - lodowy
Efekty swojej pracy będziecie mogli
obrazek będzie piękniejszy.
podziwiać na drugi dzień, gdy woda
Jeśli macie dostęp do Internetu
w pojemnikach zamarznie.
lub atlasu roślin, możecie sprawdzić,
jak nazywają się kwiaty,
Lodowe obrazy są krótkotrwałe,
które właśnie zerwaliście!
ale ile jest radości przy ich tworzeniu!
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Wakacje
wakacje
w stogu
siana

Nareszcie doczekaliśmy się wakacji!
Po 10 miesięcach porannego wstawania, pakowania
tornistrów, pilnej nauki i aktywnych zajęć
fizycznych. Zapraszam Was, Kochane dzieci,
do spędzenia wakacji na wsi i poznania tego
niezwykłego, ciekawego świata pełnego barw,
zapachów i odgłosów. Opowiem wam o tym,
posługując się prostymi hasłami.

Zieleń, słońce, deszcz – uwierzcie mi, że powietrze na wsi jest
lżejsze niż w mieście a słońce inaczej grzeje. Gdy długo przebywacie
na otwartej przestrzeni lub w pobliżu zbiorników wodnych to musicie
zakładać czapeczki z daszkiem i smarować się kremami z filtrem! Czy
wiedzieliście, że udowodniono naukowo, że kolor zielony uspokaja?
Jeżeli nie, to już wiecie, dlatego napatrzcie się do woli na soczyście
zielone łąki i lasy! Kolory są jeszcze bardziej intensywne po przejścia
deszczu czy burzy. I ten zapach skoszonej trawy... Bezcenny.

Odgłosy, smaki, kolory – wieś śpiewa, pachnie i smakuje.
Wieczorem cykanie świerszczy, w dzień trele ptaków, bzyczenie
owadów, szum górskich potoków. A w lesie możliwość spotkania sarny,
wiewiórki, dzięcioła czy sowy. I nazbierać, lub od razu spałaszować,
całe mnóstwo leśnych owoców takich jak borówki, jeżyny, dzikie maliny
i słodkie poziomki. Grzyby zbierajcie jedynie z rodzicami i pod żadnym
pozorem nie jedzcie na surowo! Korzystajcie z tego, co oferuje natura,
bo takie doznania są nie do przecenienia!

Rośliny, zwierzęta – jest ich na wsi całe mnóstwo i można je spotkać
na każdym kroku. Zaczynając od kwiatów na łące, poprzez zapylające je
pszczoły, wszędobylskie mrówki i muchy, poprzez zwinne i urocze wiewiórki,
kolczaste jeże czy wzbudzające zachwyt, podziw i trochę strachu dzikie
zwierzęta w lesie. Oczywiście, że możecie spotkać także na swojej drodze węże
i małych krwiopijców jakimi są komary czy kleszcze. Ale nie powinniście się
bać – rodzice z pewnością będą pamiętać o tym, że należy zabezpieczyć
dzieci podczas spacerów po lesie i zabaw na łące przez włożenie
odpowiedniego ubrania lub zaaplikowanie repelentów (środków w sprayu
zapobiegającym wszelkim ukąszeniom).

Swobodna zabawa – czyli to, co lubicie najbardziej. Sami dobrze
wiecie, że potraficie być w tej kwestii nieobliczalni. Wieś kusi swobodą, ale
bezpieczeństwo też jest ważne! Być może wrócicie z takich wakacji trochę
poobijani, ale niekoniecznie musi to być noga w gipsie. Oczywiście wypadki
się zdarzają, choć wasi rodzice lub opiekunowie powinni zadbać o wasze
bezpieczeństwo. Powinni zabezpieczyć maszyny rolnicze, ostre narzędzia
i środki chemiczne, a także wszystkie niebezpieczne miejsca (np. zbiorniki
wodne). Wiadomo, że jesteście małymi odkrywcami, których wszystko
interesuje. Chłopcy marzą o przejechaniu się ciągnikiem, dziewczynki wolą
uczyć się pleść wianki z kwiatów. Im jesteście starsi, tym trafniej
powinniście oceniać ryzyko. Ale jeśli będziecie się bawić tylko w znanych
wam i bezpiecznych miejscach, to wizyta w szpitalu nie będzie konieczna...
A wiadomo przecież jakie to nieprzyjemne...

Praca – na wsi jest ciężka, ale za to jej efekty są widoczne.
W jaki sposób? Wyobraźcie sobie, że na wsi pracują wszyscy.
Podam przykład. Pszczoły miodne zbierają pyłek z kwiatów
polnych i wytwarzają słodką substancję (czyli miód). Pszczelarze
zbierają gotowy miód z plastrów. Następnie miód zostaje
oczyszczony z drobnych zanieczyszczeń i rozlany do słoików.
I tak mamy w domu pyszny miód, który jest owocem długotrwałej
pracy. W miarę swoich możliwości możecie włączyć się do pracy
na wsi, np. poprzez karmienie zwierząt domowych i hodowlanych.
Pamiętajcie, aby przed podjęciem jakiegokolwiek działania należy
najpierw oswoić ze sobą zwierzęta domowe. Pamiętajcie również,
że jeśli zdobędziecie zaufanie psa czy kota, to możecie bez
przeszkód się z nimi bawić czy karmić. Poza tym możecie wykonywać
jeszcze inne, ważne zadania, jak zbieranie jajek, owoców w sadzie,
plewienie w ogródku (małymi narzędziami przeznaczonymi dla
dzieci). Pomaganie może okazać się wspaniałą zabawą!

Skarbnica wiedzy – znowu nauka, a przecież jesteście na
wakacjach? Tak, ale ta nauka jest trochę inna niż w szkole. Chodzi
o obserwację zwierząt i poznawanie ich zwyczajów, zapamiętywanie
ciekawych nazw kwiatów (np. chabry bławatki), zbieranie owoców
leśnych i robienie z nich przetworów, samodzielne „dojenie” krowy,
podziwianie tytanicznej pracy maszyn i urządzeń w polu – to
bezcenna wiedza uzyskiwana „u źródła”. A jeśli jeszcze wasi
rodzice lub właściciele gospodarstwa agroturystycznego, w którym
przebywacie, dodadzą do tego jakieś ciekawe historie lub anegdoty
z życia wsi, to wrócicie z wakacji bogatsi o bezcenną wiedzą, którą
możecie podzielić się z rówieśnikami. Nabędziecie także ciekawych
umiejętności.

Aktywność – spędzajcie jak najwięcej czasu na świeżym
powietrzu. Postanówcie sobie, że ten czas będzie wolny od Internetu
i telefonu komórkowego. Zapewniam, że nie będzie to zbyt duże
wyrzeczenie, jeśli uświadomicie sobie, jak szybko mija czas, gdy
spędzacie go jeżdżąc na rowerze,
rolkach lub grając w piłkę czy
badmintona. Przy dobrej i słonecznej
pogodzie możecie urządzać pikniki
a wieczorami prawdziwe ogniska
z kiełbaską i ziemniakami pieczonymi
w popiele i opowieściami mrożącymi
krew w żyłach. Zachwyt na waszych
twarzach okaże się bezcenny.
Wakacyjny pobyt na wsi, chociażby
krótki, wiąże się z wspaniałym
odpoczynkiem nie tylko od szkoły,
ale także od miejskiego zgiełku.
Warto poznać wiejskie zwyczaje,
wsłuchać się w tajemnicze opowieści
gospodarzy, poszerzając wiedzę
o świecie. Wtedy z zapałem i głową
pełną pomysłów będziecie mogli we
wrześniu wrócić do szkolnych murów!

Jeśli nie macie możliwości wyjechania na
wieś do kogoś znajomego, istnieje możliwość
znalezienia gospodarstwa agroturystycznego,
które być może nawet znajduje się w pobliżu
miejsca waszego zamieszkania. Przykładowo
w Małopolsce stworzono specjalny szlak
o nazwie „Małopolska Wieś dla Dzieci”.
To nic innego jak grupa 14 gospodarstw
agroturystycznych, które zostały wyróżnione
jako przyjazne dzieciom – mają tak
skonstruowaną infrastrukturę, że wychodzą
naprzeciw oczekiwaniom zarówno dzieci jak
i ich rodziców czy opiekunów. Poza licznymi
atrakcjami gospodarstwa te spełniają
również wymogi bezpieczeństwa. Pobyt
w gospodarstwie przyjaznym dzieciom do
idealny pomysł na letnie wakacje!

w gospodarstwie
Zwierzęta hodowlane, spotykane w gospodarstwach wiejskich,
tworzą grupy. Kółeczkiem zakreśl zwierzęta formujące się w stada,
a dowiesz się, czy wśród nich są takie,
które wolą chodzić własnymi ścieżkami.
Czy wiesz, jakie nazwy noszą poszczególne stada?

rozwi¹zanie
Zwierzeta tworzace stada: .......................................
Nazwy gromad:
Kierdel to stado ........... Tabun to stado ...............
Trzoda chlewna to stado ............
byd³o to stado ............
Zwierzeta chodzace wlasnymi œcie¿kami:
........... i ............

Za poprawne rozwi¹zanie rebusu
(pierwszy dzieñ lata)
NAGRODy OTRZYMUJ¥:
Krzysztof
przeœniak
C.O. sosenka
³apy

Krystian
³azarz
C.O. larix
myœlenice

ROZWIĄZANIE PROSZĘ PRZEKAZAĆ DO SKLEPU, W KTÓRYM
OTRZYMALIŚCIE PAŃSTWO MAGAZYN VIRIDIS DO DNIA 10.08.2016
Nazwa
Centrum
Ogrodniczego

maja
pszczó³kowska

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!

C.O. skalniak
spytkowice
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Wiesz, albo nie wiesz
czyli Dobre Rady
Pana
Romana
Roman Berkowski
Ogród, Wrocław
Tegoroczny maj niestety nas nie rozpieszczał. Ciągłe opady oraz temperatura
poniżej normy spowodowały rozprzestrzenianie się chorób
grzybowych wśród roślin uprawianych w naszych ogródkach.
Szczególnie wrażliwe na ataki grzybów są pomidory. Dlatego
postanowiłem przypomnieć o ich chorobach oraz środkach
pomocnych w ich zwalczaniu. Będzie też o gorzkiej
zgniliźnie jabłek.

Choroby pomidorów
Spośród chorób porażających pomidory najgroźniejszą jest zaraza
ziemniaka, wywołana przez organizm grzybopodobny o nazwie
Phytophthora infestans. Patogen zimuje w bulwach chorych ziemniaków, które stanowią poważne źródło infekcji dla pomidorów,
szczególnie w okresie od końca lipca do sierpnia, w warunkach poniżej 15°C. Wówczas zarodniki pływkowe przenoszone są za pośrednictwem wiatru i deszczu na zdrowe rośliny pomidorów. Pierwsze widoczne objawy choroby na pomidorach mogą pojawić się pod
koniec czerwca. To typowy, wegetatywny sposób rozwoju patogena.
Drugim źródłem infekcji są zarodnie przetrwalnikowe, które zimują
w gruncie. Zarodnie stają się bardzo groźnym źródłem infekcji dla
pomidorów w uprawach pod osłonami już nawet w kwietniu. Zagrożone są nie tylko pomidory uprawiane w gruncie, ale także rozsady
przygotowywane w pomieszczeniach, sąsiadujące z chorymi pomidorami. Widocznymi objawami choroby są pojawiające się na liściach wodniste, szarozielone a następnie brązowiejące plamy.
W miejscu plam, na spodniej stronie liści, może pojawić się biały
nalot. Niestety w ciągu ostatnich kilku lat ochrona pomidorów przed
zarazą ziemniaka jest bardzo trudna.
Zwalczanie zarazy w okresie wegetacji polega na naprzemiennym
stosowaniu fungicydów przeznaczonych do oprysku. Lista tych
środków jest dość pokaźna. Pierwszy zabieg należy wykonać preparatem Amistar, a następnie możemy używać naprzemiennie takich
środków jak: Amistar, Ridomil Gold, Acrobat, Mildex lub Revus.
Kolejnym patogenem atakującym pomidory jest Alternaria solani –
grzyb powodujący alternariozę pomidora. Patogen egzystuje
w wierzchniej warstwie gleby, na resztkach chorych roślin i może
przetrwać nawet 2–3 lata. Drugim źródłem infekcji mogą być nasiona pomidorów. Można jednak pozbyć się grzyba wcześniej – zaprawiając nasiona przed siewem zaprawami grzybobójczymi.W okresie
wegetacji grzyb rozprzestrzenia się za pośrednictwem zarodników
konidialnych, które są przenoszone z wiatrem i wodą. Od infekcji
roślin do powstania nowych zarodników zazwyczaj mija 5, 7 dni.

Pierwsze objawy choroby mogą pojawić się na liściach już od połowy czerwca, w postaci suchych, ciemnobrunatnych plamek. Ciepła
i wilgotna pogoda stymuluje rozwój tego patogenu i może spowodować zlewanie się plam, a w konsekwencji zamieranie liści. Na
pędach i ogonkach liściowych również mogą pojawić się plamy.
Najwięcej szkody choroba wyrządza na owocach, w okolicach szypułki. Tam tworzą się rozległe plamy o wyraźnych brzegach, z czarnym, aksamitnym nalotem grzybni. Porażone owoce wysychają, ulegając mumifikacji.
Środki ochrony przed grzybami powinno stosować się naprzemiennie, a kolejne zabiegi w okresie wegetacji wykonywać różnymi
fungicydami, aby patogeny się nie uodporniły na ten sam składnik
aktywny fungicydu. W zwalczaniu choroby w trakcie uprawy może
pomóc opryskiwanie krzaczków pomidorów następującymi preparatami: Bravo 500 SC, Mythos 300 SC lub Rovral FLO 255 SC.

Gorzka zgnilizna jabłek
Nie ma to jak zjeść ładne zdrowe jabłuszka w okresie późnojesiennym oraz zimowym. Ale nie zawsze jest to możliwe, gdyż po dłuższym okresie przechowywania w spiżarni owoce zaczynają się psuć.
Na skórce pojawiają się liczne, drobne plamy, które z czasem powiększają się (mogą mieć średnicę nawet do 4 cm). Skórka w miejscu
plam jest napięta, lekko zapadnięta. Plamy gnilne są jasno lub ciemnobrunatne z jaśniejszą obwódką. Zgnilizna obejmuje także miąższ
owocu, który nabiera gorzkiego smaku. Szkodliwość choroby jest
bardzo duża, zwłaszcza podczas dużej wilgotności powietrza i częstych opadów. Dochodzi wtedy do masowego występowania zarodnikowania grzyba oraz licznych zakażeń owoców tuż przed zbiorami. Straty wskutek gnicia owoców w przechowalni mogą dochodzić do 30 – 50 %.
Aby zapobiec gniciu owoców w przechowalni, musimy wcześniej
zastosować oprysk, który wykonujemy od dwóch do czterech tygodni przed planowanym zbiorem owoców. Oprysk wykonujemy preparatem ZATO 50 WG. Oprócz tego, że środek zwalcza choroby grzybowe, to jest przy tym bezpieczny dla pszczół i innych pożytecznych owadów.

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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Krzewy kwitnące

latem

Piękna pogoda, z gorącymi dniami
i przyjemnymi wieczorami, stała się już
normą. Długie, letnie dni pozwalają
w pełni rozkoszować się ogrodem. Poza
kwiatami rabatowymi, które wspaniale
dekorują nasze otoczenie, jest jeszcze
spora liczba krzewów, które wybrały
sobie ten okres na kwitnienie.

Andrzej
Antoszczuk
Sosenka,
Łapy
Wśród nich znajdziemy prawdziwą królową, czyli różę. Krzew
może występować w rozmaitych formach, w zależności od tego,
jaki efekt zechcemy uzyskać. Odmiany pnące, rozpięte na łukach,
pergolach czy kratach, utworzą nam magiczne miejsca w ogrodzie.
Do ścięcia do wazonu wybierzmy odmiany szlachetne, wielkokwiatowe, natomiast na rabaty – wielokwiatowe i okrywowe. Pięknie wyglądają też drzewka różane (szczepione na pniu) posadzone
w gruncie lub w donicach. Pamiętajmy, że róże, jak na prawdziwe
królowe przystało, wymagają od nas trochę więcej troski. Odwdzięczą się za to wspaniałym kwitnieniem, a niektóre odmiany
oszałamiającym zapachem. Do podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych będzie należało zwalczanie mszyc. Nie należy zapominać
także o zabezpieczeniu roślin przed chorobami grzybowymi.

Nie przechodzi się obojętnie obok róży pnącej

Perukowiec - bardzo trafna nazwa mówiąca
wszystko o tej roślinie

Bardzo pełne kwiaty to domena róż historycznych i angielskich

W nasadzeniach z różami dość często występują lawendy wąskolistne, zaliczane do drobnych krzewinek. Świetnie komponują się z
różami, mogą być też sadzone pojedynczo czy stanowić zwieńczenie
rabat. Godne polecenia są nowe odmiany – Platinum Nico i Platinum
Blondie. Cechują się zwiększoną wytrzymałością na mróz i wilgoć,
a po zimie nie ogołacają się tak u podstawy.
Ażurowa budowa, powcinane srebrzystoniebieskie listki i luźniejsze
kwiatostany, to z kolei cecha charakterystyczna perowskich. Bardzo
efektowne kwiatostany, w postaci zwartej wiechy, mają budleje Dawida. Pachnące kwiatostany u tych niezbyt dużych krzewów mogą
osiągać imponujące rozmiary – u niektórych
REKLAMA
odmian nawet powyżej 40 cm wysokości.
W zależności od odmiany spotkamy kwiaty
w różnej gamie kolorystycznej, które wabią
do naszego ogrodu motyle. Odmiany budlei
z serii Buzz, ze względu na swój zwarty
pokrój i niezbyt duże rozmiary, z powodzeniem
mogą być również sadzone w donicach
w kompozycji z innymi roślinami.
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Obficie kwitnącymi letnimi krzewami, z drobnymi kwiatami, są żylistki. Poszczególne odmiany mają dzwonkowate, białe lub różowe
kwiaty, mniej lub bardziej pełne. Krzewy mogą osiągać od 1,5 nawet do 3 m wysokości. Jeszcze większe rozmiary osiągają perukowce podolskie. Ich kwitnienie, a w zasadzie najbardziej widowiskowy efekt przekwitania, przyjmuje postać tzw. peruk. Krzewy
spowite w peruki (stąd nazwa), są bardzo dekoracyjne. Dodatkowego uroku roślinom dodają także ozdobne, okrągławe liście, które
mają różną barwę w zależności od odmiany. 'Royal Purple' to odmiana, której liście mają ciemnopurpurowy kolor, mniej wysycone kolory ma 'Follis Purpureis'. Odmiana 'Grace' charakteryzuje
się brązowopurpurowymi liśćmi, 'Golden Spirit' złotymi a 'Canarit'
żółtozielonymi. Perukowce są dobrymi krzewami do formowania,
a niektóre odmiany mogą nawet przybierać formę jednopiennych
drzewek.
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Hortensja 'Anabelle' stanowi mocny akcent w ogrodzie
Hortensja ogrodowa w atrakcyjnym, niebieskim kolorze

Na koniec należy wspomnieć o hortensjach – krzewach uwielbianych przez wielu miłośników ogrodów. Ich podstawowym atutem
jest to, że bardzo okazałe kwiaty bardzo długo zachowują swoje
walory dekoracyjne, zmieniając jedynie kolor. Te o mniejszych
kwiatach to już przeważnie gratka dla koneserów. Ale w naszych
ogrodach przeważają odmiany nie sprawiające problemów w uprawie. Dla początkujących ogrodników najlepsze do ogrodu będą
hortensje bukietowe. Ich niezwykła popularność skutkuje wytężoną pracą hodowców, którzy nieustannie proponują nowe, bardzo
ciekawe odmiany. Do łask powracają także hortensje drzewiaste,
w tym najbardziej popularna 'Anabelle' i pierwsza z tej grupy różowa odmiana 'Pink Anabelle'. Hortensje ogrodowe z kolei najlepiej
czują się w zacienionych miejscach ogrodu. Z mniej znanych warto
wspomnieć o hortensjach piłkowanych i dębolistnych. Pierwsze
z nich mają trochę mniejsze kwiaty, ale za to są łatwiejsze w uprawie. Natomiast dębolistne, oprócz okazałych, białych kwiatów, posiadają przebarwiające się jesienią na czerwono liście.

Hibiskusy syryjskie mają duże, półpełne kwiaty

Na uwagę zasługują również liczne odmiany bzu czarnego. Najczęściej spotykane są te o ciemnopururowych liściach i uroczych,
różowych, pachnących kwiatostanach, tworzących baldachy. Najbardziej interesujące odmiany to: Black Beauty 'Gerda' (o ciemnych, prawie czarnych, błyszczących i powcinanych liściach, grubych pędach, kopulastej koronie i drobnych różowych kwiatach),
Black Lace 'Eva' (odmiana całkowicie mrozoodporna, stanowiąca
bardzo dobry materiał do różnych zestawień kolorystycznych oraz
do uformowania żywopłotu).
Najpóźniejszym letnim kwitnieniem charakteryzują się ketmie syryjskie. Krzewy te osiągają do 2 m wysokości i spotkamy je w wielu odmianach. Rośliny przyciągają w lecie naszą uwagę atrakcyjnymi, dużymi kwiatami o różnokolorowej, w tym również w niebieskiej, barwie. Często zdarza się, że kwiaty są dwubarwne, z ciemniejszą gardzielą. W letnich ogrodach spotkamy również odmiany
pełnokwiatowe. Ze względu na swą niezupełną mrozoodporność
najlepiej będą się czuły w miejscach zacisznych, a w chłodniejszych rejonach kraju trzeba je zabezpieczyć przed dużym mrozem.

Hortensja ogrodowa w nowej, ciekawej serii

Projektując kolejne nasadzenia w swoim ogrodzie
pamiętajmy nie tylko o tym, jaki powinien być odczyn gleby
i stanowisko, ale także zwróćmy uwagę na termin kwitnienia
krzewów ozdobnych. Wtedy będziemy mogli cieszyć się
kolorowymi kwiatami i przebarwiającymi się liśćmi od
wczesnej wiosny aż do późnego lata.

PORADY FACHOWCÓW

Miejsce
dla bylin,
Tomasz Drabek
Plantpol, Zaborze

proszę!

Po długich poszukiwaniach, przeglądnięciu
mnóstwa stron internetowych, poradników
i czasopism, wreszcie natrafiamy na tę jedną,
jedyną bylinę, która zapełni puste miejsce
w naszym ogrodzie.
Wybieramy się do zaprzyjaźnionego centrum ogrodniczego, znajdujemy wymarzoną roślinkę i dumni z naszego nowego nabytku od
razu ją sadzimy, a następnie ze zniecierpliwieniem oczekujemy
wymarzonego efektu. Mija jeden tydzień, drugi i przychodzi rozczarowanie. Bylinka nie rozwija się prawidłowo, nie rośnie,
a wręcz ma się wrażenie, że marnieje i umiera. Brzmi znajomo?
Częstym powodem usychania roślin jest po prostu nieodpowiednio
dobrane dla nich miejsce. Można jednak temu zaradzić!

Żurawka 'Amber Lady'

Do typowych, słonecznolubnych bylin, możemy z pewnością zaliczyć doskonale wszystkim znane jeżówki. Te urocze, ale jednocześnie niezwykle efektowne kwiaty, bardzo często stanowią doskonały akcent dla wszelkiej maści ogrodów rustykalnych i naturalistycznych. Jeżówki potrafią osiągnąć ponad metr wysokości,
dlatego też doskonale sprawdzają się jako rośliny posadzone na
tyłach rabat. Oprócz słonecznego stanowiska lubią przepuszczalne,
żyzne podłoże, może być nawet wilgotne. Dlatego jeśli mamy
rabaty w nasłonecznionym miejscu będzie to doskonały wybór!

Lawenda

Zdecydowana większość bylin woli stanowiska słoneczne. Do najpopularniejszych, lubiących słońce, należą z pewnością znane
wszystkim lawendy. Obecnie mamy do wyboru całą gamę różnych
gatunków i odmian, o odmiennych kolorach liści i kształtach kwiatów. Swój kształt zawdzięczają przycinaniu i dowolnemu formowaniu. Wspaniale sprawdzają się właśnie na rabaty lub skalniaki,
w miejscach nasłonecznionych. Dodatkową wskazówką pomagającą w uprawie lawendy jest to, że roślina nie lubi przelewania i o
tym powinniśmy pamiętać podczas pielęgnacji.
Jeżówka

Nepeta czyli kocimiętka

Kolejną rośliną uwielbiającą słoneczne stanowiska jest nepeta,
znana szerzej jako kocimiętka. Dzięki swojemu klasycznemu wyglądowi również przepięknie wygląda w ogrodach wiejskich i naturalistycznych i przenoszą nas do dawnych czasów. Polecamy
odmiany cat`s meow oraz purrsian – bardzo obficie i ładnie kwitną
od połowy lata aż do jesieni, w delikatnym niebiesko-fioletowym
kolorze. Dodatkowo wydzielają specyficzny zapach odstraszający
mszyce i komary. Oprócz tego, że potrzebują słońca, nie mają wymagań odnośnie jakości gleby – może być ona nawet delikatnie
sucha.
Kolejną byliną, która najlepiej będzie się czuła w słonecznym
miejscu, jest szałwia (szczególnie odmiana April Night). Świetnie
wygląda na rabatach, ale dzięki swojemu kulistemu pokrojowi będzie też fantastycznie pasowała do donic. Dodatkowo jest atrakcyjna jako pojedyncza roślina. Dlatego też, oprócz przeznaczenia do
ogródków, może tworzyć ładne kompozycje w skrzyniach balkonowych, wystawionych na intensywne działanie słońca. Kwiaty
tej odmiany mają kolor ciemnoniebieski.
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Oprócz wyżej wymienionych powyżej
roślin, stanowiska słoneczne preferują także
kłosowce (Agastache) i trytomy
(Kniphofie). Podobnie jak wspomniane
wcześniej odmiany bylin, również i te
fantastycznie pasują do wiejskich ogrodów.
Ponadto trzeba też wspomnieć o niższych
roślinach, wspaniale pasujących na
skalniaki, takie jak dąbrówki (Ajugi)
i bergenie. Obie odmiany świetnie poradzą
sobie w dobrze nasłonecznionym miejscu,
którego brak będzie stanowił dla nich
problem. Warto też wspomnieć o przepięknych liliowcach, a myśląc o bylinach
mających zakwitnąć późnym latem
powinniśmy postawić na astry.
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Szałwia

O ile z wyborem bylin, które doskonale czują się w słońcu nie ma
większych problemów, o tyle trochę trudniej jest wybrać te, które
odnajdą się w zacienionych częściach naszych ogrodów. Rośliną,
która szczególnie dobrze czuje się w miejscach o niskiej dostępności światła, jest hosta (funkia). Istnieje bardzo szeroka gama odmian, od niskich kompaktowych po olbrzymie, osiągające nawet
metr wysokości. Kształt
oraz zabarwienie liści poszczególnych odmian
zdecydowanie różni się
od siebie, dlatego można
je sadzić zarówno jako
samodzielne rośliny,
jak i w większej grupie
lub w połączeniach
z innymi roślinami.
Wprost wymarzone
miejsce dla host
znajdziemy tam, gdzie
dochodzą promienie
światła rozproszone
przez konary drzew
Athyrium ' Ursula’s Red '
lub większe krzaki.

Hosta 'Fortunei Aureomarginata'

Należy jednak uważać, ponieważ w tego typu
miejscach bardzo często występuje nadmierna
wilgoć, mogąca powodować choroby grzybowe. Kolejną rośliną typową do sadzenia w
cieniu jest wietlica (Athyrium Roth) – czyli
rodzaj paproci. Spośród bardzo szerokiej gamy
polecamy nieduże odmiany dekoracyjne,
dorastające do 60-70 cm, o ciekawych kolorach.
W związku z tym, że w naturalnym środowisku
występują w miejscach zacienionych i dość
wilgotnych, to i u nas najlepiej będą się
sprawdzały właśnie w takim otoczeniu.
Najpiękniej będą się rozwijać na grubej
i wilgotnej, leśnej ściółce. Wietlice perfekcyjnie
wyglądają w towarzystwie host oraz żurawek.
Wspaniale nadają się do obsadzenia zacienionych, pustych kątków
w ogrodzie.Żurawka czyli inaczej heuchera, to już typowa roślina
sadzona w zacienionych miejscach, choć w ostatnim czasie
powstało sporo odmian, które można sadzić również w słońcu.
Żurawka to roślina tworząca piękne kępy dekoracyjnych liści,
w ogromnej palecie barw i kształtów. Dorasta do około 40 centymetrów a jego bardzo dużą zaletą jest uniwersalne zastosowanie.
Świetne wrażenie robi zarówno sama posadzona roślina, jak i grupa
żurawek umieszczonych na rabatach. Można również próbować
kompozycji w pojemnikach, z petuniami lub pelargoniami.
Można by jeszcze wymienić wiele gatunków bylin, które sprawdzają się w zacienionych miejscach ogrodu. Wśród nich na pewno
mogłyby się znaleźć astilbe, budleje (odmiany Buzz), brunnery
i aralie. I wiele innych.
W słońcu czy w cieniu – byliny mogą rosnąć wszędzie!
REKLAMA
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Pęcherznica
kalinolistna

Wyróżniamy około 10 gatunków tego
krzewu. Zdobywa coraz większą popularność w ogrodzie, a co za tym idzie jest
chętniej uprawiany w Europie i nie tylko.
Dlatego tematem tego artykułu będzie
pęcherznica kalinolistna
(Physocarpus opulifolius).

To jeden z najczęściej sadzonych krzewów w kompozycjach kolorystycznych ze względu na mocne wyraziste kolory. Dodatkowo
krzew ten charakteryzuje się bardzo dużą wytrzymałością na mróz
i wszelkie choroby. Osiąga 2,5 – 3 m wysokości i ma średnicę 2,5 m,
prosty pokrój ma z lekko przewieszającymi się gałązkami. Pęcherznica kalinolistna rośnie szybko, nawet około 50 cm rocznie. Posiada białe kwiaty, zebrane w baldachy o średnicy około 5 cm, którymi
możemy cieszyć się od czerwca do lipca.
To roślina mało wymagająca co do podłoża i całkowicie odporna na
mróz. Wymaga stanowiska słonecznego, ale w półcieniu również
dobrze rośnie, poza tym jest to krzew wytrzymały na suszę, warunki miejskie, wszelkie zanieczyszczenia. Pęcherznica bardzo
dobrze znosi cięcie, dlatego korzystne jest coroczne cięcie odmładzające oraz usuwanie starych, grubych pędów. Tylko wtedy roślina będzie się dobrze prezentowała.

Liście w nietuzinkowym kolorze dodają uroku

Do najpopularniejszych odmian należą:
‘Dart’s Gold’, ‘Diabolo’, ‘Luteus’ i ‘Little Devil’.
‘Dart’s Gold’ posiada złotożółte drobne liście i ma gęsty pokrój.
Osiąga 2 m wysokości i 2,5 m średnicy.
‘Diabolo’ to najpopularniejsza odmiana pęcherznicy. Osiąga 2,5 m
wysokości i 3 do 3,5 m średnicy. Ma ciemnopurpurowe, błyszczące
liście a kwiaty są białe z delikatnym odcieniem różu.
‘Luteus’ z kolei ma duże i złotożółte liście. Z racji, że ma podobne
gabaryty jak poprzednia odmiana, często obie sadzone są razem
w jednym żywopłocie.
‘Little Devil’ jest najniższą odmianą ze wszystkich pęcherznic.
Dorasta do 1,2 – 1,5 m wysokości. Posiada drobne, ciemnopurpurowe liście. Odmiana ta polecana jest do małych ogrodów, na niskie
formowane żywopłoty oraz do donic i na balkony. Należy pamiętać, że pęcherznice o żółtych liściach wolą półcień, gdyż w pełnym
słońcu ich liście mogą ulec poparzeniu. Rozmnażanie krzewów jest
również proste. Młode rośliny pozyskujemy poprzez sadzonkowanie fragmentów pędów lub poprzez odrosty korzeniowe.

Pęcherznica to doskonały pomysł na urozmaicenie
każdego żywopłotu.
Owocami są czerwonawe meszki z żółtymi nasionami

Krzew ten powinno się przycinać latem, po przekwitnięciu lub jesienią. Wiosenne cięcie może spowodować zbyt bujne krzewienie,
słabsze kwitnienie oraz wyciekanie soków i osłabienie rośliny,
dlatego należy go zaniechać. Podczas przycinania usuwamy pędy
na których znajdowały się kwiaty, na ⅓ długości od góry. Starsze
pędy usuwamy na wysokości ⅓ lub ¼ u podstawy. Poza tym
pozbywamy się również pędów chorych, uszkodzonych i zniszczonych. Równie dobrze jak cięcie roślina znosi przesadzanie.
Pęcherznica jest gatunkiem cenionym ze względu na interesujące
kolory liści. Dobrze wygląda sadzona zarówno pojedynczo jak i w
grupie, sprawdza się również na strzyżone i naturalne żywopłoty.
REKLAMA

Tekst i zdjęcia: Joanna Wołejszo
Pęcherznica to krzew mało wymagający, ale potrzebujący cięcia

Tworzymy
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efektowne ogrody
- jesienne
nasadzenia
cebulek
kwiatowych

Judyta
Sierpowska
Specjalista ds.
Marketingu
W. Legutko
PH-N Sp. z o.o.
Jutrosin

Przyciągają wzrok, zachwycają
pięknym wyglądem lub zapachem,
są łatwe w uprawie, nawet dla
początkujących ogrodników…
O czym mowa? O roślinach
cebulowych.

Napisano o nich wiele artykułów, a mimo to cebulki oraz ich uprawa
nadal stanowią „temat rzekę”. Ciągle pojawiają się nowe, ciekawe
odmiany, choć warto też pamiętać o starych, często zapomnianych
już roślinach ozdobnych, takich jak np. lilia św. Józefa (Lilium candidum). Poza tym od lat niesłabnącą popularnością cieszą się: hiacynt, irys, krokus, narcyz i tulipan. Pozwalają one tworzyć mnóstwo barwnych zestawień na rabatach. A każda z tych kompozycji może być wyjątkowa – zależy wyłącznie od gustu właściciela ogrodu.
Najlepszy efekt osiąga się przy nasadzeniach grupowych jednej
odmiany. Jeżeli planujemy takie nasadzenia to z pomocą przychodzą
dostępne na rynku duże opakowania, tzw. Maxi Paki, mieszczące od
kilkunastu do kilkudziesięciu cebulek, w zależności od pozycji
asortymentowej. To tańsza opcja niż zakup pojedynczych cebulek.
REKLAMA

Tegoroczną nowością rynkową w Polsce są gotowe mieszanki
cebulek roślin ozdobnych o współgrającym odcieniu. Seria
Harmonia Barw to sześć propozycji kolorystycznych: biała,
żółta, różowa, czerwono-biała, niebieska i fioletowa. Każda z nich
stanowi unikalną kompozycję, w skład której wchodzą różne gatunki kwiatów.
Osoby nie posiadające działki mogą uprawiać rośliny w doniczkach, skrzynkach lub pojemnikach. Do tego typu upraw świetnie
sprawdzą się niskie odmiany kwiatów cebulkowych, które zawiera
seria Domowy Ogród. Kwiaty w doniczkach udekorują wnętrza
mieszkań, balkony lub tarasy, a ich uprawa jest równie prosta, jak
tradycyjny sposób sadzenia cebulek do gruntu.
Tych, którzy uprawiają ogród na co dzień, a także osoby interesujące się nim tylko od święta, zachęcam do odkrywania świata
kwiatów. Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego tekstu pojawi
się mnóstwo pomysłów na zagospodarowanie rabat.
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Skarpa w ogrodzie -

problem czy

wyzwanie?

Skarpy w ogrodzie często
budzą w nas wielkie obawy.
Dla wielu właścicieli ogrodów
Joanna Wołejszo są one elementem, z którym
Pro-Centrum
nie mogą sobie sami
Biskupiec
poradzić.
Najczęstszym zmartwieniem jest pytanie,
czy skarpa po paru latach nie zacznie się
obsuwać lub czy rośliny nie zostaną wymyte.

Umacnianie skarp
Jeśli nasza skarpa jest bardzo wysoka i stroma, konieczne będzie
zastosowanie specjalnej geokraty komórkowej. Pomoże to przeciwdziałać erozji, a co najważniejsze lepiej ustabilizuje rośliny.
Geokraty produkowane są z polietylenu o wysokiej gęstości. Taśmy
są zgrzewane punktowo ultradźwiękami. Do wyboru mamy różne
wysokości takiej siatki komórkowej: 22, 50, 75, 100, 150, 200 mm.
Pod geokratę dobrze jest również rozścielić geowłókninę. Będzie ona
pełniła funkcje separacyjno-filtracyjne. Geowłókninę rozkładamy
prostopadle do osi nasypu a poszczególne pasy dajemy na zakładkę.

Kamienie nie tylko ozdabiają, ale także stabilizują przestrzeń

Na samym początku prac musimy przygotować teren

Geowłóknina również wzmacnia skarpy i nasypy

REKLAMA

Położenie skarpy
Najczęściej skarpa pojawia się wokół budynku. Warto ten fakt wykorzystać i zagospodarować przestrzeń tak, aby zachwycała roślinnością tuż przy domu i tarasie. Część poniżej skarpy możemy przeznaczyć na trawnik do rekreacji, altanę, grill itp. W ten sposób efektownie podzielimy teren. Do obsadzenia skarp powinniśmy wykorzystywać rośliny, które nie tylko będą zachwycały różnorodnością
kwiatów i liści, ale także swoimi korzeniami umocnią
skarpę.
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Wybór roślin

Elementy małej architektury i dekoracje

Najlepszymi roślinami oczywiście będą te z grupy odpornych na
suszę. Wybierać powinniśmy płożące rośliny iglaste lub liściaste.
Idealnie na skarpach sprawdzają się jałowiec Pfitzera ‘Gold Star’,
jałowce płożące ‘Golden Carpet’, ‘Wiltonii’, jałowiec sabiński
‘Tamariscifolia’. Kompozycję możemy urozmaicić poprzez dodanie miniaturowych roślin iglastych takich jak: sosna górska
‘Humpy’, świerk biały ‘Alberta Globe’, świerk pospolity
‘Pusch’. Kolorów naszej skarpie dodadzą berberysy i tawuły
w odmianach. Z kolei doskonałą rośliną wzmacniającą teren jest irga Dammera, która ma pędy niemal poziomo rozpościerające się.
Posiada białe kwiaty oraz karminowe, kuliste owoce, które dojrzewają we wrześniu i październiku. Idealnie sprawdzą się niemal
wszystkie niższe rośliny bylinowe. Pięknie wyglądają także posadzone w kępach następujące rośliny: lawenda, goździki, dzwonki,
tawułki Arendsa, kocimiętka. Nie zapominajmy również o trawach ozdobnych, które dodadzą całej kompozycji lekkości.

Dobrym pomysłem jest zastosowanie na zakończeniu skarpy murku oporowego. Taki element małej architektury nie tylko wzmocni
ziemię, ale doda także elegancji i będzie stanowił świetną dekorację. Ostatnio bardzo modne stało się wykonywanie nieco szerszych
murków oporowych, tak aby od razu stanowiły siedzisko. Wystarczy położyć na nim kilka kolorowych poduch i efekt “murowany”.
A jeśli skarpa okala cały nasz budynek mieszkalny to dobrym pomysłem jest przedzielenie jej schodami, które będą prowadziły do
dalszych stref ogrodu. Materiał na schody dobrze jest dopasować
do istniejącej elewacji, murka oporowego itp. Aby schody były funkcjonalne powinny mieć wysokość ok 15 cm a głębokość 30 cm.

Przy wyborze roślin pamiętajmy o wymaganiach uprawowych

Ozdobne trawy dodają uroku i są łatwe w utrzymaniu

Kamienie i kora naturalnie wkomponują się w nasz ogród

Jak widać zagospodarowanie przydomowej skarpy
wcale nie musi być problemem, a raczej
wyzwaniem. Powyższe przykłady zastosowanych
materiałów i odmian kwiatów i roślin powinny nam
pomóc w realizacji naszych własnych planów na to,
co zrobić ze skarpą, która po czasie wytężonych
prac może stanie się przyjemnym otoczeniem
wokół domu.

Najważniejsze prace wykonane - teraz czas na rośliny!
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Pełnia

sezonu

Jan Godyń
Agromir,
Krzeszowice

Sezon w pełni. Jeszcze całkiem
niedawno tęskniliśmy za wiosną
i zapachem świeżo koszonej trawy.
Jednak wiosna już minęła i
przyszło do nas słoneczne lato.

Niektórym „przejadło” się już bieganie za kosiarką.
Czasy mamy takie, że większość z nas (a może nawet wszyscy) najchętniej wyłożyliby się na leżaku, i z zimnym piwem w ręku, zamiast gonić za kosiarką, chętnie delektowaliby się pięknem naszego polskiego krajobrazu.
Czemu nie. Jest na to sposób – robot koszący. Wraz ze wzrostem naszej gospodarki, a co za tym idzie, wzrostem zamożności społeczeństwa, a także brakiem czasu wynikającym z rosnącej wydajności pracy, w gospodarce przed kilkoma laty pojawiła się propozycja: w pełni zautomatyzowane kosiarki koszące.

Co to jest?
To autonomiczna jednostka kosząca, sterowana programem komputerowym, zasilana akumulatorem. Sama kosi trawę w wyznaczonym obszarze. W wyniku tego, że trawa jest koszona na bieżąco, skoszone odrosty są tak krótkie, iż nie ma po nich śladu – opadają na trawnik i ulegają rozkładowi jednocześnie go zasilając.
Obecnie na rynku jest wielu producentów tych urządzeń. Różnią się
od siebie m.in. ceną, szerokością koszenia, ilością programowalnych funkcji, czytelnością menu, dostępnością serwisu, niezawodnością.

Na czym polega działanie urządzenia?
W skrócie. Na obszarze, który chcemy skosić, rozkładamy na ziemi, bądź wkopujemy na głębokość około 5 cm, przewód sygnałowy. Wysyła on impulsy o określonej częstotliwości. Czujniki kosiarki „widzą” ten przewód i traktują go jako nieprzekraczalną granicę. Wewnątrz obszaru kosiarka porusza się chaotycznie, „odbijając” się od granic zewnętrznych, zmienia kierunki i wykasza wewnętrzny teren. Oczywiście, napotykając na przeszkody wewnątrz
zakreślonego obszaru, kosiarka będzie się od nich „odbijać”, ale
zmieniając kierunek jazdy nie przerwie koszenia. Wbudowane
czujniki zabezpieczają ponadto przed najechaniem na przeszkody,
drzewa, kamienie, ludzi, dzieci – kosiarka dojeżdżając do przeszkody zatrzymuje się i zmienia kierunek jazdy.

W zależności od producenta występują różnice w oprogramowaniach tych urządzeń. Na przykład Viking I-Mow, po każdorazowym napotkaniu przeszkody, zmienia kierunek jazdy w lewo lub
w prawo. Mało tego. Przy każdym uruchomieniu noża zmienia się
kierunek jego obrotów – w ten sposób wydłużając jego żywotność.
Jest też wiele innych szczegółów decydujących o jakości maszyny.
Oczywiście, kosiarka posiadając zasilanie w postaci akumulatorka,
najczęściej Li-Ion (Viking), co jakiś czas potrzebuje się „naładować”. Przerywa wtedy pracę i spokojnie zjeżdża do bazy, gdzie parkuje i podłącza się do ładowania. Znając wielkość koszonego obszaru, stopień komplikacji terenu, możemy wyznaczyć kosiarce
przedziały czasowe w których ma kosić.
I znowu przywołam kosiarkę I-Mow, która po wstępnej instalacji
i objechaniu terenu, sama zaproponuje plan koszenia. Cóż, pozostanie nam tylko wcisnąć „potwierdź”. Jeszcze należy pamiętać
o ustawieniu kodu zabezpieczającego przed nieuprawnionym uruchomieniem w przypadku, gdyby komuś spodobała się nasza nowa
gosposia i chciałby ją „zabrać” do siebie.
Jeszcze na koniec praktyczna rada. Przed instalacją dobrze jest wykosić trawnik klasyczną kosiarką. Ułatwi nam to proces rozkładania przewodu.

Uff! Teraz jest ten moment, kiedy można
wyciągnąć się na leżaku i popijając ...yy sok,
patrzeć jak trawa się kosi. Sama.
REKLAMA

P.P.H. AGROMIR
Nawojowa Góra
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i części zamienne
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Motyle

w ogrodzie

Był ciepły, letni wieczór. Siedzieliśmy
na tarasie przy miętowej herbacie,
podziwiając kolory i zapachy ogrodu.
Po upalnym dniu zanosiło się na deszczyk
i mieliśmy nadzieję, że sierpniowe niebo
pozwoli w końcu roślinom się napić, a nam
poprawi samopoczucie. Wtedy właśnie ktoś
krzyknął, że nad rabatą fruwają kolibry!

Tekst
Witold Czuksanow

W pierwszej chwili pomyślałem, że uciekły jakiemuś hodowcy
egzotycznego ptactwa, albo rzeczywiście klimat się zmienia, bo to
jednak mieszkańcy tropików i nie wiem, czy nektar naszych kwiatów by im odpowiadał? Z czasem jednak skrzydlaci goście podlecieli bliżej tarasu i wtedy się okazało, że to wcale nie ptaki, lecz motyle. Akrobatyczną umiejętność podfruwania do kwiatów i spijania
w locie nektaru posiadają nasze zawisaki.
Jest ich na świecie około tysiąca, w Polsce mniej więcej dwadzieścia gatunków, ale słabo je znamy. Głównie dlatego, że to ćmy i latają nocą. Do tego rozwijają zawrotne prędkości. Tego dnia mieliśmy
szczęście je obserwować jeszcze przed zachodem słońca, bo zanosiło się na deszcz, a spodziewany opad i ciepło działają na nie wyjątkowo pobudzająco. Zastanawiając się, które kwiaty w szczególności przyciągnęły do ogrodu nasze pseudokolibry, następnego
dnia skierowałem kroki ku rabacie, którą sobie upodobały. Od razu
wykluczyłem cynie, aksamitki, nagietki oraz nasturcje. Te rosły
przecież wszędzie wokół, a zawisaki uparcie krążyły tylko w jednym miejscu. Dopiero po pewnym czasie zauważyłem skulone w
ciągu dnia kwiaty maciejek. I to chyba właśnie one, oraz pojedyncze okazy ozdobnego tytoniu, okazały się tym wabikiem. O bliskie
kontakty z motylami podejrzane są również pachnące wiciokrzewy.
Warto o tych roślinach pomyśleć, planując jesienne i wiosenne sadzenia. Znacznie większą radość mamy jednak wtedy, gdy do ogrodu przylatują dzienne motyle. Są nawet ogrodnicy, którzy z wielkim upodobaniem kolekcjonują gatunki ze względu na przypisywaną im wyjątkową zdolność wabienia kolorowych aktorów letniego przedstawienia.

Trzeba jednak zdać sobie sprawę z tego, że ogród z roślinami dla motyli musi być wyjątkowo różnorodny. Bo choć powszechnie znane,
kwitnące w sierpniu budleje, zwane motylimi krzewami, mają licznych skrzydlatych wielbicieli, to jednak gatunkowo są oni niezbyt
różnorodni. Samo przedstawienie jest za to wyborne: amatorzy nektaru mogą godzinami przesiadywać na kwiatach. Sprawiają wrażenie
oszołomionych pożywnym, chyba trochę narkotycznym płynem.
W roli głównej najczęściej występują kolorowe, choć pospolite
rusałki. Właściwość przyciągania motyli i wprawiania ich w dobry
humorek ma także sadziec purpurowy. Kwiaty tej mniej znanej, choć
niewymagającej byliny, skutecznie wabią różnobarwne motyle. Sadziec i budleja to dwa gatunki, które posadzone w ogrodzie, latem
prawie każdego dnia zapewnią kolorowe przedstawienie.
Nie skończy się ono szybko, jeśli zarezerwujemy także trochę miejsca dla jesiennych astrów. Popularne marcinki, a także kwiaty olbrzymich rozchodników, które rozwiną się w końcówce lata i na początku jesieni, też sprawią rusałkom i ich kuzynom niemało radości,
oraz dobry popas. Trzeba jednak pamiętać, że ta kolorowa arystokracja żyje nie samym nektarem i małmazją. Nawet najpiękniejsza
budleja nie pomoże, jeśli w pobliżu ogrodu rusałki nie znajdą wiosną
takich roślin, jakimi żywi się ich potomstwo. Pokrzywnik i admirał,
wyjątkowo urodziwe rusałki, potrzebują dzikich ostępów z parzącymi pokrzywami. Dopiero latem, już po przeobrażeniu z larw w kolorowe motyle, przylatują na budleje i jeżówki, by zebrać siły potrzebne
do przezimowania.
Latem na naszych budlejach, sadźcach, heliotropach, szałwiach, czy
rudbekiach obserwujemy więc jedynie drobny wycinek całego ekologicznego łańcucha, którego ważnymi ogniwami są rośliny dzikie,
popularnie nazwane chwastami. Na szczęście motyli ostatnio coraz
więcej, a to oznacza, że i w naturze dobrze się dzieje. Nawet rzadkie
niegdyś wizyty pazia królowej stają się normą. Tym motylom kwiaty
wydają się zupełnie niepotrzebne. Przysiadają rzadko i chyba tylko
wtedy, gdy muszą znieść jajeczka na dzikich, albo uprawianych w ogrodach marchewkach. Latem widuje się na nich później charakterystyczne, seledynowo-czarne larwy.
Za to na ogrodowych łąkach, kwitnących dziesiątkami dzikich kwiatów: maków, chabrów, rumianów, koniczyn i różnych innych nieznanych bliżej, pojawiają się dziesiątki kolorowych motyli różnej maści.
W tym towarzystwie najbardziej cieszy mnie widok modraszków.
Tych niebieskich motyli nie spotykałem latami, a teraz pojawiają się
coraz częściej i to znak, że skomplikowany świat okolicznej dzikiej
przyrody naprawdę sprawnie funkcjonuje. Modraszki bowiem (niebieski kolor skrzydeł widać tylko na górnej stronie) mają wyjątkowe
wymagania – potrzebują do rozwoju dzikiego, lub też uprawianego
w ogrodach, krwiściągu lekarskiego, którym żywią się larwy, ale też i
mrowisk, w których następuje przepoczwarczenie. Dziwne? Podobną historię można opowiedzieć o tajnikach życia wielu innych kolorowych motyli, którym łatwo nieświadomie zakłócić harmonię
życia.
Zanim posadzimy w ogrodzie kolejną budleję czy werbenę,
z nadzieją na to, że przyciągnie motyle, szanujmy po
prostu również dziką, okoliczną przyrodę. W tym świecie
wszystko jest ze sobą wyjątkowo powiązane.
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Na grzyby

do parku

narodowego?

Każdy doświadczony ogrodnik wie, jak zabezpieczyć
swoje rośliny przed chorobami grzybowymi. Jesienią
natomiast wielu z nas zamienia się w wytrawnych
poszukiwaczy prawdziwków, maślaków
i podgrzybków, przemierzając od wczesnego świtu
kilometry leśnych duktów.
Jednak zapraszając Państwa do Świętokrzyskiego Parku Narodowego nie możemy polecić typowego grzybobrania, ponieważ zbiór
roślin i grzybów na terenie parku narodowego jest zabroniony.
Proponujemy więc inne podejście do grzybów, które spotkać możemy na szlakach Świętokrzyskiego Parku Narodowego przez cały
rok. Poznajmy bogaty świat grzybów rosnących na pniach drzew,
pospolicie zwanych „hubami”.
Grzyby od wielu lat stanowią oddzielne królestwo w systematyce
świata ożywionego. Są organizmami różniącymi się od roślin zielonych nie tylko wyglądem, ale także składem chemicznym i metabolizmem. Rośliny zielone mają zdolność fotosyntezy, to znaczy, że
za pomocą chlorofilu i światła słonecznego mogą wytwarzać związki potrzebne im do życia. Grzyby nie posiadają chlorofilu i muszą
pobierać pokarm z materii organicznej wytworzonej przez rośliny
lub zwierzęta. Ich ściany komórkowe zbudowane są z chityny.
Właśnie na pniach drzew podziwiać możemy niezwykłe formy
grzybów nadrzewnych występujących pojedynczo lub w grupach,
tworzących często owocniki wieloletnie. Dzięki temu grzyby nadrzewne możemy podziwiać we wszystkich porach roku.
Liczba gatunków grzybów występujących na całym świecie nie jest
dokładnie znana. Przypuszcza się, że jest ich około 250 - 300 tysięcy gatunków. W Polsce prawdopodobnie występuje ponad 10 000
gatunków grzybów, w tym 6 000 gatunków mikroskopijnych oraz
przeszło 4000 gatunków grzybów wielkoowocnikowych. Szacuje
się że na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego występuje około 450 gatunków grzybów wielkoowocnikowych.

Szczecinkowiec jodłowy fot. Agata Czeplina-Miernik

Na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego spotkamy grzyby,
których występowanie jest zagrożone ze względu na zanikanie
i przekształcanie środowisk, w których występują. Są to grzyby, które rozwijają się na starych i martwych drzewach. Niestety coraz
mniej jest lasów naturalnych, w których takie drzewa występują.
W lasach gospodarczych niski wiek rębności nie pozwala na rozwijanie się wielu zagrożonych gatunków grzybów. Tym większe znaczenie dla ich ochrony mają naturalne kompleksy leśne takie jak
Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody. A takie właśnie lasy, bogate w malownicze pnie obumarłych drzew, stojących i leżących,
możemy podziwiać podczas wycieczki po naszym parku. Gatunki
grzybów zasiedlające drzewa występują na danym osobniku kilka,
a nawet kilkanaście lat i doprowadzają do powolnej śmierci swojego
żywiciela.
Szmaciak gałęzisty; fot. Paweł Szczepaniak

Wroślak różnobarwny; fot. Agata Czeplina-Miernik

Pniarek obrzeżony; fot. Arkadiusz Adamczyk
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Do takich gatunków, które możemy spotkać w Świę- Pniarek obrzeżony zimą;
tokrzyskim Parku Narodowym należy m. in. szma- fot. Agata Czeplina-Miernik
ciak gałęzisty, który poraża korzenie i nasady pni
starych, często osłabionych, drzew iglastych.
Innym przedstawicielem tej grupy grzybów, również
pojawiającym się u podstawy pnia jest żagwica
listkowata. Dla odmiany występuje na drzewach
liściastych, najczęściej dębach, grabach i bukach.
Bardzo cennym i bardzo rzadko spotykanym grzybem atakującym stare modrzewie jest modrzewnik
lekarski, występujący na Górze Chełmowej i to
praktycznie jedyne, zanotowane w ostatnich latach
naturalne stanowisko tego gatunku. Dzieje się tak
z powodu braku starych drzewostanów modrzewiowych. W dawnych czasach wykorzystywany był
w medycynie ludowej.

Czyreń ogniowy; fot. Agata Czeplina-Miernik

Grzyby na martwym pniu
drzewa; fot. Janusz Kuszewski

Do grupy grzybów występujących na drzewach osłabionych lub
martwych pniach, należą również gatunki pospolite w
świętokrzyskich lasach i będące ich ozdobą przez cały rok. Do takich
grzybów zaliczyć możemy hubiaka pospolitego, występującego
najczęściej na buku i brzozie, pniarka obrzeżonego (zwanego
również hubą obrzeżoną) czy czyrenia ogniowego. Dawniej grzyby
te pocięte na plasterki i dobrze wysuszone, wykorzystywane były do
sporządzania tzw. hubek do rozniecania ognia za pomocą krzesiwa.
Stąd właśnie pochodzi jego nazwa.
Do ciekawego gatunku zaliczyć możemy również czarkę
szkarłatną. Ten wdzięczy grzybek rośnie na opadłych gałązkach, od
grudnia do maja.

Do bardzo cennych gatunków grzybów występujących na
martwych drzewach należą soplówki: jodłowa i gałęzista.
Soplówka jodłowa rozwija się na obumarłym drewnie jodły.
Owocniki są jednoroczne, silnie rozgałęzione, koloru białego w
stanie świeżym, następnie kremowe, a w stanie suchym żółtawe.
Podobna do niej soplówka gałęzista występuje przeważnie na
drewnie bukowym. Podczas wycieczek po szlakach turystycznych i
ścieżkach edukacyjnych parku w odpowiednich porach roku, bez
trudu można spotkać dekoracyjne owocniki tych grzybów.

Soplówka jodłowa; fot. Paweł Szczepaniak

Czarka szkarłatna; fot. Paulina Sikora

Zapraszamy do Świętokrzyskiego Parku Narodowego na
grzyby, ale nie z koszykiem, lecz z aparatem fotograficznym
lub na spacer, aby napawać się widokiem przedziwnych form
grzybowych.
Tekst: Agata Czeplina - Miernik
Świętokrzyski Park Narodowy
Zapraszamy
na stronę internetową
Świętokrzyskiego
Parku Narodowego
www.swietokrzyskipn.org.pl
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DOLINA
ŁACHY

Są w Polsce takie miejsca,
gdzie czynna ochrona
przyrody ma rzeczywiste
przełożenie na rozwój
lokalny i wsparcie lokalnych
społeczności. Zatrzymamy się dziś
w Dolinie Łachy, w gminie Wińsko należącej
do województwa dolnośląskiego.

przyrodzie
i ludziom

W widłach Odry i Baryczy płynie niewielka rzeka Łacha. Tam właśnie
od połowy lat 90. ubiegłego wieku „pro Natura” rozpoczęła swoje
działania zmierzające do wykupienia części łąk, łęgów i bagien z myślą o ochronie przyrody. W ostatniej chwili udało się wykupić ostatnie
fragmenty łąk zmiennowilgotnych, turzycowisk i pastwisk na wydmie
napiaskowej. W miejscach tych pozostały jeszcze zasoby rzadkich roślin. Jednym z największych sukcesów ochroniarskich w Dolinie
Łachy jest zachowanie i zwiększenie liczebności mieczyka dachówkowatego. Zaczęło się od zarastającej tarniną łąki zmiennowilgotnej,
na której pozostało 20 kwitnących okazów tej rośliny. Dzięki usunięciu nalotu krzewów, późnemu koszeniu i krótkotrwałemu wypasowi,
na łące zaczęły pojawiać się kolejne rośliny. Dziś kwitnie tam blisko
500 okazów i to, co mnie najbardziej cieszy - pojawiają się pojedyncze okazy dość daleko od centrum występowania.

Widok ogólny na Dolinę Łachy

Wszystkie grunty, którymi włada Fundacja Przyrodnicza „pro
Natura” są traktowane jako „Społeczne Rezerwaty Przyrody”.
Wartości przyrodnicze rezerwatów i okolicznych lasów przyczyniły
się do powołania siedliskowej ostoi Natura 2000 „Dolina Łachy”.
Wszystkie zabiegi, jakie się tu wykonuje, nakierowane są wyłącznie
na przyrodę. Czynna ochrona przyrody wymaga współpracy z lokalnymi rolnikami, organizacjami pozarządowymi, samorządem czy
biznesem. Stąd ścisła współpraca z Fundacją Tara, która od wielu
lat wypasa swe konie na naszych pastwiskach. Jest to mocne wsparcie dla ratowanych koni, które jednocześnie przyczyniają się do odtwarzania złożonej struktury pastwiska, przyjaznej dzikiej przyrodzie. Bez koni, nie byłoby dziesiątek owadów żerujących na nawozie, ani zwierząt, które się nimi żywią.

Bliska współpraca z Polskim Towarzystwem Ochrony Przyrody
Po renaturyzacji, polegającej na obniżeniu poziomu gruntu na
Salamandra zaowocowała restytucją susła moręgowanego w spozdegradowanych łąkach, zaczęły pojawiać się rzadkie gatunki ptałecznym rezerwacie przyrody „Ruskie Łąki”. Ten wymarły niegdyś
ków. Do lęgów przystąpiły czajki, sieweczki rzeczne, cyranki.
w Polsce gatunek wraca powoli na nasze ugory, pastwiska i miedze.
W oczkach wodnych nastąpił wybuch i rozkwit płaziego życia.
Jak dotąd są tylko trzy miejsca w naszym kraju, gdzie te ziemne
Setki godujących rzekotek drzewnych, melancholijnie grające
wiewiórki można zobaczyć. Jednym z nich jest Dolina Łachy.
kumaki nizinne i przemykające pośród wodnej roślinności
traszki grzebieniaste i pospolite wypełniły na nowo
przygotowane akweny. Zadziwiające jest, że w ciągu
Konie z Fundacji Tara w społecznym rezerwacie przyrody „Polder”
kilkunastu lat życie na zniszczonych łąkach zaczęło kipieć.
Podwodny świat zwierząt, a co za tym idzie baza pokarmowa, nie była obojętna dla bielików, kań rudych, kań
czarnych, pustułek czy bocianów białych i czarnych.
To zaskakujące, jak szybko przyroda radzi sobie z oddanym
jej obszarem.
Mieczyk dachówkowaty

Suseł moręgowany w społecznym rezerwacie „Ruskie Łąki”
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Kolejnym przykładem działań jest współpraca z Grupą Energa, która
wspiera ochronę bocianów białych i promuje z nami akcję „Zbieraj sznurki-chroń bociany”. Akcja z Doliny Łachy rozlała się na całą Polskę i kilka
krajów ościennych. Zachęcamy wszystkich, aby w czasie spacerów zbierali
sznurki rolnicze z pól, dróg polnych i łąk. Te pozostawione w przyrodzie są
przynoszone przez dorosłe bociany do gniazd, jako materiał gniazdowy i stanowią zagrożenie dla piskląt, które się w nie zaplątują i nierzadko giną w męczarniach nie mogąc odlecieć.
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Bociany białe chętnie żerują na świeżo skoszonych łąkach w dolinie

Młody puszczyk ukrywający się w zaroślach śliw

Brzęczka zasiedliła nowo powstałe trzcinowiska
Żarnowiec miotlasty na obrzeżach Doliny Łachy

Tętniące życiem społeczne rezerwaty przyrody zaczęły przyciągać coraz więcej turystów, którzy by zobaczyć susła przyjeżdżają tu nie tylko z Polski, ale i zza granicy. W okolicy, na bazie
dawnego klasztoru w Głębowicach, powstało zaplecze hotelowe
„Garnierówka”, gdzie każdy może się dziś zatrzymać i dostać
oprócz przyrody niezwykłą ciszę historycznych murów. Przyroda napędza rozwój lokalny do tego stopnia, że w wieży kościelnej
powstała (chyba pierwsza na świecie w tak niezwykłym miejscu)
ścieżka przyrodnicza o Dolinie Łachy. Miejsce to prowadzone
jest przez mieszkańców z głębowickiej Parafii.

Młody żuraw układający się do snu

W wyniku współpracy z samorządowcami powstały dwie kotłownie na
biomasę, która pochodziła z rezerwatów z doliny lub pól okolicznych
rolników. Szkoły dostały tańsze kotłownie, które przyczyniły się również do ochrony siedlisk nad Łachą.

Dolina Łachy jest żywym przykładem czynnej ochrony przyrody, która wpływa na promocję regionu i wsparcie dla lokalnych
społeczności. Dziś jest modelowym rozwiązaniem dla wielu
małych dolin w Polsce. Oby udało się replikować podobne działania w innych, małych ojczyznach.
Tekst i zdjęcia:
Krzysztof Konieczny
Fundacja Przyrodnicza „pro Natura”
Więcej informacji o dolinie znajdą Państwo
na blogu www.dbajobociany.pl
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Pożyteczne
bakterie w naszym
oczku
wodnym

Naturalne ekosystemy wodne stwarzają
optymalne warunki do harmonijnego
współistnienia ryb, roślin i innych
organizmów wodnych.
W sztucznych, z reguły
niewielkich oczkach wodnych
lub stawach, często położonych
w miejscach wyznaczonych przez
człowieka, dochodzi do niepożądanych procesów.

Nadmierny rozwój alg, zarastanie powierzchni zbiornika, obniżenie
przejrzystości wody czy powstawanie osadu organicznego to procesy,
które szpecą oczko wodne a tym samym spędzają sen z powiek jego
właścicielom.

Skąd się biorą problemy ?
Ogrodowy, ozdobny ekosystem wodny, należy chronić przed nadmiernym wzrostem populacji niepożądanych organizmów. Większość właścicieli zbiorników uprawia politykę tzw. „pasywnego” zarządzania stawem. Dopiero w momencie pojawienia się problemu
podejmują oni odpowiednie kroki w celu eliminacji nieprzyjemnego
zjawiska. Najczęściej zakupują jeden z wielu oferowanych na rynku
preparatów chemicznych, powszechnie stosowanych jako panaceum
na występujący problem. Trzeba zaznaczyć, że jest to rozwiązanie doraźne. Stosowanie odczynników chemicznych w końcowym rezultacie może nawet pogorszyć sytuację, wywołując np. intensyfikację
procesów powstawania „żyznego” namułu, zwiększenia ładunków
organicznych, wzrostu zawartości substancji odżywczych i biogenów
w danym ekosystemie wodnym.
W zamkniętym zbiorniku lub w zbiorniku z ograniczonym przepływem, możliwości odnowienia zasobów wodnych jest niewiele a naturalne usunięcie zanieczyszczeń w zasadzie niemożliwe. Brak prądów wodnych prowadzi do ograniczenia ilości tlenu w wodzie, co
szkodzi równowadze biologicznej i często prowadzi do wspomnianej
degradacji wodnej fauny i flory. Jednocześnie woda napływająca z
przydomowych ogrodów lub „użyźnionych trawników”, często
zawiera znaczne ilości związków azotu i fosforu. Dodatkowe
substancje odżywcze pojawiają się również podczas przekarmiania
ryb, czy też dolewania do oczka wody z kranu.
Gdy woda w naszym oczku wodnym nieustannie wzbogaca się o
składniki odżywcze i jej temperatura podnosi się podczas dużego nasłonecznienia, to warunki do inwazji glonów stają się idealne. Ich biomasa szybko wzrasta, w związku z czym zużywają duże ilości tlenu.
Brak tlenu oraz nadmiar substancji zawieszonych w wodzie zaburza
zrównoważony rozwój populacji wszystkich organizmów wodnych.
Powoduje to wytrącanie się dużych ilości osadu i jednoczesne
zarastanie zbiorników wodnych (eutrofizacja).
Jeśli nie zostaną podjęte odpowiednie kroki, mające na celu zmniejszenie ilości składników odżywczych oraz dodatkowego natlenienia
wody w zbiorniku, to powstanie tzw. „zupa”.

Pomocna biotechnologia
BluKlar
Dobrym sposobem na rozwiązanie tego problemu będzie aplikacja
naturalnych kultur mikroorganizmów poprzez użycie preparatu
BluKlar.
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W ten sposób bezpośrednio można oddziaływać na źródło występujących problemów, powodowanych przez nadmierną ilość składników odżywczych w toni wodnej czy też nagromadzeniem osadów na dnie zbiornika.
Recepta jest prosta - woda musi być mniej „tucząca” dla glonów.
Jeśli zabierzemy glonom ich źródła pożywienia to nie będą się rozrastać. Mikroorganizmy „uśpione” w BluKlarze, wprowadzone do
stawu zaczną namnażać się i skonsumują nadmiar substancji odżywczych. W ten sposób pomogą utrzymać „zdrowy”, przejrzysty
i czysty staw dla organizmów wodnych tj.: ryb, żółwi i żab oraz
zapewnią zrównoważony rozwój wśród całej populacji w oczku
wodnym.
BluKlar to mieszanina saprofitycznych mikroorganizmów, przeznaczona do klarowania stawów i usuwania osadu. Bakterie zawarte w preparacie BluKlar są nietoksyczne, niepatogeniczne, bezpieczne dla ludzi i organizmów wodnych oraz absolutnie nieszkodliwe dla środowiska.
Ponadto w skład preparatu wchodzą inne składniki umożliwiające
poprawienie klarowności wody (czyli oczyszczenie jej z osiadających się zawiesin i glonów) oraz przeciwdziałające nadmiernej
kwasowości wody. Zapewniają one również efektywne działanie
mikroorganizmów w warunkach zróżnicowanej twardości wody
w zbiorniku wodnym. Preparat wpływa również na rewitalizację
ekosystemów wodnych oraz działa zapobiegawczo w przypadku
ewentualnych zanieczyszczeń tego środowiska.
Naturalne mikroorganizmy występujące w preparacie BluKlar są
specjalnie wyselekcjonowane według kryterium zdolności do rozkładu związków chemicznych występujących w wodzie tj.: mocznika, amoniaku, fosforanów. Preparat zawiera również specjalne
odżywki dla bakterii zapewniające początkowe źródło pokarmu
i jednocześnie umożliwiające wzrost ich populacji i utrzymanie optymalnej twardości wody w zbiorniku wodnym.
Po aplikacji preparatu BluKlar do zbiornika wodnego, bakterie są
uwalniane i zaczynają pobierać składniki pokarmowe dla zapewnienia realizacji swoich potrzeb życiowych (oddychania, zapewnienia energii dla procesów metabolicznych, wzrostu, rozmnażania
się itp.). Ich populacja rozrasta się do takiego poziomu, na którym
mogą one zacząć efektywnie konkurować o składniki odżywcze
z glonami. Prowadzi to do zmniejszenia populacji glonów do „normalnego” poziomu, a tym samym przywrócenia równowagi biologicznej w zbiorniku wodnym.
Obie populacje kontrolują wzajemnie swoją wielkość, ponieważ
obie muszą konkurować o te same składniki odżywcze. Równowaga zostaje przywrócona, a właściciel oczka wodnego może się
zachwycać przejrzystą tonią.

BLUKLAR

PREPARAT BIOLOGICZNY
DO OCZYSZCZANIA OCZEK WODNYCH I STAWÓW

Ogranicza wzrost populacji glonów
Oczyszcza dno zbiornika wodnego z osadów
Poprawia przejrzystość wody
Zapewnia zrównoważony rozwój całego
ekosystemu oraz harmonijne
współistnienie ryb, roślin i innych
organizmów wodnych.
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Ożywczy

deszcz
Przywykliśmy już do tego, że w okresie letnim
trawniki w parku lub na skwerach
podlewane są przez automatyczne
zraszacze. Gdy jest bardzo gorąco
to często mamy ochotę wskoczyć
pod rozproszone strumienie chłodnej wody.
Zdarza się, że robią to nasze dzieci.
A może by tak zainstalować automatyczny
system zraszania we własnym ogródku?
Od razu uprzedzam, że instalacja systemu zraszania przez
profesjonalną firmę to koszt kilku lub kilkudziesięciu tysięcy
złotych. Choć im większy ogród, tym system nawadniania tańszy.
Nie wpadajmy jednak w panikę – przy odrobinie wiedzy, dobrych
chęciach i kreatywnych pomysłach, możemy sami pokusić się o
zbudowanie systemu zraszania w naszym ogrodzie. Zwłaszcza, że
wszystkie potrzebne do tego materiały są dostępne w sklepach
ogrodniczych.
Oczywiście do tego celu potrzebne będą prawidłowe obliczenia,
wiedza i umiejętność połączenia ze sobą właściwych elementów
całej konstrukcji. Po skończonej pracy i pierwszym uruchomieniu
okaże się, czy właściwie połączyliśmy wszystkie elementy.
Korzyści z instalacji własnego systemu zraszania jest wiele. Przede
wszystkim oszczędność wody oraz naszego czasu, który
spędzilibyśmy na podlewaniu. Oczywiście jeśli mamy niewielki
ogród, to wydaje się to niepotrzebna inwestycja. Niekoniecznie.
Nawet przy małym ogrodzie automatyczne zraszanie się opłaca –
trawnik i rabaty są równomiernie nawodnione, trawa nie gnije i nie
jest uszkadzana, gdyż nie musimy się po niej przemieszczać wraz z
wężem w ręku.
Na początek warto zwrócić uwagę, kiedy należy zraszać trawnik. W
okresie ciepłego lata należy zraszać trawniki i rabaty dość często.
Najlepiej jednak nie w czasie największego słońca, gdyż woda
wtedy paruje zbyt szybko, a jej krople jeszcze bardziej przyciągają
słońce i dochodzi do „poparzenia” trawy. Również w godzinach
wieczornych, gdy robi się już chłodniej, nie powinniśmy
dostarczać trawie zbyt dużej ilości wody, gdyż będzie ona zalegała i
spowoduje rozwój grzybów, pleśni i gnicie.
Nie ma jednego „przepisu” na idealny system nawadniania.
Wszystko zależy od obszaru, jaki chcielibyśmy nawodnić i naszych
własnych pomysłów. Jest jednak kilka podstawowych zasad,
którymi powinniśmy się kierować podczas konstruowania
systemu zraszania.
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Najlepiej, abyśmy na działce dysponowali studnią z własnym ujęciem wody bądź chociażby deszczówką. Możemy pokusić się także
o pozyskanie wody przez wykopanie studni głębinowej – ta inwestycja jest kosztowna, ale może posłużyć na lata.
Generalnie im prostszy system, mniej złączek i krótszy wąż, tym
mniejsze straty ciśnienia (barów). Do takiej instalacji, oprócz pompy, będzie jeszcze potrzebny zawór zwrotny (żeby zapobiec
wycofywaniu się wody), zawór regulacyjny (aby regulować
przepływ wody) i ciśnieniomierz (do kontrolowania ciśnienia
wody), odpowiednia ilość trójników i zaworów. Oczywiście należy
zainstalować zdalne sterowanie.
Po dokonaniu wstępnych obliczeń wybieramy się do sklepu po
podstawowe materiały, czyli rury, zawory, trójniki, złączki,
rozdzielacze, kolanka, węże, zraszacze i pistolety. Najlepiej,
abyśmy rozpoczęli montowanie systemu jeszcze przed założeniem
trawnika. Jeśli mamy już trawnik, to będziemy musieli niestety
wyciąć jego fragmenty.

VIRIDIS POLECA

Na początek prac podzielmy działkę na obszary a następnie dostosujmy ilość zraszaczy biorąc pod uwagę ich wydajność. Najlepiej
jest podzielić ogród na trzy sekcje i w każdej z nich zamontować po
dwa zraszacze, które będą pracowały równocześnie. Rury magistralne powinny być grubsze, natomiast doprowadzające – cieńsze.
Im mniejsza będzie liczba połączeń, tym lepiej dla wydajności naszego systemu. Im prostszy system, tym mniej elektroniki.
Gdy już podzielimy trawnik należy zaznaczyć na nim przebieg
głównych i bocznych rur, możemy to zrobić przy użyciu sprayu lub
farby. Główna rura powinna być wkopana głębiej, rury boczne –
płycej. Ważne jest, abyśmy nie zakopywali zaworów bezpośrednio
w ziemi, ale zainstalowali skrzynkę zaworową. Chodzi głównie
o to, abyśmy mieli do nich łatwy dostęp.
Na zimę trzeba będzie nasz system zabezpieczyć – przede wszystkim przez pozbycie się wody z wszystkich elementów systemu –
zraszaczy, pistoletów i węży. Zamarzająca woda może uszkodzić
tak misternie budowany system. Sterowniki i elektrozawory, filtry
i reduktory powinniśmy odłączyć lub zdemontować i przechować
do następnej wiosny – będzie to wymagało pracy, ale z pewnością
się opłaci. Wszystkie elementy przechowujmy w suchym i bezpiecznym miejscu.
Polska firma BRADAS, istniejąca na rynku od 1989, od wielu lat
posiada w swoim asortymencie szeroki wybór zraszaczy,
deszczownic i pistoletów. Oprócz tego oferuje także kompleksowe
materiały do własnoręcznego montażu systemu nawadniającego,
począwszy od węży, poprzez wózki i różnorodną armaturę. Same
zraszacze mogą być np. ręczne (pistolety) lub stacjonarne
(zamontowane na stałe), zraszacze obrotowe lub sektorowe. Zraszacze wynurzalne idealnie nadają się do podlewania trawników,
gdyż nie przeszkadzają w pielęgnacji ogrodu, np. w koszeniu.

Zasięg zraszaczy wynurzalnych jest duży i wynosi zazwyczaj od 5
do nawet 15 m zraszania.
Zraszacze mogą podlewać punktowo lub tworzyć delikatną mgiełkę. Z kolei deszczownice charakteryzują się wahadłowym mechanizmem który sprawia, że woda jest dystrybuowana równomiernie
na cały trawnik. Co ciekawe podlewanie deszczownicami przynosi
dobre efekty nawet przy niskim ciśnieniu wody. Zraszacze obrotowe charakteryzują się tym, że strumień wody przypomina naturalny deszcz a zraszacze pulsacyjne zapewniają ciągły dopływ wody.
Kompleksowe produkty do montażu systemu nawadniania, oferowane przez firmę Bradas, są trwałe, wykonane z wysokiej jakości
materiałów, a przy tym lekkie i łatwe w utrzymaniu. Dostępne
w wielu sklepach i centrach ogrodniczych.
Własnoręczne wykonanie systemu nawadniania – jest
pracochłonne, ale satysfakcja z takiej pracy jest bezcenna!
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Wyrywacz
sposób na
chwasty
Pojawiają się tam, gdzie nikt ich nie chce. Rosną
bujnie – czego nikt nie oczekuje. Chwasty – zmora
nie tylko tych posiadających ogród warzywny czy
kwiatowy, ale także właścicieli soczyście zielonych
trawników. W usuwaniu chwastów pomoże nam
praktyczny, teleskopowy wyrywacz.
Zacznijmy jednak od tego, że na miano chwastów zasługują rośliny,
które są niepożądane przez człowieka. Chwastem może być także
każda roślina, która rośnie w niewłaściwym miejscu.
Chwasty cechują się ekspansywnymi i mocnymi korzeniami, silnymi rozłogami i tysiącem samorosiewających się nasion. Jak żadne
inne rośliny mają ogromną tolerancję co do gleby, szybko adaptują
się do nowych warunków środowiska i nie wykazują zapotrzebowania na nawozy. Są na tyle ekspansywne, a zarazem przywiązane
do miejsca, że trudno jest im się „rozstać” z naszymi wypielęgnowanymi uprawami. Mogą długo pozostawać niezauważone, ale
wystarczy odpowiednia dawka słońca lub pęknięcie łupinki... i już
zaczynają kiełkować i rosnąć.
Chwasty zajmują naszym roślinom, z których chcielibyśmy zebrać
plon, nie tylko słoneczne stanowisko, ale także wodę i cenne
składniki pokarmowe. Zagłuszając uprawy w znacznym stopniu
obniżają plony. I jakby tego było mało, chwasty stanowią nie lada
problem podczas zbiorów zbóż, utrudniając koszenie i przemiał
plonów. Nie wspominając już o tym, że niektóre są szkodliwe dla
ludzi, np. kąkol czy najbardziej nam znany barszcz Sosnowskiego.
Chwasty są również żywicielami groźnych dla roślin uprawnych
chorób bakteryjnych, grzybowych czy nawet szkodników.

Problemem chwastów w ogrodach zajęli się producenci narzędzi.
TELESKOPOWY WYRYWACZ DO CHWASTÓW firmy
Fiskars w tym sezonie dostępny jest w nowej odsłonie.
Jak sama nazwa wskazuje, nadrzędnym celem podczas produkcji
jest amortyzacja pracy z narzędziem. Innowacyjna konstrukcja
wyrywacza sprawia, że nie jesteśmy już zmuszeni traktować
naszego trawnika „chemią” a także oszczędzamy swoje plecy,
gdyż ruchoma rączka umożliwia dostosowanie się narzędzia do
wzrostu użytkownika. Kolejny atut wyrywacza to lekkość.
Natomiast wzmocnienie trzonka włóknem
szklanym sprawia, że jest trwały. Pazury
do chwytania chwastów wykonano
z wysokowęglowej stali i mogą one
złapać korzeń aż z czterech stron.
Producent postarał się nie tylko
o nasz komfort, ale także o czystość
podczas pracy. Już nie musimy
brudzić rąk, schylać się
i obciążać kręgosłupa,
aby pozbyć się
nieproszonych
gości w ogrodzie.

A więc wyrywacze
w dłoń i
zapraszamy do
ogrodu!
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TOP PRODUKT

CIDERINI
DROŻDŻE DO CYDRU

ŁĄKA
KWIETNA

Drożdże nie wymagające wstępnego
namnażania. Drożdże do cydru wymagają

Łąka kwiatowa to bogata
mieszanka najlepszej
jakości nasion
dzikich kwiatów,
ziół i traw. Szybkie
kiełkowanie.

jednak dodatku pożywki.BROWIN

CEBULKI KWIATOWE

KIEPENKERL

Nowa seria Harmonia Barw została
stworzona z myślą o osobach ceniących
wyjątkowe kompozycje roślin ozdobnych
o współgrającej kolorystyce.
Nowość w ofercie.

W. LEGUTKO

ROSAHUMUS
Nawóz organiczno-mineralny,
zawierający kwasy humusowe,
potas i żelazo.
Przeznaczony do nawożenia
doglebowego
i poprawy jakości gleb.

AGROSIMEX

ZRASZACZ WAHADŁOWY
Kompaktowy zraszacz metalowy LIME EDITION.
Posiada 16 trwałych dysz, ramię wykonane z aluminium,
wbudowaną igłę do czyszczenia zabrudzonych dysz.
Konstrukcja zraszacza jest odporna na uszkodzenia.
Łatwa regulacja zasięgu zraszania.

BRADAS
BLUKLAR

ZIEMIA
DO IGLAKÓW
Doskonałe podłoże z nawozem do
sadzeniai przesadzania drzew
i krzewów iglastych oraz roślin,
które wymagają podłoża
o odczynie kwaśnym.

Preparat biologiczny do
oczyszczania oczek wodnych
i stawów. Ogranicza wzrost
populacji klonów, oczyszcza dno
zbiornika wodnego z osadów,
poprawia przejrzystość wody
i zapewnia zrównoważony
rozwój całego ekosystemu.

BIOEXPERT

FORTE

SPRAY NA KOMARY
KLESZCZE I MESZKI

NAWÓZ
PLANTON K
I PLANTON S

Spray odstraszający owady latające oraz
kleszcze. Przeznaczony do stosowania
na ciało. Skutecznie chroni przed ukłuciami
i ukąszeniami. Do stosowania w miejscach
zwiększonej aktywności owadów.

Specjalistyczny nawóz
przeznaczony do zasilania
roślin balkonowych, takich
jak: pelargonie, surfinie
i innych roślin
kwitnących.

AROX

PLANTPOL

ROZRYWKA

Na
ratunek

ratunek

Od 2004 roku wilk znajduje się
na liście ściśle chronionych gatunków
i podlega czynnej ochronie.
I choć populacja wilków, zamieszkująca
polskie puszcze, bory i lasy,
nierównomiernie, ale systematycznie
wzrasta, to niestety nasila się
problem ich nielegalnego odstrzału.

Zezwolenie na odłów wilków może wydać jedynie Minister Środowiska i to tylko w określonych sytuacjach. Poza tym polskie prawo
zakazuje, a także surowo karze (grzywną lub aresztem) okaleczanie, chwytanie czy zabijanie tych zwierząt. Niestety nawet to nie
chroni życia wilków, a wykrycie sprawców nielegalnych odstrzałów jest trudne i dochodzi do niego zazwyczaj przez przypadek.
W wielu wypadkach, gdyby nie nagłośnienie przez media, sprawy
te nie byłyby znane społeczeństwu.
Przekonanie ludzkie, że wilk jest zły, niestety kładzie się cieniem na
charakterze tego drapieżnika. Choć faktycznie wilki są zaliczanie
do drapieżników, to w żaden sposób nie zagrażają człowiekowi,
a wręcz go unikają. Wilk nie stanowi dla człowieka zagrożenia, raczej jest odwrotnie.
Okazuje się, że wilcza wataha to dobrze zorganizowana grupa z podziałem na role. Na czele stoi samiec alfa i jest najważniejszym
osobnikiem w stadzie. Po nim jest samica czyli wadera, przy czym
do rozrodu przystępują tylko samice stojące najwyżej w hierarchii.
Wataha posiada także osobnika beta (którego zadaniem jest opieka
nad młodymi) oraz osobnika omega (najsłabszy, znajduje się na
końcu stada, a nawet zostaje czasowo lub na stałe odsunięty od
watahy). Są wilki, które polują i są takie, które opiekują się stadem.
Człowiek, zaburzając hierarchię wilczego świata poprzez zabicie
któregoś z osobników, robi krzywdę nie tylko wilkom ale i sobie.
Osłabiona wataha nie jest już w stanie polować. Mięso dzikich
zwierząt kopytnych, takich jak sarny, jelenie i dziki, stanowi około
90% ich pożywienia. Niestety z powodu degradacji stada wilk
zaczyna podchodzić pod gospodarstwa domowe i polować na
zwierzęta hodowlane, co oczywiście nie podoba się ludziom.

Populacja wilka jest zagrożona także z przyczyn naturalnych – chorób, pasożytów, braku pokarmu czy zranień. O ile na te czynniki
czasem nie mamy wpływu, o tyle kłusownictwo i odstrzał stanowią
świadome działanie człowieka. Wilki padają ofiarą przypadkowego strzału podczas polowań na dziczyznę, ale także celowego odstrzału dla zdobycia trofeum. Przypadki nielegalnego procederu
ujawniane są zazwyczaj przez ekologów i organizacje społeczne.
W styczniu tego roku, w dwóch miejscach w Polsce, doszło do
drastycznego zabicia drapieżników, gdzie w obu przypadkach w
ciele wilka znaleziono ślad po kuli. W drugim z tych przypadków
okazało się, że leśnik, który poinformował o oskórowaniu wilka
(czego był świadkiem), również został ukarany. Złe jest to, że wciąż
istnieje pozwolenie społeczne i zmowa milczenia a ci, którzy nawet
nie zgadzają się na odstrzał, nie chcą o tym informować, bojąc się
konsekwencji. W tym wypadku potrzebna jest nie tylko odwaga,
ale również poczucie sprawiedliwości.
O życiu wilków nakręcono
już wiele filmów przyrodniczych i napisano książek.
Tematem ochrony wilków
m.in. zajmuje się
WWF Polska. W tym roku,
w ramach 8 edycji akcji
„Godzina dla Ziemi”,
przeprowadzono „Godzinę
dla wilka”. Każdy z nas na
stronie
www.godzinadlaziemi.pl
może jeszcze dołączyć do
watahy i wesprzeć ochronę
wilków przed nielegalnym
odstrzałem. Na stronach
internetowych WWF
możemy także przeczytać
o innych akcjach tej
organizacji.

Jedyny w Polsce pomnik wilka
w międzyrzeckim lesie

Wilki były również
głównymi bohaterami dwóch powieści Marii Nurowskiej:
„Nakarmić wilki” oraz „Requiem dla wilka”.
Aby chronić wilki przed wymarciem, musimy zapewnić im dostęp
do wody i pożywienia, a także nie degradować środowiska naturalnego w którym żyją, np. poprzez wycinanie drzew. Zachowanie
równowagi w ekosystemie pozwoli nam chronić ten gatunek oraz
przyczyni się do jego rozwoju.
Warto zareagować na krzywdę tych mądrych zwierząt, które
choć odznaczają się siłą i sprytem, to są bezbronne wobec przeszywającej pierś kuli wystrzelonej przez kłusownika.
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Kwerkle receptę

Zwierzęta
Zupełnie inne kolorowanki

Pięć mazaków lub
kredek, kartka papieru
z niezliczoną ilością kółek
i chwila wolnego czasu?
To przecież nic innego jak
Kwerkle.
Wchodząc do księgarni w poszukiwaniu nowości książkowych
ostatnio dosyć często natrafiamy na kolorowanki dla dorosłych.
Przerzucamy kilka kartek i idziemy dalej sądząc, że ta forma
spędzania wolnego czasu jest zarezerwowana dla dzieci. I przenosimy nasz wzrok na zadrukowane strony różnorodnych książek lub
na albumy z kolorowymi zdjęciami, zachęcające do zagranicznych
podróży. Może warto jednak zatrzymać się przy kolorowankach –
stopniowe odkrywanie oznaczonych i chaotycznych z pozoru pól
może przynieść niesamowitą frajdę także dorosłym!
„Kwerkle. Zwierzęta”, to kolejna, po bestsellerowej serii książek
„1000 x połącz kropki”, kolorowanka dla dorosłych autorstwa
Tomasa Pavitte'a. Ten artysta grafik z Aukland w Nowej Zelandii
po raz kolejny zaprasza czytelników do wspólnej zabawy. Tym
razem nie będzie to jednak „zwykłe” łączenie kropek a wypełnienie
ponumerowanych pól stykających się ze sobą okręgów. Na
początku nie widzimy nic oprócz wirujących kół. Stopniowo
obrazy nabierają kolorów i staje się w naszych rękach prawdziwym
dziełem sztuki. Właściwie to my powołujemy je do życia. Możemy
to robić sami, w skupieniu, lub zaprosić do zabawy dzieci. Gotowe
dzieła, przedstawiające portrety zwierząt, możemy oprawić i
powiesić na ścianie. Będziemy je mogli podziwiać.
Jeśli wydaje nam się, że stworzenie dla nas takiej kolorowanki jest
dziecinnie proste, to jesteśmy w błędzie! Narysowanie takiej
misternej kolorowanki wymaga nie tylko pomysłu, ale także wiele
godzin wytężonej pracy. Pola przeznaczone do pokolorowania
przecinają się okręgami. I o ile w połączeniu kropek główną rolę
odgrywa linia, o tyle w kolorowankach najważniejsza jest barwa i
jej odcienie. Naszym zadaniem jest wybranie określonych kredek
(autor nie narzuca określonej palety barw) oraz przyporządkowanie
jej cyfrom od najjaśniejszej do najciemniejszej barwy. Naszym
narzędziem może być też czarny flamaster czy cienkopis,
zmieniając jedynie sposób zakreślania powierzchni uzyskamy
imponujący efekt.

Zwierzęta domowe
lekarstwem na stres?
Oczywiście, że tak!

Stres u ludzi występuje w takich sytuacjach pojawiających się w naszym otoczeniu (w pracy, w domu, w szkole), które mają naturalną
zdolność do wywoływania napięcia i silnych emocji. Trzeba zaznaczyć, że niewielki stres mobilizuje nas do działania. Natomiast nieustanne napięcie często negatywnie odbija się na zdrowiu i zaburza naszą równowagę psychiczną oraz fizyczną. Naturalnym sposobem na
rozładowanie napięć i emocji jest obecność zwierzęcia w domu.
Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, że sama obecność zwierzęcia
w domu wpływa kojąco na nasze nerwy. Bo kto z nas ma świadomość
tego, że nawet spojrzenie na pływające w akwarium rybki mogą działać
odprężająco po całym dniu pracy? A udowodniono naukowo, że mogą.
Zwierzęta domowe, psy czy koty, przede wszystkim nas nie oceniają
a relacja z nimi z założenia jest pozbawiona uprzedzeń. Nasze zwierzęta domowe w żaden sposób nas nie oceniają ani nie osądzają. Być
może dzięki temu czujemy ich wsparcie. A pamiętajmy, że prawdziwa
chęć posiadania psa czy kota nie bierze się znikąd – po prostu wynika
z naszych potrzeb i upodobań. Nie brane są pod uwagę chwilowe
kaprysy. Zwierzęta zawsze wypełnią poczucie pustki w naszym życiu.
Ważnym czynnikiem obniżającym stres jest pogłaskanie psa lub kota.
Naukowcy udowodnili, że naturalny dotyk działa na nas uspokajająco
i stymuluje nasz dobry nastrój, powodując tym samym zmniejszenie
poziomu stresu w naszym organizmie. Okazuje się także, że przebywając ze zwierzętami wzmacniamy swój system immunologiczny. Osoby,
które mają w domu zwierzęta chorują rzadziej niż te, których kontakt ze
zwierzętami jest sporadyczny.
Z kolei mruczenie kotów wpływa nie tylko łagodząco na nasze nerwy,
ale także łagodzi ból. Nie mówiąc już o tym, że zwierzęta domowe
uwalniają też nasze pozytywne emocje, a w relacji z nimi czujemy się
potrzebni i doceniani – one mają przecież tylko nas. Zwierzęta sprawiają także, że mamy lepszą kondycję. To one „wyciągają” nas przecież na
codzienne spacery! Należy je docenić w jeszcze jednym aspekcie –
przyczyniają się do szybszego rozwoju dzieci, uczą je odpowiedzialności, wrażliwości i troski o innych. Psy i koty są doskonałymi towarzyszami zabaw a dziecko czuje się przez nie docenione i potrzebne.

„Kwerkle. Zwierzęta” to 20 czarno-białych, kolistych kolorowanek formatu 27 cm x 37 cm oraz jeden plakat o wymiarach 48 cm x
35 cm. Każdy rysunek jest jednostronny, wydrukowany na grubym
papierze o bardzo dobrej jakości. Dodatkowo wydawca
przygotował nacięcie na każdej kartce – umożliwia to wydarcie
gotowych obrazów. Zaopatrując się w tą książkę z pewnością być
może nabierzemy apetytu na kolejne. Już dziś wiadomo, że będzie
kontynuacja kolorowanki o zwierzętach.
Dlaczego właśnie kolorowanki? Bo nie tylko są doskonałym
miejscem na uwolnienie naszej kreatywności czy spędzeniem
wolnego czasu, ale także stają się swoistą terapią antystresową i
odpoczynkiem od intensywnej pracy. Z tego odstresowania może
wyjść niepowtarzalny portret żyrafy.

Viridis poleca!

Zamiast oglądać filmy ze śmiesznymi kotami, psami i dziećmi,
osiągniemy lepszy efekt, gdy futrzasty kot lub pies z lśniącą sierścią
pojawią się w naszym domu. Efekt – szczęśliwsze życie
obniżonym poziomem stresu!
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Poziomo:

1. Film o Dzikim Zachodzie
5. Rusowicz lub Sari
8. Koturn lub szpilka
9. Nazwisko autora „Opowieści
wigilijnej”
12. Kenozoiczna lub nowożytna
13. Geppert lub Górniak
14. Stanisław, polski aktor i satyryk
15. Paleta kolorów, system barw
16. Stan konta to inaczej...
18. Imię męskie pochodzenia
greckiego, święty
20. Najdłuższa rzeka Afryki
21. Jednostka miary, używana
m.in. w rolnictwie
22. Rodzaj fryzury
26. Miejska droga
28. Defilada lub orszak
30. Jadalna część pietruszki
32. Właścicielka puszki pełnej
nieszczęść
33. Malowana w piosence
Karin Stanek
34. Inaczej szlochać

Pionowo:

1. Wilczyca
2. Największa włoska wyspa
3. Bohater epopei Wergiliusza
4. Szczyt w Tatrach, nad Kuźnicami
5. Składnik zmywacza do paznokci
6. Podarunki, prezenty
7. W sztuce: kompozycja
z gotowych przedmiotów
10. Tytuł polskiego filmu
nagrodzonego Oscarem
11. Kilotona - skrót
17. Japońska sztuka walki
19. Towarzyszka panny młodej
23. AC i ... - rodzaje ubezpieczeń
24. Augustowski lub Sueski
25. 60 sztuk
27. Zimny lub ciepły smakołyk
29. Jednostka miary długości
31. Nocny motyl

3

2

1

4

14

1

5

6

7

5

7

8
11

10

9

12
17

14

13
16

15

4

16

17

11

18

19

20

17
8

2

22

21

23

24
15

26

25
28

27
30

29
10

31

13

12

32
3

6

34

33
9

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Bakterie żywiące się martwą materią organiczną to _ _ _ _ _ _ _ _ _
Enzym, rozkładający tłuszcze w szambach i oczyszczalniach
biologicznych to _ _ _ _ _ _
Biochemiczny rozpad związków organicznych na proste związki
nieorganiczne to _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Właściwe odpowiedzi należy dopisać do rozwiązania krzyżówki.
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LISTA NAGRODZONYCH
Z POPRZEDNIEGO 1. Ewa Porschke
NUMERU:
C.O. Skalniak Spytkowice
(Hasło:
Ogrody pełne życia)

ZWYCIĘZCOM
GRATULUJEMY !

2. Agata Bielaczek
C.O. Pest Ario
3. Elżbieta Prześniak
C.O. Sosenka Łapy
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 10.08.16

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/

