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PORADNIK SEZONOWY

Do zrobienia...
Październik i listopad to miesiące, w których zwłaszcza
podczas złej pogody, chętniej przebywamy w domu
niż w ogrodzie. Nie spoczywajmy jednak na laurach,
trzeba jeszcze okryć rośliny, zadbać o trawnik,
odpowiednio przygotować glebę przed zimą.

Październik
Październik to dobry czas do posadzenia wszelkich drzew i krzewów o odkrytych korzeniach (są teraz tańsze!) Możemy jeszcze
posadzić róże – zdążą się ukorzenić przed nadejściem zimy.
Sadzimy: narcyzy, krokusy, tulipany, szafirki, lilie. Dzielimy
i sadzimy byliny oraz przesadzamy iglaki.
Wysiewamy do gruntu: gorczycę, koper (najlepiej na chybił
trafił, na wiosnę zawsze coś wykiełkuje), czarnuszkę, chabry,
komos i nagietki. Przed zimą siewki przykrywamy igliwiem.
Pielęgnujemy trawnik, kosimy, dopóki trawa rośnie, wygrabiamy
liście i zasilamy go nawozami jesiennymi.
Zbieramy owoce: winogrona, ostatnie jabłka i gruszki oraz robimy z nich przetwory i nalewki.
Po zbiorze warzyw korzeniowych przekopujemy glebę i spulchniamy ją, wydobywając na wierzch szkodniki, które wyginą
podczas mrozu.
Wykopujemy kłącza, bulwy i cebule kwiatowe, które nie są
mrozoodporne i przechowujemy je.
Przenosimy rośliny na zimę do pomieszczeń, do pustych donic
po kwiatach jednorocznych możemy wsadzić iglaki lub wrzosy.
Ściółkujemy glebę wokół wszystkich roślin, które będą zimowały
w gruncie. Może to być zmielona kora, słoma, skoszona i wysuszona trawa. Dobrym materiałem będzie również przygotowany
wcześniej kompost.
Opryskujemy jabłonie i grusze pięcioprocentowym mocznikiem
przeciwko parchowi. Młode drzewka ochraniamy przed zającami
i dzikimi zwierzętami.
Po ostatnim koszeniu dokonujemy przeglądu kosiarki, rozkręcamy ją, czyścimy, naoliwiamy i składamy. Będzie potrzebna w następnym sezonie.

Listopad
W listopadzie porządkujemy grządki po zbiorach, wapnujemy
glebę lub rozsypujemy na niej dolomit.
Możemy jeszcze wysiać szpinak, roszponkę, czosnek ozimy.
Z dziko rosnących owoców głogu, tarniny i jarzębiny możemy
zrobić soki i nalewki – będą idealne na zimę.
Okrywamy rośliny – usypujemy kopczyki, ściółkujemy glebę
wokół drzew, owijamy zimową agrowłókniną lub kapturem
ochronnym.
Trawnika już nie kosimy, natomiast systematycznie go
wygrabiamy. Suche liście możemy przeznaczyć na kompost.
Usuwamy pozostałe, opadłe oraz zgniłe owoce z drzew i z ziemi.
Pozbywamy się chorych pędów róż i innych roślin.
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Dokonujemy przeglądu narzędzi ogrodniczych.

Nie
zapomnij

zapomnij
O JAK

-

Owady biegające
Nasz ogród i sad o każdej porze roku odwiedzają
zarówno owady pożyteczne jak i szkodliwe. Jesienią
z kolei nasz dom jest doskonałym schronieniem dla
owadów biegających.
Latem szkodniki niszczą nasze uprawy, a jesienią wchodząc do naszych mieszkań, niszczą produkty spożywcze. Co gorsze, szkodniki przenoszą groźne dla zdrowia człowieka wirusy i choroby, wywołują także uciążliwe alergie.
Zanim sięgniemy po środki chemiczne, spróbujmy inaczej pozbyć
się niechcianych owadów. Najlepiej jest stworzyć im niedogodne
warunki do rozwoju. Co to oznacza? Na początek należy zadbać
o prawidłowe uszczelnienie domu. Poza tym należy regularnie
sprzątać i dbać o higienę w domu. A produkty spożywcze przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach.
Jeśli mimo tych wszystkich zabezpieczeń owady biegające i tak
przedostaną się do pomieszczeń, trzeba pozbyć się ich za pomocą
preparatów chemicznych. Zanim ich użyjemy, powinniśmy zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa.
Do zwalczania owadów biegających marka Toxy stworzyła linię
odpowiednich preparatów. Są to preparaty zarówno w formie pylistej jak i płynnej. Jeśli mamy do czynienia z nadmierną ekspansją
mrówek w naszym domu, to godny polecenia jest Mrówkobit.
O ile w środowisku naturalnym mrówki są pożytecznym elementem, a my podziwiamy ich pracę, o tyle w domu nie są mile widzianymi gośćmi. Jeszcze bardziej niż mrówek nie tolerujemy
obecności prusaków i karaluchów. Także na te szkodniki jest środek
chemiczny – Prusakobit. Czasem mamy do czynienia z wieloma
rodzajami szkodników. Wtedy możemy sięgnąć po płynny Uniwersalny środek owadobójczy.
Preparat zwalcza nie tylko owady biegające,
ale także latające. Poza tym ma przyjemny
zapach i można nim pryskać wszystkie
powierzchnie, zarówno szklane jak
i drewniane, betonowe oraz syntetyczne.
Aby oprysk był skuteczny i doprowadził
do pozbycia się szkodników, należy go
powtórzyć. Profilaktycznie także
zastosować
po gruntownym
sprzątaniu.
Nie dopuśćmy do
inwazji owadów
biegających
w naszym domu.
Spowodują nie
tylko szkody
materialne
ale i zdrowotne.
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Jesień jak
kameleon
W klimacie umiarkowanym wyróżniamy cztery
pory roku. Klimat gorący dzieli się inaczej
– na porę suchą i deszczową. Przy czym pora
sucha jest odpowiednikiem naszej zimy,
a pora deszczowa – lata.
Jesień w naszym umiarkowanym klimacie ma różnorodne
oblicza. To taki czas, w którym możemy doświadczyć
wszystkiego: ciepłego słońca, deszczu, nawałnic i pierwszych
przymrozków, a nawet śniegu. Lubimy obserwować, jak zmienia
się jesienią świat.
Jesień jako pora roku dzieli się na kilka okresów:
wczesna jesień, jesień właściwa (której towarzyszy tzw. „babie
lato”), złota polska jesień i szaruga jesienna. Wczesną jesień rozpoczyna kwitnienie wrzosów i kasztanowców, podczas jesieni
właściwej liście zaczynają żółknąć a następnie opadać. Przychodzi
też taki czas, gdy nie ma deszczu a temperatury przypominają lato.
Nie zawsze jest kolorowo, dlatego na koniec tej pory roku zawita do
nas jesienna szaruga. Zjawiska te zazwyczaj przenikają się i fakt, że
w jeden dzień świeci słońce a w drugi pada deszcz, nie powinien nas
dziwić.
Wśród tych wszystkich zjawisk warto zwrócić szczególną uwagę
na dwa pojęcia: „babie lato” i „złota polska jesień”. Te pojęcia przywołują piękniejsze oblicze tej pory roku, ale są też wyznacznikami
ważnych procesów zachodzących w przyrodzie.
Zachwycamy się ulotnymi, delikatnymi pajęczymi nićmi, które
unoszą się w powietrzu. Przypominają one srebrne włosy starych
kobiet. Stąd wzięła się nazwa „babie lato”. Zwykle ten czas przypada na początek jesieni i nie trwa zbyt długo. Okazuje się, że nici
„babiego lata” to tylko fragment globalnego środka transportu pająków. W długie podróże po zawieszonych na drzewach i krzewach
nitkach wybierają się zazwyczaj młode pająki. Co ciekawe pokonują w ten sposób setki kilometrów. W niektórych wypadkach wyprawy mogą odbywać się z kontynentu na kontynent. Taka podróż może trwać nawet miesiąc, ale jeśli pająk znajdzie odpowiednie dla
siebie miejsce to przerywa wędrówkę i osiedla się. Ląduje wtedy na
ziemi wraz z uprzędzoną przez siebie nicią.
Zjawisko tzw. „przelotów” możemy obserwować nie tylko jesienią,
ale także wiosną. Z meteorologicznego punktu widzenia natomiast
„babie lato” jest określeniem pogody kształtowanej przez Wyż Południowoazjatycki lub Wschodnioeuropejski. Przynosi nam przyjemną aurę a także dobre samopoczucie i pozytywną energię.
REKLAMA

W drugiej fazie jesieni możemy obserwować zjawisko zwane
„złotą polską jesienią”. Okazuje się, że nie wszędzie na świecie liście stopniowo zmieniają barwę po to, by następnie opaść na ziemię
tworząc złocisty dywan.
Złotą polską jesień możemy obserwować w październiku. Jest
wtedy kolorowo, liście przebarwiają się w odcieniach żółci, brązu i
czerwieni. Zmiana barwy liści oraz ich opadanie ma swoje uzasadnienie. Drzewa przygotowują się w ten sposób do nadchodzącej
zimy. Zielone dotąd liście najpierw przechodzą w barwę żółtą a
następnie brązowieją i czerwienieją. A na końcu opadają. Krótsze
dni, z mniejszą ilością słońca sprawiają, że stopniowo w liściach
przestaje zachodzić proces fotosyntezy. Chlorofil nie jest już przetwarzany a zatem rośliny nie produkują już pokarmu. Składniki
pokarmowe, dotychczas obecne w liściach, są systematycznie
transportowane do korzeni drzew, które je magazynują. Bez liści,
ale za to z pokarmem, drzewa mogą przetrwać zimę.
W klimacie umiarkowanym, z ostrymi zimami, zrzucanie liści jest
koniecznością. Ale w tych częściach naszego globu, gdzie słońce
dominuje prawie przez cały czas, drzewa wcale nie zrzucają liści.
Powodem są nie tylko słońce, które świeci przez większą część
roku, ale także krótki okres wegetacyjny drzew. Drzewa, zrzucając
liście, nie miałyby czasu na wytworzenie nowych. Jak widać nawet
drzewa wiedzą co robią.
Jesień to ta pora roku, w której mamy wszystko. I słońce,
i deszcz, zimne poranki i wieczory, tęczę i różne inne zjawiska
pogodowe. Czasem z przyjemnością spędzamy chwile na
świeżym powietrzu a innym razem, podczas ulewnego deszczu,
wolimy domowe zacisze. Już od pierwszego swojego
„królowania” jesień „kradnie” nam czas. Wraz z kolejnymi
kartkami z kalendarza ubywa nam 4 minuty dnia na rzecz nocy.
Jesienią nie nudzi się jeszcze żaden ogrodnik. Do wykonania ma
dużo prac: porządkowanie grządek i rabat, dokonanie ostatnich
zbiorów, grabienie i okrywanie.
No i jeszcze trzeba wybrać się do lasu na
ostatnie grzyby.
Jesień sprzyja spacerom, podziwianiu
zmieniającej się nieustannie przyrody
i obserwacji zjawisk astronomicznych
na niebie. Jesień zapewnia nam
wszystko – pracę w ogrodzie
oraz przyjemne chwile odpoczynku.
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Jesienna

przeprowadzka

czyli jak przezimować
rośliny ciepłolubne
Już w październiku temperatura
systematycznie spada a lekki mróz
coraz częściej daje o sobie znać.
To sygnał dla nas, abyśmy
przygotowali rośliny ciepłolubne
do jesiennej przeprowadzki
z balkonów i tarasów do pomieszczeń.

Najlepszym miejscem do przechowywania jest ogród zimowy

PRZYGOTOWANIE ROŚLIN

TERMIN

Zanim „przeprowadzimy” rośliny najpierw musimy je do tego
przygotować. Usuwamy chore lub suche pędy, pozbywamy się
chwastów oraz sprawdzamy, czy nie pojawiły się jakieś szkodniki.
Nawet jeśli nie zauważyliśmy żadnych niepokojących zmian,
możemy opryskać rośliny profilaktycznie – na pewno im to nie
zaszkodzi. Początkowa zmiana otoczenia i temperatury może
negatywnie wpłynąć na odporność roślin, które są wtedy bardziej
podatne na ataki szkodników. Niektóre, choć nie wszystkie rośliny,
powinniśmy przyciąć. Dotyczy to zwłaszcza gatunków roślin
o miękkich liściach takich jak pelargonie czy datury. Przed przeprowadzką powinniśmy także dokładnie wyszorować i umyć donice.

Nie można precyzyjnie określić daty przeniesienia roślin do pomieszczeń. Wszystko zależy od aktualnej pogody i temperatury. I o
ile pierwsze przymrozki nie zawsze są groźne dla roślin, o tyle jeżeli temperatura w dzień spada do 4°C, to znak, że nie możemy już
zwlekać. Październik jest miesiącem, w którym trzeba śledzić prognozy pogody i na tej podstawie wybrać najwłaściwszy moment.

MIEJSCE
Jest kilka odpowiednich miejsc do zimowego przechowywania roślin. Najbardziej optymalne warunki panują w oranżerii – odpowiednia temperatura i nasłonecznienie. Niestety wybudowanie
szklarni to wciąż jeszcze droga inwestycja. Ogród zimowy, oprócz
„przechowalni”, stanowi też ciekawą część architektury naszego
domu i doskonałe, zaciszne miejsce do przebywania w zimie.
Innymi, także odpowiednimi miejscami do przechowywania, mogą
być: szklarnia (która w zimie stoi pusta), ogrzewany garaż lub jasny
i przestronny pokój czy korytarz. W każdym domu z pewnością
znajdziemy odpowiednie miejsce dla naszych roślin.

OŚWIETLENIE
Oświetlenie pomieszczenia naturalnym światłem to kolejny ważny
czynnik prawidłowego przechowywania. I tak, rośliny wiecznie
zielone potrzebują dużo światła, gdyż nie zrzucają swoich liści na
zimę a światło jest potrzebne do produkcji zielonego barwnika czyli
chlorofilu. Większość roślin, które zrzucają liście na zimę, nie
potrzebuje zbyt dużo światła słonecznego. Rośliny te utrzymają się
dzięki zmagazynowanym w korzeniach i bulwach składnikom
pokarmowym.

TEMPERATURA
Temperatura przechowywania dla roślin jest różna. Te, które naturalnie rosną w tropikach (przykładowo hibiskus), podczas przechowywania nie tolerują temperatury niższej niż 10°C. Większość
rodzimych roślin ma większy zakres tolerancji, bo od 5 do 12°C.
Pamiętajmy, że w naszym pomieszczeniu temperatura jest taka
sama dla wszystkich roślin, dlatego razem należy przechowywać
rośliny o podobnych upodobaniach co do temperatury.
REKLAMA

Rośliny lubią zaciszne miejsca
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Do przenoszenia kwiatów powinniśmy mieć odpowiedni sprzęt.
O ile małe doniczki możemy umieścić np. w miskach i bez
problemu przenieść, o tyle z większymi okazami jest znacznie
trudniej. Przenosząc większe donice szybko możemy nabawić się
kontuzji, dlatego trzeba mieć na to sposób. Do samego podnoszenia donic przydadzą się tzw. chwytaki lub pasy, natomiast do
przewożenia odpowiednia będzie taczka lub podest na kółkach
(tzw. rydwan). Starajmy się podczas tych praca jak najmniej obciążać swój kręgosłup.

PODLEWANIE I WIETRZENIE
Pomieszczenie, w którym przechowujemy rośliny, powinno być
od czasu do czasu wietrzone. Zwłaszcza w tych dniach, gdy
temperatura na zewnątrz wzrasta. Podlewać należy
umiarkowanie. Zasada jest taka, że jeśli przechowujemy rośliny
w niewielkim i ciemnym pomieszczeniu, to roślin nie podlewamy prawie w ogóle. Tylko tyle, aby utrzymać je przy życiu.
Ale przykładowo kaktusy, które powinniśmy umieścić w cieplejszych warunkach, wymagają już częstszego, choć niezbyt obfitego, podlewania.

Pelargonie na zimę warto przenieść do pomieszczeń

KONTROLA
Przechowywane rośliny należy co jakiś czas kontrolować. Trzeba zwracać uwagę na to, czy nie są one zbyt przesuszone bądź czy
nie zostały zaatakowane przez szkodniki lub choroby. Obserwujemy czy na liściach lub łodygach nie pojawił się biały nalot.
Jeśli odpowiednio wcześnie zareagujemy, to jest szansa, że uratujemy nasze rośliny. Po rozpoznaniu choroby czy szkodnika, należy zastosować właściwe środki ochrony roślin.

ZAPEWNIENIE SPOKOJU
Należy pamiętać o tym, że rośliny, podobnie jak niektóre
zwierzęta zasypiające na zimę, przechodzą w tym czasie w stan
spoczynku. Ich bujny rozkwit zanika, a funkcje życiowe zwalniają do minimum. I wtedy spokój i cisza są im bardzo potrzebne.
Podczas przechowywania roślin bądźmy gotowi na to, że mimo
zapewnienia odpowiednich warunków rośliny i tak mogą nie
przetrwać. Należy wtedy, metodą prób i błędów, wyselekcjonować te grupy roślin, które są w stanie przetrwać zimę w pomieszczeniu. Wiosną kwiaty oraz rośliny egzotyczne odwdzięczą się
nam bujnym wzrostem.
Na wiosnę roślinom znów będzie wygodnie na balkonie

REKLAMA
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Teraz

my!

Jesienią słońce wywołuje w nas wspomnienie
lata i wakacji. Przychodzą jednak takie dni,
kiedy słońce chowa się za chmurami, jest szaro
i ponuro. Rośliny zaczynają gubić kwiaty,
pozostawiając same łodygi. I właśnie wtedy
na pierwszy plan wysuwają się dzisiejsi bohaterowie.
Słonecznik (Helianthus) to roślina należąca do astrowatych. Słoneczniki kojarzą nam się z latem – odmiany jednoroczne zazwyczaj
kwitną przez całe lato aż do września. Inny cykl kwitnienia mają
słoneczniki wieloletnie – niektóre odmiany utrzymują kwiaty do
pierwszych przymrozków.
Słoneczniki wieloletnie potrzebują stanowiska słonecznego, osłoniętego od wiatru, wymagają gleby żyznej i wilgotnej. Dzięki rozbudowanemu systemowi korzeniowemu dobrze znoszą okresy suszy. Są też mrozoodporne. W okresie wzrostu warto zastosować
nawóz płynny, gdyż gleba szybko się wyjaławia. Słoneczniki mogą
być sadzone pojedynczo, ale efektowniej wyglądają w grupach,
ozdabiając ogrodzenia i murki. Spotkamy je także w parkach i nad
brzegami wód. Mogą stanowić słoneczną zasłonę nieco podniszczonej ściany. Odmiany bardziej wrażliwe (jak słonecznik czerwonawy) należy jesienią wykopać lub dobrze okryć. Słoneczniki
wieloletnie są także dość odporne na choroby i szkodniki – czasem
atakuje je szara pleśń lub mączniak prawdziwy, ale jeśli w porę
zauważymy szary nalot bądź brunatne plamy na łodygach i zareagujemy odpowiednim środkiem, to rośliny będą dalej rosły.
Większe problemy podczas uprawy sprawiają mszyce, z którymi
musimy walczyć.

Złocień (Chrysanthemum), powszechnie znany jako chryzantema,
to bylina należąca także do rodziny astrowatych. Wydaje się, że niesłusznie przypisano im tylko jedną rolę: bycie sztandarowymi
kwiatami nagrobnymi. Popularność chryzantemy zawdzięczają
swojej mrozoodporności. Mogą kwitnąć aż do pierwszych przymrozków. Dostępne są w całej gamie kolorystycznej, łącznie z różnymi odcieniami żółci i czerwieni. Kwiaty mogą być pojedyncze,
pełne lub półpełne, o różnym kształcie. Chryzantemy można z powodzeniem uprawiać w domach, na balkonach i tarasach, w ogrodach, na rabatach lub w donicach.

Poniżej przykłady wieloletnich gatunków słoneczników, których
kwiaty utrzymują się jesienią:
Słonecznik dziesięciopłatkowy (Helianthus decapetalus) –
dorasta do 1,5 m, ma słabo rozgałęzione pędy, zazwyczaj rozpoczyna kwitnienie w sierpniu a kończy w październiku. Ta bylina
dość mocno się rozrasta. Idealnie sprawdza się jako kwiat cięty do
wazonu.
Słonecznik miękki (Helianthus mollis) – ten gatunek jest jednym
z niższych, gdyż dorasta tylko do 1 m wysokości. Kwiatostany są
umieszczone na pojedynczych pędach. Gatunek ten jest mało wymagający i zadowoli się piaszczystym podłożem.
Słonecznik wierzbolistny (Helianthus salicifolius) – przy sprzyjających warunkach osiąga nawet 3 m wysokości. Rośnie szybko i
ma liczne, gęste i bardzo dekoracyjne liście. Same kwiatostany są
drobne i pojawiają się dość późno, bo dopiero jesienią. Gatunek ten
można sadzić wraz z innymi bylinami, jest też doskonałym tłem dla
niższych nasadzeń. Roślina jest dość ekspansywna.
Słonecznik olbrzymi (Helianthus giganteus) – to jedna z największych uprawianych bylin – może dorastać do 3, a nawet w niektórych przypadkach do 4 metrów! Kwiatostany są drobne, ale mają liczne koszyczki, które pojawiają się już nawet końcem lipca
i utrzymują aż do pierwszych przymrozków.
Wszystkie słoneczniki są heliotropami. Oznacza to, że słoneczne
kwiatostany przez cały dzień wędrują wraz ze światłem słonecznym. Nocą znów kierują się w stronę wschodu, aby następnego
dnia rozpocząć kolejną wędrówkę.
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Chryzantemy sprawdzą się na balkonie...

Chryzantemy preferują glebę żyzną i próchniczą, jasne miejsce
(przynajmniej przez pół dnia musi być nasłonecznione), ale osłonięte od wiatru i zimna. Odmiany mrozoodporne będą kwitły jeszcze jesienią i przetrwają w gruncie podczas zimy. Zazwyczaj przed
rozpoczęciem okresu zimowego pędy odpowiednio przycinamy a
następnie przykrywamy gałązkami drzew iglastych, np. świerkowymi. Nie należy okrywać chryzantem kompostem czy korą ogrodową, gdyż można sprowadzić na rośliny choroby grzybowe lub
spowodować ich gnicie. Jeśli zima zapowiada się jednak wyjątkowo mroźna, to trzeba wykopać karpy i przechować w suchym
i chłodnym pomieszczeniu. Zwłaszcza, jeśli chryzantemy są
w gruncie pierwszy rok.
Wśród chryzantem drobnokwiatowych, zimujących w gruncie,
godne polecenia są następujące odmiany:
'Solar' – dorasta do 40 cm wysokości i tworzy sporo drobnych
kwiatów. Swoje kwitnienie rozpoczyna w lipcu a kończy dopiero
w październiku. To odmiana dość chętnie sadzona w ogrodach.
'Carmen' – ta odmiana dorasta do 50 cm nad ziemią. Kwiaty w kolorze intensywnej czerwieni, kwitną pod koniec września.
'Monaco' – dość niskie kwiaty tej odmiany (nie przekraczają 30 cm
wysokości) również przybierają barwę czerwoną. Pojawiają się na
kwiatostanach w połowie października.

PORADNIK SEZONOWY

'Havel Rurki' – warto polecić tą odmianę, gdyż jej kwiaty cechuje
nie tylko słoneczny, złocisto pomarańczowy kolor, ale także
fantazyjnie zwinięte w rurki płatki. Zakwita w październiku i jest
szczególnie odporna na choroby.
'Raja' – to odmiana dorastająca do 40 cm, o drobnych, żółtopomarańczowych kwiatach, która swoje kwitnienie rozpoczyna pod
koniec września. Można ją spokojnie pozostawić w gruncie na
zimę, gdyż jest mrozoodporna.
'Bella Gold' – ta niska, bo dorastająca do 35 cm odmiana, kwitnie
obficie drobnymi kwiatami, o żółtej barwie i pomarańczowym
środku. Jest odporna na choroby.
Chryzantemy wielkokwiatowe są delikatniejsze od tych drobnokwiatowych, a mimo to mogą doskonale przezimować w gruncie.
Oto przykłady:
Chryzantema biała wielkokwiatowa – ma duże, śnieżnobiałe kwiaty. Środkowe płatki tworzą kule, a zewnętrzne lekko się odchylają.
Zakwita w październiku a jej kwiaty mogą utrzymywać się aż do
grudnia (pod warunkiem, że zima jest ciepła). Wymaga wilgotnej
gleby.
'Madam' – ta odmiana posiada jasnożółte kwiatostany i rozpoczyna swoje kwitnienie we wrześniu. Jest krucha, dlatego podczas
ulew lub wiatru może wymagać podpór.
'Madonna' – w porównaniu z innymi odmianami ta zalicza się do
wyższych – może osiągnąć nawet 1 m wysokości. Ma białe kwiaty,
pojawiające się w październiku.
'Escort Czerwona' – płatki kwiatów tej odmiany od spodu są pomarańczowe a na wierzchu czerwone. Rozpoczyna kwitnienie dość
późno, bo od połowy października a jej kwiaty utrzymują się na
kwiatostanach do połowy listopada.
Chryzantemy są zaliczane, podobnie jak słoneczniki bulwiaste i astry, do kwiatów dnia krótkiego. Oznacza to, że rośliny najpiękniej
rozkwitają wtedy, gdy w ciągu całej doby słońce świeci krócej niż
11-15 godzin. W warunkach zupełnej ciemności w roślinach zachodzą procesy chemiczne, które pobudzają roślinę do kwitnienia.
Nadmiar światła może doprowadzić do zahamowania kwitnienia.
... jak również we flakonie

Słoneczna rudbekia rozświetli każdy jesienny ogród

Rudbekia (Rudbeckia) to kolejna roślina, której bujnym kwitnieniem możemy cieszyć się jeszcze jesienią. Mamy do wyboru odmiany jednoroczne, dwuletnie lub wieloletnie. Kwiatami tej rośliny
są koszyczki z żywo wybarwionymi języczkowymi płatkami i rurkami tworzącymi ciemny środek kwiatu. Kwiaty są miododajne,
stanowią doskonałą ozdobę rabat i mogą wchodzić w skład łąki
kwietnej. Rudbekie sprawdzają się także jako kwiaty cięte do wazonu, gdyż długo zachowują świeżość i ładny wygląd.
Rudbekie nie mają zbytnich wymagań uprawowych. Możemy je
sadzić zarówno wczesną wiosną jak i późną jesienią. Lubią słoneczne, otwarte miejsca oraz tolerują większość przepuszczalnych
gleb. Jeśli zdecydowaliśmy się na odmiany wysokie, to należy je
palikować, aby nie łamały się pod wpływem wiatru lub silnego
deszczu. Byliny zazwyczaj same wysiewają się z nasion, ale można
również kupić wyrośnięte okazy lub samemu dzielić kępy.
Najbardziej znanymi odmianami są rudbekia purpurowa i
błyskotliwa. Ale są też inne odmiany godne uwagi:
Rudbekia purpurowa 'Rudbeckia purpurea' – to wysoka roślina
o ciemnofioletowych kwiatach i sztywnych pędach (nie wymaga
palikowania). Ta odmiana jest bardzo odporna na mróz a także
szkodniki i patogeny.
Rudbekia owłosiona 'Rudbeckia hirta' – charakteryzuje się tym,
że ma sztywne i grube łodygi, które pokrywają szorstkie włoski.
Kwiaty są złocistożółte i mogą rozświetlić każdą rabatę.
Rudbekia owłosiona 'Goldilocks' – to z kolei roślina jednoroczna,
która kwitnie od połowy lata aż do późnej jesieni. Ma piękne,
złociste kwiaty. Może dorastać do 60 cm wysokości.
Rudbekia dwubarwna – nazwę zawdzięcza swoim wyjątkowym
kwiatom. Ich środek jest czarny a od wewnątrz kolor przechodzi od
ciemno pomarańczowego do żółtego na końcach płatków. Odmiana
łatwa w uprawie a przy tym niezwykle dekoracyjna.
Rudbekia błyskotliwa (Rudbeckia fulgida) 'Goldstrum' – to bylina, której chyba nie trzeba przedstawiać. Kwitnie długo i obficie,
ma rozgałęzione pędy a jej kwiaty są żółte jak słońce. Stanowisko
słoneczne, wilgotna i żyzna gleba to wszystko, czego potrzebuje do
wzrostu.
Rudbekie to rośliny długowieczne. Przykładem może być
'Rudbeckia nitida' czyli rudbekia lśniąca, która na jednym miejscu może kwitnąć nawet 10 lat. Po tym czasie należy ją przesadzić
w inne miejsce.
Rudbekie są roślinami, które zazwyczaj zakwitają późnym latem,
kiedy u większości roślin kwiaty opadają. Jeśli posadzimy kilka
odmian w zwartych, większych kępach, to uzyskamy różnobarwne efekty a nasza rabata będzie mieniła się słonecznymi kolorami nawet podczas pochmurnego dnia.

Być może rudbekie, złocienie lub słoneczniki już
królują na naszych rabatach. Jeśli nie, to być
może powinny...
9
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Zapomniane

owoce jesiennych
krzewów

Złota Polska Jesień obdarza nas piękną,
słoneczną pogodą, choć nocą pojawiają się
już pierwsze przymrozki. To sygnał, że czas
Agnieszka
Dybaś-Kopczacka
wybrać się do lasu i na łąki po ostatnie
C.O. Ogrody,
jesienne owoce. Możemy ze spaceru po lesie
Gorlice
przynieść kosz kolorowych zbiorów,
pełnych cennych witamin i minerałów.
Hipokrates mawiał: „Medicus curat, natura sanat” – „Lekarz leczy,
natura uzdrawia”. O leczniczym działaniu roślin niejednokrotnie przekonał się każdy z nas, dlatego mądrość Hipokratesa jest aktualna do dnia
dzisiejszego. Fioletowe, czarne i intensywnie czerwone – naturalne
barwniki znajdujące się w owocach, są niezwykle cenne dla naszego
organizmu. Podobnie jak antyoksydanty, które wykazują silne właściwości przeciwzapalne oraz chronią nasze komórki przed zmianami.
Nasze lasy obfitują w wiele zapomnianych gatunków roślin z jadalnymi,
cennymi owocami, które warto „przywrócić do łask”.

Rokitnik
To rekordzista wśród roślin pod względem zawartości witamin:
w owocach i oleju znajdują się duże ilości prowitaminy A i witaminy E, C (która nie ulega zmianie, gdyż rokitnik nie zawiera askorbinazy, która ją niszczy), P. Owoce mają najwyższą ze wszystkich
roślin zawartość witaminy K. Z owoców rokitnika wytłacza się
olej, który ma działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe, pomaga
w leczeniu oparzeń, uelastycznia suchą skórę i zapobiega tworzeniu się zmarszczek. Owoce rokitnika trzeba zrywać bardzo
ostrożnie, ponieważ łatwo pękają, i od razu je przetwarzać, gdyż
szybko wysychają.

Rokitnik - witaminowa bomba

Owoce zawierają wiele składników o właściwościach wzmacniających, antyseptycznych i odtruwających organizm. Jagody są źródłem m.in. witaminy C i A oraz żelaza, jodu, miedzi.

Morwa biała
Drzewo wysokie na 15 m, posiadające kwiaty rozdzielnopłciowe,
występujące na tym samym drzewie. W Polsce występuje często jako jedyny gatunek morwy. Wymaga gleb lekkich i stanowisk ciepłych, słonecznych. Barwa owoców różna – biała, różowa, czerwona, fioletowoczarna. Smak mają słodki i nieco mdły. Liście morwy
białej wykazują właściwości lecznicze: działają stabilizująco na
poziom cukru we krwi, ograniczając jego przyswajanie przez
organizm, dlatego mogą być polecane pomocniczo w cukrzycy
typu 2 oraz przy odchudzaniu. Korzenie morwy wykorzystywane
były w chińskiej medycynie ludowej do leczenia cukrzycy,
gorączki i kaszlu. Z niebieskich jagód do dziś produkuje się dżemy.
Liście wykorzystuje się na wiele różnych sposobów, między
innymi jako pożywienie dla jedwabników, czy do parzenia herbaty.

Cytryniec chiński
To dwupienne, rozdzielnopłciowe pnącze, całkowicie mrozoodporne, które kwitnie od maja do czerwca. Rośnie na glebach
żyznych, próchniczych, dostatecznie wilgotnych. Dojrzałe owoce,
zebrane w grona, są bardzo kwaśne, o cytrynowo-smołowato-gorzkim smaku. Miąższ jest delikatny i soczysty. Dojrzewają na przełomie sierpnia i września. Owoce mają dużo witaminy C i mogą być
dodawane do herbaty. Można z nich także przygotować sok,
konfitury i syrop. W jagodach ponadto występuje witamina E i
łatwo przyswajalne mikroelementy: cynk, mangan, miedź,
molibden, nikiel, tytan i żelazo.
Jagoda kamczacka - w Polsce występują kultywary

Dereń jadalny, dereń właściwy

REKLAMA

Mrozoodporny rozłożysty krzew lub małe drzewo. Dobrze czuje
się na słońcu i w półcieniu, znosi gleby wapienne, susze i zanieczyszczone powietrze. Owocem jest soczysty, wydłużony pestkowiec barwy czerwonej i wiśniowej. Owoce nie w pełni dojrzałe,
twarde, są doskonałym surowcem na konfitury, przeciery, powidła,
soki, nalewki. W pełni dojrzałe mogą być owocami deserowymi,
dodatkiem do sałatek i do dekoracji potraw.

Jagoda kamczacka
Krzew o zwartym i wzniesionym pokroju. Najlepiej rośnie na
stanowisku słonecznym, w żyznej ziemi, wzbogaconej obornikiem. Ze względu na zapylanie krzyżowe zaleca się sadzić blisko
siebie dwa krzaki jagody kamczackiej w odległości 1 metra, najlepiej różnych odmian. Krzewów nie przycina się, na starszych okazach można usuwać stare pędy. Owoce przede wszystkim nadają się
na deser. Można jednak wykonywać z nich dżemy, soki, nalewki,
mrozić i suszyć.
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Krzew lub niewielkie drzewko o białych kwiatach i pomarańczowych owocach. Powinna być sadzona w miejscu osłoniętym i słonecznym, nie jest w pełni mrozoodporna. Kuliste, słodko-kwaśne
owoce dojrzewają w połowie października i stają się jadalne po ulęgnięciu. Zastosowanie znajdują przede wszystkim w przetworach,
winach i nalewkach.

Oliwnik baldaszkowy

Mirabelka - często pomijana na rzecz innych odmian śliwek

Ten rozłożysty krzew może rosnąć w piaszczystej i suchej glebie,
wymaga słonecznego stanowiska, ale jest odporny na mróz i suszę.
Kuliste owoce, z mięsistą pestką w środku, są jadalne, soczyste i
mają przyjemny, kwaskowaty smak. Poza tym zawierają dużo
witaminy A, C i E. Nadają się na przetwory, soki, wina i nalewki.

Jarząb pospolity, jarząb zwyczajny, jarzębina
Jarzębina to potoczna nazwa dla jarząbu pospolitego (Sorbus
aucuparia). Jej piękne, czerwone owoce to nie tylko idealny
materiał na korale, ale także cenne źródło karotenu, którego
zawierają one blisko dwa razy więcej niż marchew. Jarzębina kryje
w sobie również dużo witaminy C, E, P, K i PP. Surowe owoce są
niejadalne i gorzkie (ze względu na zawartość kwasu
parasorbinowego), dlatego też najlepsze zbiory to te po
kilkudniowych przymrozkach. Aby w domowych warunkach
przyspieszyć rozkład kwasu, należy owoce przemrozić kilka dni w
lodówce lub poddać obróbce termicznej, np. blanszowaniu. Kwas
ulega redukcji także w trakcie suszenia w podwyższonej
temperaturze. Ze względu na dużą zawartość karotenu owoce
jarzębiny są zimą cennym źródłem prowitaminy A, która odgrywa
ważną rolę we wzmacnianiu odporności. Napar z owoców suszonej
jarzębiny może być wykorzystany do leczenia biegunki u dzieci,
konfitura idealnie pasuje do nadziewania pączków czy muffinek
domowego wypieku. A jeśli suszone owoce wsypiemy do karmnika, na pewno odwiedzą nas zimą kolorowe gile.

Śliwa tarnina
Tarnina – inaczej śliwa tarnina, znana także jako tarka, ciarka,
żarnośliwa (Prunus spinosa). Pospolity i niewymagający krzew,
który można spotkać w całej Polsce. Jej małe, fioletowe owoce
pokryte niebieskawym nalotem, nadają się do spożycia wyłącznie
po przemrożeniu (świeże są zasadniczo niejadalne). Po
przemrożeniu zmniejsza się znacząco ilość kwasów organicznych,
garbników oraz stają się słodsze a miąższ zdecydowanie łatwiej
oddzielimy od dużej pestki. Tarnina ma podobne działanie jak
borówka czernica i może być stosowana u małych dzieci przy
biegunce. Sok z tarniny niesie ze sobą niezrównany aromat, a odwar z suszonych owoców świetnie sprawdza się jako płukanka przy
anginie i zapaleniu gardła.

Czeremcha zwyczajna
Owoce są jadalne, z lekkim gorzkawym posmakiem (im później
zebrane, tym mniej gorzkie). Wytwarza się z nich wina, nalewki,
soki i przetwory. W medycynie ludowej owoce czeremchy
stosowano jako środek moczopędny, przeciwreumatyczny i przeciwbiegunkowy. Używano również jej kwiatów, liści i kory. Odwarami z kory i liści leczono choroby skóry i trudno gojące się rany.
Fitoncydy zawarte w owocach mają zdolności bakteriobójcze
i przeciwgrzybicze. Odwar z owoców czeremchy stosuje się przy
chronicznym zapaleniu migdałków oraz w reumatoidalnym zapaleniu stawów. Spożywanie świeżych owoców zaleca się przy wszelkiego rodzaju grzybicach i zapaleniach bakteryjnych.

Ałycza (Mirabelka)
Owoce ałyczy są ciemnożółte, bardzo aromatyczne i lekko
kwaskowate, a gdy dojrzeją szybko opadają z drzewa. Zawierają
dużo witamin z grupy B, cukry, sole mineralne, prawie tyle pektyn
co jabłka i bardzo cenny kwas foliowy. Smaczne są na surowo ale
warto robić z nich dżemy, powidła, kompoty, marynaty, wina i nalewki. Wszystkie przetwory są bardzo aromatyczne, pięknie pachną, a smak mają orzeźwiający, kwaskowaty. Bardzo polecam tą zapomnianą odmianę śliwy, która wielu z nas przypomina smaki
z dzieciństwa.

Aktinidia ostrolistna
To pnącze dobrze rośnie na glebach piaszczysto-gliniastych, próchniczych, świeżych i dobrze zdrenowanych. Wymaga stanowisk
ciepłych i zabezpieczonych przed mroźnymi wiatrami. Aby owocowały należy sadzić obok siebie okazy męskie i żeńskie. Wiele odmian jest odpornych na mróz. Zielonkawożółte owoce są jadalne,
smaczne, słodko kwaśne. Zawierają witaminę C, kwasy organiczne, cukry, sole mineralne. Są dobre do jedzenia na surowo, ale nadają się także na przetwory, wina i nalewki.

Berberys
Jego owoce o kwaskowatym smaku to produkt bogaty w witaminy.
Jego czerwone, jajowate owoce zbiera się we wrześniu i w październiku. Suszy się podobnie jak żurawinę i wykorzystuje jako
dodatek do musli, herbaty. Z berberysowych korali przygotujecie
syropy, soki, dżemy, wina oraz wspaniałe nalewki. Berberys można
spożywać w stanach gorączkowych, zakażeniach bakteryjnych,
stanach zapalnych błon śluzowych. Stanowi bardzo cenne źródło
witaminy C i E, pektyny, karetonoidów oraz soli mineralnych.
Zawarta w nich rutyna poprawia ogólne samopoczucie, gdy dokucza nam katar – staropolski Rutinoscorbin!

Borówka brusznica
Owoce tej krzewinki, występującej często w naszym klimacie, są
cennym źródłem witaminy C. Zawierają także: garbniki, pektyny,
fosforany, sole żelaza, kwasy organiczne. Z borówki przyrządzicie
dżemy, soki oraz nalewki. Równie wspaniale sprawdzą się jako
dodatek do deski serów popijanych dobrym winem. Mają nieco
gorzkawy i kwaskowaty smak. W naturalnym lecznictwie
wykorzystuje się również liście borówkowe do sporządzania
naparów. Borówka ma działanie moczopędne, antyseptyczne,
reguluje czynności trawienne. W naszym klimacie borówka brusznica dojrzewa dwa razy: od maja do lipca i od września do października.

Jeżyna, ożyna, ostrężyna
Owoce tych krzewów mogą być kwaśne lub słodkie, w zależności
od gatunku. Mogą być barwy czerwonej (u malin), ciemnofioletowej lub czarnej, rzadko żółtej. Zawieraj m.in. cukry, kwasy
organiczne, prowitaminę A, witaminy z grupy B, witaminę C,
pektyny, garbniki i związki mineralne (potasu, wapnia i magnezu).
Owoce pozytywnie wpływają na pracę przewodu pokarmowego,
a ponadto, ze względu na właściwości uspokajające, wskazane są
w zaburzeniach nerwowych. Wytwarzać z nich można soki, wina,
nalewki.
Jeszcze nie tak dawno mirabelki, berberysy, derenie, rokitniki czy
głogi bujnie i dziko rosły wzdłuż dróg i na polnych miedzach.
Dzisiaj można je znaleźć na obrzeżach lasów i w świetlistych zaroślach. Jesienią dojrzewają ich owoce. Są smaczne i zawierają cenne
witaminy. Medycyna ludowa od wieków wykorzystywała ich zdrowotne właściwości, a rosnąc dziko, nie zawierają tzw. „chemii”
z nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Mam zatem
nadzieję, że skutecznie udało mi się przekonać Was do posadzenia
własnych krzaków i częstszego jedzenia tych zapomnianych
owoców.
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Ogród kontra jesień
czyli kolorowo
i radośnie

Nadeszła jesień. Wielu z nas
uważa tę porę roku
Ewa Tomczak
za
smutną,
szarą i zimną,
architekt krajobrazu
kończącą ogrodowy sezon.
blog
Wielokąt
Nic bardziej mylnego!
zieleni
Jesień to piękny, pełen romantyzmu czas, w którym natura
spektakularnie przemienia się i zaczyna nowy etap cyklu
życiowego. Jeśli wydaje nam się, że przez najbliższe kilka
miesięcy w ogrodzie nie wydarzy się już nic ciekawego,
cieszącego oko... że będzie już tylko ponuro, zabraknie
kolorów i atrakcji..., to się mylimy. Oto 10 argumentów
przemawiających za tym, że jesień może być kolorowa i radosna.

Kniffiti, inaczej zwane Yarn Bombing, to ciekawa alternatywa
dla znanych powszechnie ogrodowych dekoracji

3. Trawy
Choć na jesień stają się suche i beżowe, stanowią przepiękny akcent
w ogrodzie i na balkonie. Oszronione w pierwszych przymrozkach
pióropusze miskantów i rozplenic wyglądają niczym wyrafinowane rzeźby. Dodatkową atrakcją jest szum, jaki wydają suche źdźbła
i kwiatostany przy każdym powiewie jesiennego wiatru.

4. Dynie

Fioletowe owoce pięknotki będą zdobić ogród aż do grudnia

1. Drzewa i krzewy
To właśnie jesienią wiele gatunków ukazuje najpiękniejsze walory.
Derenie obnażają swe kolorowe, jaskrawe pędy. Liście sumaka
octowca i winobluszczu płoną szkarłatem a grujecznika japońskiego (drzewo ciasteczkowe) pachną piernikiem. Klon cynamonowy
oraz różne gatunki brzóz ukazują niezwykłe faktury i barwy swej
kory. Owoce pięknotki stanowią oryginalny, fioletowy akcent przez
całą zimę. Przepięknie zasychają kwiatostany hortensji, a czasem
zdarza się, że zachowują one nutkę różu czy fioletu także przez zimę. Jesień to także czas oczekiwania na zimowe kwitnienie oczarów i kaliny wonnej (zdarza się już w grudniu).

Trawy, pomimo zasychania na zimę, prezentują się efektownie

2. Byliny
Trudno uwierzyć, że październik i listopad to czas kwiatów. Ale to
prawda – nasze ogrody, tarasy i balkony nadal zdobią wrzosy i
wrzosiec delikatny. Kwitną jesienne astry i kolorowe chryzantemy.
Jeśli w połowie sierpnia posadziliśmy w ogrodzie zimowity, to do
końca października możemy podziwiać ich fioletowe kwiatki.
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Paczuszka nasion dyni
ozdobnej, wysiana wiosną,
może zapewnić nam
wspaniałą, kolorową
dekorację na całą jesień
i zimę. Rozmaitość
kształtów oraz ich ciepłe,
nasycone barwy wprowadzą
do ogrodu wiele radości
i pozytywnej energii. Dynie
mogą zdobić naszą pergolę,
wić się po ziemi lub być
wkomponowane w nasze
jesienne stroiki czy
składowane w ozdobnych
skrzyniach.
Wrzosy w wiklinowym koszu, kilka dyń i mamy jesienną dekorację

Karmnik dla ptaków pełni pożyteczną rolę ale stanowi
także atrakcyjną ozdobę

5. Karmniki i hotele dla owadów
Nie dość, że przywabią do ogrodu naszych małych, energicznych
przyjaciół, to jeszcze mogą stanowić oryginalną ozdobę ogrodu.
Karmniki mogą być kolorowe, wiszące, stojące, przytwierdzone do
słupów. Hotele same w sobie wyglądają bardzo ciekawie, łącząc w
sobie funkcję ozdobną z pożyteczną.

PORADNIK SEZONOWY

6. Okrywanie roślin na zimę

9. Świece i lampiony

Jesień to czas, kiedy przygotowujemy nasze rośliny na działanie
niskich temperatur. Szczególnie ważne jest to, aby zabezpieczyć
wszystkie donice, w których hodujemy drzewka, krzewy i byliny.
Okrywa otulająca naszą donicę wcale nie musi szpecić, lecz może
stanowić niebanalną ozdobę. Jutowe worki, filc i maty z chińskiej
trawy przewiązane kokardą urozmaicą wygląd zimowej okrywy.

Gdy słońce chyli się ku zachodowi a my jeszcze łapiemy ostatnie
chwile z dodatnią temperaturą, na tarasie czy balkonie, warto rozstawić wokół dużo świec. Ich światło ociepli klimat a zapach topionej parafiny jest tak charakterystyczny dla jesiennych
wieczorów…

7. Kniffiti
Czyli mało jeszcze w Polsce znane ubieranie pni drzew i małej
architektury w dzianinę. Tak jak my lubimy jesienią założyć na siebie gruby i ciepły sweter, tak też możemy podobnym „ubraniem”
przyozdobić nasze drzewko. Moda ta napływa do nas bardzo powoli i choć dla niektórych kontrowersyjna – stanowi bardzo ciekawą,
barwną alternatywę dla powszechnie nam znanych dekoracji.

8. Krasnale
Na jakiś czas odeszły do lamusa, wręcz stały się wstydliwym
elementem ogrodu. Dziś wraca się do stawiania ogrodowych
krasnoludków. Któż lepiej od nich rozweseli nasz ogród w jesienny,
deszczowy dzień?

Świece i lampiony idealnie ocieplają jesienny klimat

10. Bycie razem
Czyli ogniska, a zatem kiełbaski i ziemniaki z popiołu pieczone
podczas wieczornej biesiady. Węgierskie leczo gotowane w żeliwnym kotle nad ogrodowym paleniskiem w sobotnie popołudnie,
wspólnie z rodziną. Gorąca kawa w glinianym kubku i ciepły koc,
pod którym wygrzewają się nie tylko dzieci. Grzane wino z ukochanym na tarasie... Rzucanie się liśćmi, zbieranie kasztanów,
żołędzi…
Krasnale ogrodowe, krytykowane kiedyś za infantylność,
wracają do łask rozweselając nasz jesienny ogród

To chyba wystarczające argumenty
przemawiające za tym, że jesień to piękny
czas, kolejny etap w życiu ogrodu oraz nasza
wielka radość!

Gorącą kawą...

...parzoną nad paleniskiem możemy delektować się
w jesienne popołudnie
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Egzotyczne
wyzwanie
Z wakacyjnych podróży zazwyczaj
przywozimy pamiątki związane
z miejscem, w którym byliśmy. Dla
niektórych pamiątką mogą być także
szczepki roślin lub nasionka
egzotycznych odmian. Przykładowo
orzeszków piniowych.
W naturalnym środowisku sosna pinia występuje w basenie Morza
Śródziemnego (od Hiszpanii aż po Cypr) a także na południowym
wybrzeżu Morza Czarnego. Jest to bardzo okazałe drzewo,
z parasolowatą koroną, mogące dorastać nawet do 30 m. Jeśli na
wakacje wybieramy się do nadmorskich kurortów, to z pewnością
nie przejdziemy obojętnie obok imponujących sosen rosnących
wzdłuż ulic, w parkach i ogrodach.

Nasiona sosny pinii mogą być sadzone przez cały rok, ale należy
stworzyć siewkom odpowiednie warunki do wykiełkowania. Nasionka, które powinny być świeże, umieszczamy dość płytko (na
głębokość ok. 2 cm) w pojemnikach wypełnionych mieszaninę
piasku, torfu i żwiru. Egzotyczne sosny preferują glebę suchą i lekko kwaśną. Do wykiełkowania potrzebna jest także odpowiednia
temperatura, ok. 15-20°C.

Nasiona znajdujące się w szyszkach to piniole, czyli po prostu
orzeszki piniowe. Znamy je głównie z tego, że są podstawowym
składnikiem oryginalnego włoskiego sosu pesto. Z pinii
produkowany jest sałatkowy olej piniowy a także miód piniowy,
o delikatnym zapachu igliwia i łagodnym smaku. Może być stosowany podczas leczenia schorzeń dróg oddechowych. Drewno
piniowe nadaje się także do wykonywania okien, schodów i drzwi.
Coraz częściej wyrabiane są z niego także meble kuchenne.

Po około miesiącu od posadzenia, nasionka powinny wykiełkować.
Bardzo młodych siewek nie wystawiamy na długotrwałe działanie
słońca, ale gdy podrosną, będą potrzebowały go więcej. Im więcej
słońca, tym większa odporność tych roślin na choroby i szkodniki.
Młoda sosna nie jest odporna na mróz, dlatego należy ją szczelnie
okrywać wraz z nadejściem chłodnych wieczorów, a zimą na stałe
przenosić do pomieszczenia lub ogrodu zimowego. Nawet
najmniejszy przymrozek może zniweczyć nasze plany posiadania
egzotycznego drzewa. Dlatego warto, w początkowej fazie rozwoju, zadbać o młode rośliny. Starszym okazom niewielki mróz nie
jest w stanie zrobić im krzywdy.

Nasz umiarkowany klimat jest na tyle zmienny, z mrozem i chłodem, że sosna pinia nie występuje w naturze. Ale jeśli przywieźliśmy już szyszkę egzotycznej sosny, to możemy pokusić się o
wyłuskanie i posadzenie nasion. Jak to zrobić? Uprawa z pewnością będzie wymagała cierpliwości i może zakończyć się sukcesem lub porażką. Ale może warto spróbować.
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Sosna pinia jest gatunkiem jednopiennym co oznacza, że na jednym
drzewie występują zarówno kwiatostany męskie jak i żeńskie.
Kwiaty pojawiają się w maju i utrzymują do czerwca. Szyszek możemy się spodziewać po 6 a nawet 10 latach od posadzenia nasion.
A jeśli już się pojawią, to dojrzeją dopiero po 3-4 latach. Z sosny
pinii można także tworzyć drzewka bonsai.

Uprawa sosny pinii w polskich warunkach to nie tylko wyzwanie,
ale także próba cierpliwości. Drzewo rośnie bardzo powoli. Na
początku pojawiają się młodociane, niebiesko-zielone igły, o długości 4 cm. Dopiero po 5 latach na sośnie wyrastają igły właściwe,
których długość może dochodzić do 20 cm. Igły właściwe zastępują
te młodociane, gdy drzewo ma około 10 lat.

Nasiona znajdujące się w szyszkach to smaczne, bogate w makroelementy orzeszki piniowe. Piniole możemy zakupić w sklepie,
choć są dość drogie i nie wszędzie dostępne. Niemniej jednak warto
wprowadzić je do codziennej diety. Orzeszki piniowe możemy
dodawać do sosów, dań z makaronem i ryżem. Co przemawia za
tym, żeby je jeść? Przede wszystkim są bogate w cynk (który korzystnie wpływa na potencję u mężczyzn), witaminę K (odpowiedzialną za prawidłowe krzepnięcie krwi), niacynę (wspomaga
odpowiednie funkcjonowanie układu nerwowego) a także potas i
witaminę E. Orzeszki piniowe, zawierające w sobie mikro i makroelementy w czystej postaci, chronią nasz organizm przed chorobami cywilizacyjnymi takimi jak rak czy cukrzyca.

Uprawa egzotycznych nasionek, a następnie
oczekiwanie na widoczne efekty, jest nie lada
wyzwaniem. Dla miłośników zieleni i ogrodników,
którzy lubią wprowadzać do swoich ogrodów różne
nowości, uprawa sosny pinii to okazja do
wypróbowania ogrodniczych umiejętności.
REKLAMA

PORADNIK SEZONOWY

Jeszcze jest

czas

Mimo, że jestem wielkim wielbicielem
ogrodnictwa pod każdą postacią,
schyłek sezonu to czas, w którym
Katarzyna
z ulgą spoglądam na rabaty i grządki…
Marcinkiewicz
Jeszcze trochę i w końcu będzie można
Verde
odpocząć.
Libertów
Choć wydawać by się mogło, że na ogrodniczym finiszu nie spotka
nas już nic ciekawego, chłodniejsze dni października i listopada to
doskonały czas, by zaprosić do naszego ogrodu nowe rośliny.
W tym jesiennym okresie powinny nas szczególnie zainteresować
sadzonki z odkrytym korzeniem, czyli całkowicie pozbawione
podłoża. W takiej formie najczęściej możemy zakupić drzewa
i krzewy owocowe jak również róże i różnorodne krzewy liściaste.
Po sadzonki z odkrytym korzeniem powinni sięgać szczególnie ci
ogrodnicy, którzy jednorazowo chcą posadzić ich większą ilość.
Fakt, że rośliny były uprawiane w gruncie i bezpośrednio po
wykopaniu przeznaczane są do sprzedaży (z pominięciem doniczkowania), pozwala zmniejszyć koszty produkcji i przekłada się na
niższy koszt zakupu. Sadzonki kopane z gruntu są doskonałą
alternatywą dla tych uprawianych w pojemnikach, musimy jednak
pamiętać, że przez wzgląd na brak zabezpieczenia bryły korzeniowej narażone są na przesychanie, co niepodważalnie wpływa na
ukorzenianie się i zimowanie nowo posadzonych roślin.
Kupując sadzonki drzew i krzewów z odkrytym korzeniem musimy
koniecznie im się przyjrzeć. Interesować powinny nas jedynie egzemplarze zdrowe, nie przesuszone, bez widocznych uszkodzeń
i złamań, a także infekcji chorobowych. Powinny być sprzedawane
w stanie bezlistnym - jesienią po opadnięciu liści, a wiosną przed
otwarciem pąków.

Przy okazji wizyty w sklepie ogrodniczym zwróćmy uwagę na to,
w jaki sposób sadzonki są przechowywane. Najlepiej, gdy będą one
zadołowane w wilgotnej ziemi lub piasku i osłonięte przed słońcem. O odpowiednim zabezpieczeniu powinniśmy pomyśleć także
na czas transportu roślin do domu. Wykopaną z gruntu lub wyciągniętą z dołownika roślinę owijamy folią lub wilgotną ścierką, i tak
szybko jak to możliwe, wysadzamy na miejsce stałe. Jeżeli po
zakupie rośliny będą musiały czekać na posadzenie, konieczne będzie przygotowanie prowizorycznego dołownika. W tym celu wykopujemy płytki rów i układamy rośliny pod skosem. Następnie
przysypujemy ich korzenie grubą warstwą ziemi i obficie podlewamy. O wodzie powinniśmy pomyśleć także przed posadzeniem
roślin do gruntu. Doświadczeni ogrodnicy radzą, by przed sadzeniem sadzonki zamoczyć w wodzie na ok. 2 godziny.
Zakres prac przy sadzeniu roślin z odkrytym korzeniem nie różni
się praktycznie niczym od sadzenia roślin uprawianych w pojemnikach. Pierwszym krokiem jest wykopanie dołka - na tyle dużego,
by swobodnie rozłożyć korzenie – jeżeli są dłuższe niż 20 cm, możemy je przyciąć ostrym sekatorem, a ranę zabezpieczyć maścią
ogrodniczą. W wykopanym dołku należy umieścić roślinę, a następnie zasypać wilgotną, żyzną, pulchną ziemią. Dobrze jest lekko
potrząsnąć rośliną, by wszystkie przestrzenie wokół korzeni zostały wypełnione ziemią. Na koniec glebę wokół nowo posadzonej
rośliny delikatnie ucisnąć nogą. Rośliny powinny być sadzone na
taką głębokość w jakiej rosły w szkółce lub nieco głębiej. Należy
unikać płytszego sadzenia.

Powodzenia w uprawie!
REKLAMA
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Libertów, ul.Jana Pawla II 32
Zapraszamy
Pon- Pt 9-17
Sb 8- 14

verde@sklepverde.pl

www.facebook.com/VERDE-SKLEP-OGRODNICZY
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Chipsy
ze

słonecznika ?

Jesienne zbiory to nie tyko marchewka, buraki czy
ziemniaki. To także mało popularna, wieloletnia
bylina, o nazwie TOPINAMBUR
(Helianthus tuberosus).
Być może niektórym niewiele mówi ta nazwa. Więcej nam powie
jej drugie określenie: słonecznik bulwiasty. Kwiaty tej byliny są
podobne do słonecznika, natomiast korzenie mają kształt bulw.
Roślina należy do rodziny astrowatych. Topinambur od wieków
jest uprawiany w Ameryce Północnej. W Europie pojawił się już w
XVII wieku (najpierw we Francji a następnie w Anglii). W Polsce
początki uprawy są datowane na pierwszą połowę XVIII wieku.
Jak widać, bylina ta ma na naszych ziemiach dość długą historię.
Dziś jest już nieco zapomniana, ale wydaje się, że o wskrzeszenie
jej do łask zabiegają nie tylko ogrodnicy, ale także kucharze.
Nazwa „topinambur” pochodzi od francuskiego topinambour, a ta
z kolei od nazwy brazylijskiego plemienia Indian Tupinamba.
Egzotyczne plemię przybyło do Paryża zaopatrzone w bulwy i dlatego nazwa nadana przez Francuzów wiąże się z plemieniem. Choć
w rzeczywistości roślina pochodzi z Ameryki Północnej a nie Południowej. Po tym jak słonecznik bulwiasty pojawił się we Francji
rozprzestrzenił się na całą Europę. Bylina była uprawiana w ogrodach, niestety z biegiem lat straciła swoją popularność na rzecz ziemniaków. Dlatego dziś topinambur rzadko gości w naszych ogrodach, na straganach czy w sklepach.

Napary z kwiatostanów topinamburu pomagają przy różnych
dolegliwościach pokarmowych. Jest produktem polecanym dla
diabetyków. Bulwy są także bogate w witaminy z grupy B,
witaminę A, E i C a także magnez, potas i żelazo.
Własną uprawę topinamburu można założyć zarówno na wiosnę
jak i jesienią. Jeśli bulwy posadzimy w marcu lub kwietniu, to plon
będziemy mogli zbierać od jesieni aż do pierwszych przymrozków.
Po zbiorach można go przechowywać. Najlepiej umieścić bulwy
pod kopcem usypanym z piasku i torfu, wtedy dłużej utrzymują
świeżość.
Podczas sadzenia i pielęgnacji z topinamburem postępujemy
podobnie jak z ziemniakami. Sadzimy je w ziemi na głębokość ok.
15 cm (zarówno na wiosnę jak i jesienią), a gdy roślina już wykiełkuje i odrośnie trochę, usypujemy wokół niej kopczyki. Musimy
pamiętać, że roślina ma tendencję do zbyt mocnego wzrostu, dlatego czasem istnieje konieczność zastosowania podpór. Żółte kwiaty tego osobliwego słonecznika przyciągają owady a z kolei nasiona są doskonałym pokarmem dla ptaków.
W Polsce zarejestrowano dwie odmiany tego warzywa: Albik
i Rubik. Pierwsza odmiana ma wydłużone bulwy w kolorze białawym, bulwy drugiej odmiany są z kolei fioletowe i mają owalny
kształt. W smaku topinambur niekoniecznie przypomina ziemniaki, raczej orzechy lub karczochy. Jadalne bulwy można gotować
tradycyjnie (podobnie jak ziemniaki), na parze bądź smażyć.
Należy przy tym pilnować, aby bulwy nie rozmiękły zbytnio, gdyż
tracą swój smak. Przed obróbką, bulwy należy dokładnie oczyścić
i umyć. Topinambur idealnie nadaje się do robienia miękkich frytek
i chipsów. Bulwy można także marynować.
Jeśli mamy dostęp do sadzeniaków topinamburu (to najlepsza
sadzonka) i trochę wolnego miejsca w ogrodzie, to warto pokusić się o uprawę. Będziemy mieli nie tylko piękne słoneczniki,
ale także smaczne chipsy lub miękkie frytki.

Za przywróceniem topinamburu do łask, a tym
samym do naszych ogrodów, przemawia wiele
czynników. Przede wszystkim łatwość w uprawie.
Roślina doskonale rośnie na glebach wilgotnych
i prze-puszczalnych (niekorzystnym środowiskiem
są gleby kwaśne). Nie wymaga także częstego
podlewania (chyba, że panuje wyjątkowa
susza) i jest mrozoodporna. Cechuje ją także
odporność na szkodniki i choroby. Roślina ma
również wiele właściwości prozdrowotnych.
Jest źródłem inuliny, czyli naturalnego probiotyku,
który stymuluje wzrost pożytecznych bakterii.
A to z kolei wpływa na prawidłową pracę jelit
i przyspiesza trawienie. Świeży sok wyciśnięty
z bulw topinamburu stanowi doskonały lek na
wrzody żołądka.
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Jarmuż
na
zdrowie
Z jarmużem pierwszy raz miałam do
czynienia 3 lata temu, kiedy podczas prac
ogrodowych jedna z klientek poczęstowała
nas koktajlem zawierającym jarmuż.
Jarmuż na warzywniku

Wtedy właśnie dowiedziałam się po raz pierwszy o jego
właściwościach zdrowotnych a i w mediach było o nim coraz
głośniej.
Jarmuż dziś wraca do łask. Wcześniej znany był jako kapusta
warzywna. Jego częścią nadziemną są duże, często
kędzierzawo zakończone liście. I ta część również jest
jadalna. Odmiany jarmużu mogą różnić się kształtem,
wielkością oraz barwą liści. Mogą także różnić się smakiem.
Niezmienne pozostają za to jego właściwości. Warzywo to
zawiera duże ilości białka oraz witaminy C. Zawiera jeszcze
witaminy z grupy B, PP, E, K, H, karoten a także wapń,
fosfor, żelazo, potas, magnez. Posiada również dużo
chlorofilu, który ma działanie antyoksydacyjne.
Jarmuż w kompozycji

Jarmuż jest lekkostrawny, usprawnia przemianę materii,
działa odmładzająco, a także ma wpływ na nasze kości,
poprawia wygląd skóry i włosów. Obniża ryzyko zachorowania na nowotwory przewodu pokarmowego i płuc.
Pamiętajmy jednak, że co za dużo to nie zdrowo. Zbyt duża
ilość jarmużu spowalnia proces wchłaniania jodu. Dodatkowo jarmuż zawiera szczawiany.
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Z jarmużu można robić sałatki, koktajle. Można go smażyć,
gotować oraz jeść na surowo. Ostatnio dowiedziałam się także, że bardzo smaczne są chipsy z jarmużu. Wystarczy go
upiec w piekarniku – po 30 minutach wyciągamy najzdrowsze na świecie chipsy. Można go także dodawać do zup, sosów, omletów. Jeszcze inni wyciskają z niego sok. Bardzo
dobrze smakuje podawany z mlekiem kokosowym. Jarmuż
jest także doskonałym dodatkiem do zapiekanej fasolki czy
kalafiora. Idealne będzie również pesto z jarmużu.
Jak go wkomponować do naszego ogrodu?
Jeśli w naszym ogrodzie mamy zakątek warzywny lub zielny,
to będzie to również idealne miejsce aby posadzić tam jarmuż. Ponieważ warzywo to jest niezwykle ozdobne, dobrze
będzie prezentował się na rabatach pośród innych roślin.
Dorasta do 100 cm wysokości. Jego uprawa nie należy do
trudnych. Uwielbia stanowiska słoneczne. Znosi niemal
wszystkie typy gleb, jedynie na kwaśnej nie będzie rósł dobrze. Najlepsza będzie dla niego gleba piaszczysto-gliniasta.
Jest mrozoodporny. Wykazuje także odporność na szkodniki.
Najlepiej uprawiać go zaraz po marchwi, cebuli czy fasoli.
Zbiór liści powinien odbywać się jesienią, po pierwszych
przymrozkach. Wtedy liście pozbawione są goryczki.
Smacznego!
Tekst i zdjęcia: Joanna Wołejszo
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Sztuka mięska

czyli każdy może być artystą

domowego

wędliniarstwa
Smaczne, a przede wszystkim naturalne wyroby
Izabela Jażdżewska
kierownik ds. marketingu
z mięsa, od wieków były specjalnością
BROWIN
kuchni szlacheckiej, mieszczańskiej i ludowej.
Wspaniałe szynki, kiełbasy, balerony, polędwice i inne
smakowitości stawały się apetyczną ozdobą stołu,
przygotowywaną na wyjątkowe okazje.
PEKLOWANIE
W poszukiwaniu prawdziwego smaku, nie skażonego dążeniem do
najniższej ceny i największej wydajności, wszystkim koneserom
dań mięsnych proponujemy powrót do wiekowej tradycji pełnej
starych receptur, opartych na naturalnych składnikach i osobistym
kierowaniu procesem przygotowania mięs.
Wierzymy, że domowy wyrób wędlin przyniesie Państwu wiele
satysfakcji i kulinarnych uniesień. By sukcesy w tym zakresie były
jak największe, warto sięgać po sprawdzone przepisy, zgłębiać
sztukę wędliniarstwa i korzystać z wiedzy oraz doświadczenia
praktyków.
Jakiś czas temu pisaliśmy już o różnych kwestiach teoretycznych
(choć nie tylko) dotyczących szeroko rozumianego wędliniarstwa,
o peklowaniu, wędzeniu itp. Więc teraz tylko krótkie omówienie
możliwości, uzupełnione o kilka istotnych praktycznych porad – i
przechodzimy do przepisów, które gorąco polecamy i na które
Państwo zapewne najbardziej czekacie. By efekt był jak najbardziej
satysfakcjonujący, warto mieć w kuchni choćby podstawowy
„warsztat pracy” i… odrobinę cierpliwości.
Mięso zachęca, by traktować je z szacunkiem, a przy tym z uwagą i
wyobraźnią. A nasze starania wynagradza wybornym smakiem.
Można je gotować, smażyć, piec, peklować na sucho i na mokro
oraz łącząc oba te sposoby, można je parzyć, wędzić na zimno, na
ciepło i na gorąco. A każda z tych metod przyrządzania wymaga
właściwego przygotowania i podejścia.

Peklując na sucho należy pamiętać m.in. o bardzo starannym
nacieraniu kawałków mięsa, a w szczególności o zasoleniu
wszelkich bruzd oraz miejsc pozostałych po usunięciu kości.
Peklując na mokro, w zalewie, trzeba m.in. zadbać o to, by mięso
było pozbawione kości i całkowicie przykryte zalewą, ale w niej nie
pływało. Wybierając peklowanie mieszane należy zdecydować,
czy wykorzystać naturalną solankę, powstałą podczas pierwszego
etapu peklowania na sucho, czy też przyrządzić nową.

PARZENIE
Z kolei podczas procesu parzenia istotne jest dopilnowanie czasu
jego trwania, który dla kiełbas wynosi ok. 20 min. na 1 kg, a dla
szynek ok. 1 godz. na 1 kg mięsa w jednym kawałku.

WĘDZENIE
Sekretem udanego wędzenia jest m.in. zastosowanie sprawdzonych i odpowiednio oczyszczonych zrębków wędzarniczych, a także utrzymywanie właściwej temperatury ich spalania. Wędzenie
zimne powinno odbywać się w temperaturze od 8 do 25°C, w kilku
fazach trwających od 5 do 12 godzin, z przerwami (ok. 5 godz.) na
wietrzenie. Wędzenie ciepłe wymaga temperatury od 24 do 60°C
i przeprowadza się je bez przerw, przez ok. 24 godziny. W wędzeniu
gorącym stosuje się temperaturę od 40 do 90°C, a sam proces, w zależności od produktu, trwa od kliku godzin do dwóch dni.

PIECZENIE
Pieczenie najlepiej jest przeprowadzać
stosunkowo krótko, w bardzo gorącym
piekarniku – wtedy mięso pozostanie soczyste, aby uzyskać optymalną temperaturę dania, warto użyć specjalnego termometru wędliniarskiego.

GOTOWANIE
Wybierając gotowanie, wskazane jest
przygotowanie mięsa w dużych kawałkach
i zalanie ich wrzącą wodą, co zabezpieczy
danie przed wysuszaniem oraz utratą cennych składników mineralnych i witamin.
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Zachęcamy także do kreatywnego
modyfikowania dobrych przepisów,
odkrywania nowych możliwości przygotowywania mięs i wędlin, których
oryginalny smak wzbogaci Państwa
domowe menu.
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Kiełbasa wiejska „Trzy uśmiechy sołtysa”
Składniki:
wieprzowina: 3,5 kg
wołowina: 1 kg
boczek lub słonina: 0,5 kg
pieprz: 6 g
mieszanka przypraw BROWIN
saletra: 8 g, jelita wieprzowe, zrębki (olcha lub czereśnia)

Potrawka z kurczaka i mięsa mielonego czyli O kurczę mielone!
(danie z szynkowaru na 1,5 kg mięsa)
Składniki:
udka z kurczaka: 4-5 sztuk
mięso mielone: 400 g
pieprz, sól, majeranek, gyros, czerwona papryka i inne dodatki – wg
uznania (zalecana ilość przypraw: dwa razy większa niż w
przypadku pieczenia mięsa)

Przygotowanie:
Godzinę przed przystąpieniem do wyrobu kiełbasy płuczemy i namaczamy jelita. Wieprzowinę i boczek mielimy przez sito 8 mm,
zaś wołowinę przez sito 6 lub 4 mm. Wołowinę dokładnie
mieszamy ze szklanką zimnej wody. Następnie całe mięso łączymy,
doprawiamy i dokładnie wyrabiamy (tak, aby odklejało się od ręki).
Za pomocą nadziewarki mięso upychamy w jelita i pozostawiamy
je na ok. 2 godziny do obeschnięcia, a następnie umieszczamy
w wędzarni. Przez pierwsze 30 minut temperatura powinna
wynosić ok. 50°C , aby kiełbasy jeszcze bardziej obeschły (można
pozostawić delikatnie otwarte drzwiczki wędzarni). Następnie
temperaturę podnosimy do 60-70°C i utrzymujemy ją przez ok. 3
godziny. W tym czasie podsypujemy zrębki, aby nadały kiełbasie
odpowiedni aromat i kolor. Po wędzeniu kiełbasę parzymy w temperaturze 70°C przez 10-15 minut.

Przygotowanie:
Udka trybujemy (mięso oddzielamy od kości) i dokładnie myjemy.
Na dwóch płatach udek pozostawiamy skórkę. Każdy kawałek
równomiernie doprawiamy przyprawami i pozostawiamy na około
pół godziny. W tym czasie również doprawiamy mięso mielone.
Następnie w szynkowarze (najlepiej w opatentowanym urządzeniu
polecanym przez BROWIN) układamy na przemian: mięso z udek
– mielone – mięso z udek – mielone… Pierwszy płat udka
kładziemy skórką do dołu, ostatni natomiast skórką do góry.
Szynkowar zamykamy i umieszczamy w garnku z wodą.
Temperatura wody powinna wynosić ok. 95°C, natomiast masę
mięsną w czasie parzenia doprowadzamy do temperatury ok. 7085°C i kończymy proces. Czas parzenia wynosi około 1,5 godziny.
Następnie zamknięty szynkowar studzimy i umieszczamy w temperaturze 2-8°C na 12 godzin. Po tym czasie przelewamy
szynkowar gorącą wodą i wyjmujemy gotową potrawkę.

Kiedy kiełbasa jest gotowa, zapraszamy na kolację najbliższego
sołtysa… i czekamy. Jeśli wszystko zrobiliśmy jak trzeba, gość
uśmiechnie się co najmniej trzy razy – tak działa to wspaniałe
połączenie wieprzowiny, boczku i wołowiny. A poza tym sołtys
zawsze powinien wiedzieć, co dobrego wyrabia się w okolicy...
Szynka z ziołami „Niezłe ziółko”
Składniki:
szynka: 1,7 kg
zioła BROWIN – Receptura Babci Leokadii
czosnek: 3 ząbki
sól: 70 g/1, 1 l wody
miód: 5 łyżek, musztarda gruboziarnista: 2 łyżki, goździki
Przygotowanie:
Sporządzamy zalewę peklującą, w skład której wchodzą: ok. litr
wody, zioła Receptura Babci Leokadii, rozgnieciony czosnek oraz
sól. Po mniej więcej dwóch tygodniach szynkę wyjmujemy z zalewy, osuszamy, nacinamy w romby, wkładamy w siatkę wędliniarską lub oplatamy sznurkiem wędliniarskim. W nacięciach umieszczamy goździki, a całość nacieramy połową porcji wcześniej
sporządzonej marynaty z miodu i musztardy. Tak przygotowaną
szynkę umieszczamy w rękawie do pieczenia i wkładamy do
nagrzanego piekarnika. Pieczemy w temperaturze 170ºC przez ok.
1,4 godziny. Następnie szynkę wyjmujemy z rękawa i ponownie
wkładamy do piekarnika na ok 20 minut, nacierając szynkę co jakiś
czas pozostałą marynatą z miodu i musztardy, aby wędlina nabrała
ładnej barwy. I gotowe.
Sąsiedzi babci Leokadii mówią, że z niej „niezłe ziółko” – można
przypuszczać, że to zasługa jej pysznej szynki, a nie karcianych
wieczorków, które urządza w sobotnie wieczory…
REKLAMA

Kto spróbuje tego specjału, z pewnością zakrzyknie z zachwytu: „O
kurczę mielone, ale pychota!” I to tłumaczy, skąd wzięła się nazwa
tej doskonałej potrawki.
Entuzjastom domowego wyrobu wędlin, a także wszystkim, którzy
chcieliby zacząć swoją soczystą przygodę w tym zakresie, polecamy przygotowany przez BROWIN
Zestaw młodego wędliniarza,
który można z powodzeniem
wykorzystać do stworzenia pysznych
wyrobów mięsnych. Mając
odpowiednią mieszankę ziół,
termometr wędliniarski, siatkę
wędliniarską, saletrę potasową, zrębki
do wędzenia i sprawdzone przepisy,
wystarczy wybrać wysokiej jakości
produkty mięsne i własnoręcznie
wyczarować apetyczne pyszności.
To prostsze, niż wydaje się wszystkim
miłośnikom mięsiw i wędlin,
„skazanym” na gotowe wyroby
oferowane w sklepach. To nie sztuka
kupić, ale zrobić samemu – o, to już
sztuka. Sztuka lepszego wyboru. …
Bo domowe jest lepsze!

Życzymy wszystkim
smacznego
– i do kolejnego spotkania!
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Zmrożona
żywność
Żywność liofilizowana – z pewnością słyszeli
o niej sportowcy odbywający ekstremalne wyprawy
wysokogórskie. Jednak każdy z nas, często
nieświadomie, ma do czynienia
z produktami, które powstały w procesie liofilizacji.
„Potrzeba matką wynalazków” - to przysłowie całkowicie oddaje
ideę tego typu produktów. Udoskonalanie i ułatwianie życia od
zawsze jest celem człowieka.
Już sami Inkowie starali się znaleźć sposób na ulepszenie swojej
egzystencji. Przeprowadzili eksperyment: wystawili ugotowane
ziemniaki na działanie mrozu, w związku z czym po jakimś czasie
pojawił się na nich lód. Gruba skorupa lodu zostawała następnie
odłupywana a znajdujący się pod nią ziemniak stawał się bardzo
lekki. Dzięki temu można go było transportować na duże odległości, a przy tym nie ulegał zepsuciu. Gdy tak przygotowany ziemniak
został polany wrzątkiem, to wracał do pierwotnej postaci i smakował prawie tak samo jak zaraz po ugotowaniu.
Powyższy przykład jest doskonałą charakterystyką wydawałoby
się skomplikowanego procesu liofilizacji. Współcześnie odbywa
się już przy użyciu techniki. W dużym skrócie polega on na
szybkim zamrożeniu żywności przy obniżonym ciśnieniu.
Następnie zamrożona żywność jest suszona sublimacyjnie, czyli
woda zostaje z niej odparowana i ulatnia się w postaci gazu. Proces
ten przeprowadza się w specjalnym urządzeniu - liofilizatorze.
Dziś typową żywność liofilizowaną przygotowuje się dla określonych kręgów ludzi. Szeroko znana a zarazem często testowana jest
wśród alpinistów, biegaczy, kolarzy. Wszędzie tam, gdzie ludziom
zależy na niewielkim, lekkim opakowaniu z żywnością, która nie
zabiera zbyt dużo miejsca i nie stanowi żadnego obciążenia. Dostępność, głównie w Internecie i sklepach z artykułami alpinistycznymi, sprawia, że jest także coraz chętniej i częściej kupowana
przez tych, którzy wybierają na wycieczki do krajów, w których
żywność jest bardzo droga.
Jak już wspomniano wszyscy otaczamy się produktami
wykorzystującymi proces liofilizacji. Przykładami mogą być
różnego rodzaju przyprawy, wegety, suszone zioła, musli, chipsy,
herbaty owocowe, galaretki, kawa rozpuszczalna itp. Procesowi
liofilizacji poddawane są również mięsa.
Żywność liofilizowana ma swoich zwolenników i smakoszy, ale
także przeciwników i tych, którym taka żywność nie odpowiada.
Dlatego warto przedstawić nie tylko zalety, ale także wady
produktów.
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Liofilizowane lody

Musli z dodatkiem liofilizowanych owoców

Wady:
Wysoka cena – za opakowanie dobrej żywności liofilizowanej trzeba zapłacić od ok. 26 zł w górę. Choć wybór na rynku jest dość szeroki, to nie wszystkim gotowe już dania przypadają do gustu. Użytkownicy najczęściej narzekają na to, że potrawy nie są doprawione. Nawet dania produkowane przez jedną firmę mogą się od siebie
różnić smakiem. Żywność może też nie odpowiadać alergikom.
Techniczną wadą jest także to, że powinna być przechowywana
w suchych warunkach – opakowania nie lubią wilgoci a podczas
wypraw wysokogórskich wilgotność powietrza ciągle się zmienia.

Zalety:
Największą zaletą, zwłaszcza dla alpinistów i sportowców, jest
niska waga. Opakowania są niewielkie i trwałe, bez problemu
mieszczą się w plecaku. W takich wyprawach, gdzie liczy się każdy
gram, liofilizaty stanowią bardzo „lekki” posiłek. Potrawa, zalana
odrobiną wrzącej wody, to pełnowartościowy i zdrowy posiłek.
Dania są przygotowywane przez kucharzy i dietetyków. Zaletą jest
także to, że mają długi termin przydatności do spożycia.
Danie należy zalać wrzącą wodą, do zaznaczonej wysokości,
wprost do opakowania. Użytkownicy proponują, aby czas oczekiwania był dłuższy o 2-3 min niż jest to podane na opakowaniu. Przy
zakupie trzeba zwrócić uwagę na skład oraz ilość kalorii (powinno
ich być ok. 500). Jak w przypadku innych produktów spożywczych
ważna jest także firma, która wprowadza na rynek taką żywność.
Liofilizaty są z zasady pozbawione konserwantów.
Żywności liofilizowana ma swoje plusy i minusy. Jednak warto
spróbować tych gotowych dań w domu, aby przekonać się o ich
wartościach i smaku!
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VIRIDIS ZDROWIE

Gdy boli
ucho...

To ten rodzaj dolegliwości, podobnie
jak migrena czy ból zęba, który czasem
nie pozwala nam normalnie funkcjonować.
W niektórych przypadkach ból jest tylko
efektem przeziębienia i można sięgnąć
po domowe sposoby, aby go uśmierzyć.

Nie zawsze jesteśmy w stanie sami określić przyczynę bólu ucha.
Mogą go wywołać szkodliwe bakterie, ale także nagła zmiana
temperatury w jesienne wieczory, przeciągi. Wiele drobnych infekcji ucha jest spowodowanych bakteriami, które jednym z nas nie
czynią krzywdy, a dla innych obecność bakterii i wirusów skutkuje
obniżeniem odporności i chorobami.
Okazuje się, że tak samo jak z przeziębieniem, również z drobną infekcją ucha możemy poradzić sobie domowymi sposobami.
Wiedza o domowych sposobach przydaje się szczególnie wtedy,
gdy trzymające się za ucho dziecko uparcie nie chce iść do lekarza,
a my nie wiemy jak mu szybko pomóc. Ból może pojawić się zupełnie nieoczekiwanie i wtedy możemy sami zrobić sobie lekarstwo.
W poszukiwaniu domowych specyfików najpierw zaglądamy do
kuchni. Znajdziemy tutaj oliwę. Jak jej użyć? Należy jedynie lekko
podgrzać (nie może być gorąca!) a następnie zaaplikować kilka
kropel do ucha. Po lekarstwo możemy udać się także do ogrodu.
Znajdziemy tam czosnek, który wiadomo nie od dziś, jest
doskonałym antybiotykiem. Jeśli mamy go pod ręką to należy wycisnąć z niego sok i zaaplikować go do ucha. Działa przeciwbólowo
i przeciwzapalnie. Jeśli nie mamy akurat czosnku możemy zastąpić
go ugotowaną cebulą. Należy owinąć ją w ściereczkę i przyłożyć do
ucha. Działanie uśmierzające ból ma także napar z mięty oraz
świeżo wyciśnięty sok z imbiru.
Dobrą kuracją dla naszego ucha może być także ciepła woda.
Napełniamy nią butelkę, którą owijamy ręcznikiem a następnie,
używając jej jak poduszki, przykładamy do bolącego ucha.
Możemy także użyć w tym celu termoforu. Woda oddaje ciepło
i uśmierza ból. Dobrze dla ucha zrobi nam także strumień ciepłego
powietrza. Możemy sięgnąć po… suszarkę do włosów. Letni
strumień suszarki kierujemy w stronę ucha.

Ból ucha może być wywołany nie tylko przez przeciąg lub
przeziębienie. Do naszych uszu może dostać się także woda czy
ciało obce. Jeśli po pobycie w basenie lub nad wodą od razu
wysuszymy uszy, nie powinno być problemów.
Ucho jest skomplikowanym i pełnym zakamarków narządem, ale
okazuje się, że najlepiej czyści się samo. Gdy ucho produkuje zbyt
dużo woskowiny, należy jej nadmiar usunąć. Jeśli jednak
przesadnie i zbyt często czyścimy uszy patyczkami, to usuwamy
zbyt dużą ilość woskowiny lub wręcz wpychamy ją do środka.
Woskowina spełnia funkcje ochronne skóry oraz błony bębenkowej
a nadmierne jej usuwanie może doprowadzić do podrażnień i
przebicia błony bębenkowej.
Jeśli ból jest nieprzemijający (a przy tym bardzo dotkliwy) bądź
nadmiar woskowiny sprawia, że odczuwamy zaburzenia słuchu,
powinniśmy udać się do lekarza specjalisty. Laryngolog może nie
tylko przepisać odpowiednie leki ale także „wypłukać” nasze ucho.
Jest to zabieg bezbolesny i nie należy się go obawiać.

Jeśli jednak domowe sposoby pomogą nam
zwalczyć ból to oznacza, że mieliśmy do czynienia
jedynie z drobną infekcją.
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Wypisz,
wymaluj...

GRONOSTAJ
Spoglądając na jeden z najsłynniejszych
obrazów włoskiego Mistrza Leonardo
trudno ocenić, która postać bardziej
przyciąga uwagę, dama czy gronostaj.
Co samo zwierzę ma do powiedzenia o sobie?
Posłuchajmy...

Zacznę od tego, że mój portret będzie złożony i pełen sprzeczności.
Ale zapewniam, że przedstawię Wam mnie i moich braci zgodnie
z prawdą. A więc zaczynam.
Należę do najwyższej gromady przewidzianej w systemie Linneusza, czyli ssaków. I do tego nie jestem zwykłym ssakiem, ale
drapieżnikiem. Moją rodziną są wszystkie łasicowate, więc
kuzynki mam wśród kun, łasic, wydr i norek a kuzynów wśród
borsuków. I to tylko najbliższa rodzina. A jak to bywa w rodzinie,
nie wszyscy postępujemy podobnie i czasem nie tolerujemy zachowania innych. Policzono, że nasza familia to około 60 gatunków. W tej grupie znaczącą pozycję mamy my, gronostaje.
Jesteśmy bardzo podobne do łasic, dlatego ludzie często nas z nimi
mylą. Podstawową różnicą, a zarazem naszym znakiem rozpoznawczym jest to, że mamy od nich znacznie dłuższy ogon. Zupełnie nie znamy się na matematyce ani na fizyce, ale podobno ciężar
naszego ciałka waha się od 150 do 450 gram a jego długość może
dochodzić nawet do 30 cm. Do tego trzeba jeszcze doliczyć naszą
dumę, czyli ogon (może to być nawet kolejne 15 cm). Samice od
samców różnią się tym, że mogą być nawet dwukrotnie mniejsze.
Teraz możecie sobie wyobrazić jacy jesteśmy mali.

Jak to się stało, że jesteśmy obecne na całym świecie? Otóż
pewnego dnia zostaliśmy zaproszeni przez Nowozelandczyków do
wykonania pewnego zadania. Ludzie chcieli pozbyć się zbyt dużej
populacji królików i zająców. Dla nas to był żaden problem, bo
mieliśmy pokarm przez dłuższy czas. No i tak nam się tam
spodobało, że zostałyśmy na stałe. Dzisiaj króliki jadamy już tylko
od czasu do czasu, a w Nowej Zelandii już się chyba znudziliśmy
i wręcz wydaje nam się, że nie jesteśmy już mile widziane...
W miarę upływu czasu osiedliliśmy się na innych kontynentach.
W Europie, Azji, Afryce. Tylko jakoś do Kanady i Stanów Zjednoczonych nie udało nam się dotrzeć... Ale przecież nie musimy być
wszędzie...
Lubimy wodę i wilgoć. Doskonale bawimy się i spędzamy czas w
lesie, na brzegach niewielkich rzek i potoków, tam gdzie jest
zacisznie i przytulnie. Nie lubimy tłumu. Schronienie znajdujemy
w opuszczonych dziuplach i norach. Ale jeśli mamy czas i ochotę,
to wychodzimy z lasu i pokazujemy się ludziom, żeby o nas nie
zapomnieli. Staramy się nie robić im takiej krzywdy jaką, o
zgrozo!, wyrządzają kuny. Ale czasem instynkt jest silniejszy od
nas i z głodu możemy zrobić wszystko.
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Nasza budowa ciała odpowiada cechom dobrych drapieżników –
mamy wydłużoną szyję i silne, choć niewielkie zęby. Nasze łapy są
pięciopalczaste, uzbrojone w długie pazury, których nie chowamy.
Zawsze musimy być przecież gotowi do ataku. Poza tym mamy wypukłe, czarne i świdrujące oczy a także długie wibrusy. Tak nazwano nasze wąsy czuciowe, które mogą mieć kolor biały lub brązowy.
Mamy także króciutkie, zaokrąglone i podobno bardzo urocze uszy,
płasko przylegające do głowy.
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Już czas na kogoś zapolować...
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Nasze codzienne pożywienie nie jest zbyt wyszukane. Generalnie
lubimy kręgowce, np. szczury wodne i gryzonie. Kiedyś byliśmy
nawet wykorzystywani do tępienia w domach tych wszędobylskich
stworzeń. Ale to już przeszłość, bo dziś polowanie na szczury jest
domeną kotów. Zdarza się nam także jeść ryby, płazy, żaby, a nawet
jaja. Chociaż najlepiej wychodzi nam polowanie, to aby zdobyć
pożywienie, nauczyliśmy się również wspinać po drzewach i
pływać. I pokonywać długie odległości – nasz najdłuższy maraton
to 9 km. Jeśli znudzi się nam mięso, to zjadamy także jagody. Ale to
dla nas tylko deser, a nie wartościowy posiłek.
Staramy się utrzymywać linię, gdyż musimy być zwinne i szybkie.
Nie wiemy, czy to powód do dumy czy nie, ale potrafimy upolować
zwierzę większe od siebie. Inna sprawa jest taka, że potem nie
możemy tego zjeść do końca. Jeśli przeczuwamy, że może
brakować nam jedzenia (gdy nadchodzi zima), to robimy zapasy.
Co prawda gromadzenie padliny w różnych miejscach podobno nie
wygląda ładnie, ale z tego, co słyszeliśmy, ludzie też robią zapasy.
Zawsze trzeba mieć coś na „czarną godzinę”.
Najlepiej czujemy się w środowisku naturalnym. W niektórych
krajach jesteśmy hodowane w domach, w zamknięciu. Na szczęście
w Polsce objęto nas ochroną a to oznacza, że nie znajdziecie nas
w żadnej klatce. Może to i dobrze, bo oglądanie nas w naturze jest
znacznie ciekawsze i przyjemniejsze. Lubią to robić zwłaszcza pracownicy parków narodowych, i to dla nich najczęściej pozujemy do
zdjęć. Muszą być przecież profesjonalne, bo pójdą dalej w świat.

Obecnie mam białe futerko

Jest coś, co dla nas wydaje się naturalne, ale dla człowieka to
ciekawe zjawisko, choć zupełnie nie wiemy dlaczego. Chodzi o to,
że jesienią (według ludzi, w październiku i w listopadzie), zmieniamy ubarwienie sierści. Otóż latem nasze futerko jest czekoladowo-brązowe na grzbiecie a białe na brzuchu. Przed zimą przyjmujemy białą szatę. Nasze futerko staje się jeszcze bardziej
miękkie i delikatnejsze niż latem. Co ciekawe, same nie wiemy
dlaczego, ale pyszczek i końcówka ogona zachowują brązowy
odcień. Podobno wyglądamy wtedy pięknie.
No i właśnie to cenne, białe futerko stało się kością niezgody
pomiędzy nami a ludźmi. Aby wejść w posiadanie naszego futerka
ludzie muszą zrobić nam krzywdę i pozbawić nas życia. Być może
zazdroszczą nam tego futerka. Ale żeby dopuszczać się takich
czynów? Dawniej królowie i książęta zakładali kołnierze z naszego
futra, obecnie ubierają się w nie profesorzy wyższych uczelni.
Pocztą pantoflową wiemy jednak, że w ostatnich latach naszego
futra na rynku jest coraz mniej. Liczymy też na to, że zmieni
się moda i futerko przestanie być popularne.
Lubimy prowadzić nocne życie i spokój. Naszymi kryjówkami mogą być nieużytki, opuszczone zabudowania i inne miejsca. Czasem
wydajemy różne dźwięki, ale generalnie nie należymy do zwierząt
hałaśliwych. Nie odstraszamy również wyglądem, który jest dość
przyjemny. Tylko ten nasz morderczy instynkt...
Ogólnie jesteśmy wszystkim znane i to nie jedynie za sprawą
obrazu Leonarda da Vinci. Wystarczy popatrzeć na szlacheckie
herby europejskich krajów, na których często pojawiała się nasza
podobizna. Uważano nas nawet za zwierzęta przynoszące
szczęście. Wiemy jednak, że sława przemija...
Jak podsumować ten nasz portret?
Jesteśmy łagodni z wyglądu, ale bezwzględni i okrutni dla
naszych ofiar, poza tym odważni, ciekawi świata i ludzi.
Dlatego z pewnością warto poznać nas bliżej.

Uwaga, pstryk!
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Przeczuwają

pogodę

Zwierzęta – meteorolodzy? Blisko
600 gatunków zwierząt
jest równie dobrymi prognostykami
jak panie i panowie z telewizji.
By się o tym przekonać, trzeba
zaobserwować zachowanie
poszczególnych osobników.

Fenomen wyczuwania zmian pogodowych wcale nie jest aż taki
niezwykły. Wystarczy podać przykład meteopatów, których ból
głowy lub stawów informuje o zmieniającej się aurze. Dlaczego tak
się dzieje? Wszyscy odbieramy fale elektromagnetyczne, które
powstają na linii przemieszczających się frontów, ale organizm niektórych z nas jest bardziej wrażliwy. Zbliżająca się zmiana pogody,
deszcz lub wiatr objawia się u meteopatów ogólnym osłabieniem
organizmu, sennością a także złym samopoczuciem psychicznym.
U zwierząt zmiana aury wiąże się ze zmianą zachowania. Pogodę
mogą przewidywać zarówno niewielkie owady, jak i zwierzęta leśne czy domowe. Dobrymi prognostykami są mrówki. Jeśli szybko
wracają do swoich mrowisk i dodatkowo zatykają wejścia do
swoich kopców to widoczny znak, że możemy spodziewać się
ulewy. Ich kopce są wtedy wysokie i bardziej strome. Pogodę,
szczególnie jesienią gdy jest taka zmienna, potrafią przewidzieć
również pająki. Przed wichurą (a nawet lekkim wiaterkiem)
zrywają swoje pajęczyny. Ale gdy pogoda ma się zmienić, to pająki
znów zaczynają tkać delikatne pajęczyny co oznacza, że niebawem
zacznie się przejaśniać. Zmora minionego już lata, komar, również
na swój sposób syganlizuje nam zmianę pogody. Jeśli z uporem nas
kąsa to znaczy, że na następny dzień będziemy cieszyli się
doskonałą aurą. O pogodzie wiele może nam powiedzieć lot ważek.
Jeśli w powietrzu zaobserwujemy chmarę ważek to ulewa i burza
gwarantowane.
Wyjątkowo czułe na zjawiska pogodowe są ptaki. Gdy wyczują
„w powietrzu” deszcz lub burzę, to masowo uciekają z otwartych
przestrzeni i chowają się w koronach drzew leśnych lub w gniazdach. Zapada wśród nich charakterystyczna „cisza przed burzą”–
nie usłyszymy już wesołych treli. Ale kiedy o poranku, po burzy,
obudzi nas ich śpiew, to znaczy że będzie ładna pogoda. Nie od dziś
wiadomo także, że ptaki zastępują nam zegar. Nie tylko budzą nas
rano, ale także sygnalizują nam zachód słońca – pół godziny
wcześniej kończą swój śpiew. Warto zaobserwować ten fenomen!
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Wróbel - „meteopata”

Wyróżniającą się „pogodynką” wśród ptaków jest jaskółka. Powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na jej lot – jeśli lata wysoko,
to znaczy że dzień będzie ciepły i słoneczny. Jeżeli z kolei lata nisko
nad ziemią, to znaczy, że zmiana pogody na deszczową jest pewna.
Wróble przed zbliżającym się deszczem są milczące i jakby
„obrażone”. Rzadko ćwierkają i zdarza się, że urządzają sobie wtedy kąpiel w piasku!
Nie jest niczym nowym, że pogodę przeczuwają mięczaki i płazy.
Wyróżnia ich szczególna wrażliwość na wilgoć. Różnica jest taka,
że żaby wręcz lubią deszczową pogodę a ślimaki – niekoniecznie.
Przed burzą płazy wychodzą całymi stadami na brzeg i głośno
rechocą. Jest to zapewne oznaka radości. Ślimaki odwrotnie –
„uciekają” przed deszczem wspinając się na konary drzew, płoty
lub ściany. Im wyżej się znajdą, tym większe będziemy mieli
kałuże. Z tych bezpiecznych miejsc może ich dopiero „ściągnąć”
poprawa pogody i słońce.
Zwierzęta domowe, które łatwiej jest nam obserwować, również
sygnalizują zmianę pogody. Sztandarowym przykładem jest pies,
który jak wiadomo panicznie boi się burzy. Przeczuwa ją nawet
dużo wcześniej, chowając się w ciemnym kącie swojej budy –
żadna siła go stamtąd nie wyciągnie. Okazuje się, że koty także
dorównują w tej materii psom. Jeśli nasz kot jest nerwowy (np.
drapie nasze meble) i nie chce wyjść z nami na spacer to znak, że
niebawem przyda nam się parasol. Spokój kota i fakt, że z upodobaniem kładzie się na grzbiecie oznacza, że będziemy mieli piękny,
bezchmurny dzień.
Niektóre zwierzęta przekazują nam informacje o zmianach
pogodowych głośno, inne wręcz dyskretnie. Niemniej jednak warto
im zaufać, bo są zazwyczaj nieomylne.

Jesienne
jesienne
grzybki
Wykorzystując dary jesieni,
kasztany i żołędzie, zapraszamy
wszystkie dzieci do wykonania
grzybków.

Do przygotowania
grzybków potrzebne będą:
- kasztany
- żołędzie
- połamane gałązki
- żółta i biała modelina
- niepotrzebna szczoteczka do zębów
1. Wybierz kasztany o spłaszczonych bokach
a z żołędzi ściągnij czapeczki.
2. Modelinę wyrób w palcach. Żółtą pokryj
spłaszczoną część kasztana a białą wypełnij
czapeczki żołędzi.

3. Następnie szczoteczkę do żółtej
modeliny. Kasztanowy kapelusz
będzie przypominał grzyba gąbczastego.

3. Do modeliny na środku kasztana przytwierdź
żołędzia i mocno go dociśnij. Do żołędziowych kapeluszy
przytwierdź przygotowane wcześniej gałązki.

Grzybki można ułożyć w dowolnej aranżacji.

POWODZENIA!

coœ na zapas
Dni są coraz krótsze, wieczory coraz zimniejsze, ale wokół nas pełno jeszcze darów
jesieni, grzybów, owoców leśnych, szyszek. Dla zwierząt leśnych to czas, żeby rozpocząć
zbiór zapasów na zimę. Artur wraz z Inką zastanawiają się, jak radzą sobie te zwierzęta,
które nie zapadają w sen zimowy bądź nie odlatują na ten czas do ciepłych krajów.
Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?
Zwierzęta leśne i polne, które nie zasypiają, muszą
przygotować się do nadchodzącej zimy. Instynkt podpowiada im
kiedy i jakie zapasy mają zgromadzić jeszcze przed zimą.
Muszą to zrobić w odpowiednim czasie, aby śnieg nie „przykrył”
im pokarmu. Niektóre zwierzęta gromadzą pokarm w postaci
tkanki tłuszczowej (niedźwiedzie) lub gęściejszej sierści bądź
upierzenia.

Które zwierzęta leśne gromadzą zapasy na zimę?
Zapasy na zimę gromadzą: wiewiórki, jeże, krety, piżmaki,
chomiki (te żyjące na wolności), susły, sowy. Niektóre
zwierzęta przechodzą na pokarm zastępczy, czyli z mięsożerców
stają się wegetarianami. Mięsożerne głuszce wypełniają swoje
żołądki igłami sosnowymi i tak nakarmione mogą przeżyć całą zimę.

Jakie dary lasu gromadzą zwierzęta?
Podstawowym pokarmem, który zbierają zwierzęta są orzechy,
żołędzie, szyszki. Mięsożerne zwierzęta starają się upolować
coś dla siebie a następnie przechować mięso. Niektóre z nich,
podobnie jak gospodynie domowe, „zasuszają”swoje pożywienie.
Zdarza się, że zwierzęta leśne znajdą liście kapusty, kawałki buraków
i innych warzyw. Wówczas je zasuszają. Jednak przed spożyciem
moczą je w wodzie. Stanowi to idealny obiad w trudne dni.

Gdzie zwierzęta gromadzą swoje zapasy?
Zwierzęta gromadzą swoje zapasy w znalezionych przez siebie
kryjówkach. Mogą to być opuszczone nory, dziuple, leśne
zakamarki. Idealne są także miejsca głęboko pod ziemią.
Wybrane przez zwierzęta zakątki, spełniają funkcję zarówno
spiżarni jak i sypialni.

Ile czasu zajmuje im zbieranie zapasów?
Okazuje się, że przykładowo wiewiórki gromadzą zapasy
w ciągu całych trzech jesiennych miesięcy. Muszą uzupełnić kilka
magazynów, gdyż często nie pamiętają, czy dany magazyn
został już opróżniony czy jeszcze nie. W znalezieniu kryjówek
pomagają im tzw. „punkty orientacyjne”, czyli określone
drzewo lub krzew, który jest leśnym drogowskazem.

Czy zwierzęta zmieniają swoją dietę?
Są zwierzęta, które w niekorzystnym czasie zimowym
przechodzą na dietę zastępczą. Kozice wykopują z ziemi
zaschnięte źdźbła słomy a zwierzęta roślinożerne żywią się
w tym czasie korą drzew. Zwierzęta na tyle potrafią
przystosować się do zimowych warunków, że potrafią radzić
sobie z brakiem swojego ulubionego pokarmu.
Wiedzą, że dzięki wyrzeczeniom poradzą sobie
i przetrwają trudny czas zimy.

Czy powinniśmy zapewnić zwierzętom odpowiednie
pożywienie?
Zdarza się, że pokarmu jest zbyt mało i zwierzęta szukają resztek
pokarmowych tam, gdzie my byśmy się tego nie spodziewali, czyli
np. w śmietnikach. Jest to dla nich niebezpieczne, gdyż mogą
zachorować. Dlatego powinniśmy pomyśleć, w jaki sposób
dostarczyć im pożywienie. Dokarmiając nie tylko ptaki, ale także
inne zwierzęta, które przychodzą do naszych ogrodów w
poszukiwaniu pokarmu. Serwować zwierzętom pokarm należy z
umiarem i podawać im tylko świeże warzywa, owoce oraz inne
produkty spożywcze.

Co robią zwierzęta, które nie gromadzą zapasów na
zimę?
Okazuje się, że wszystkie zwierzęta, które przebywają w klimacie
umiarkowanym, w jakiś sposób gromadzą zapasy na zimę.
Przykładowo niedźwiedzie zapadają w sen zimowy, ale wcześniej
muszą najeść się do syta, aby wytworzyć odpowiednią ilość
tkanki tłuszczowej. Ten „zapas”, w postaci energii potrzebnej do
życia, będzie podczas zimy systematycznie spalany. Co prawda
niedźwiedź obudzi się z zimowego snu zapewne bardzo głody, ale
bez problemu przetrwa czas, w którym pozostaje w letargu.

Czy są jeszcze jakieś inne sposoby na przetrwanie
zimy?
Najmniejszy europejski ssak, ryjówka malutka, w ciekawy sposób
radzi chroni swoje życie. Na co dzień jest bowiem ogromnym
głodomorem. Ale podczas zimy, gdy o jedzenie trudno, musi
pohamować swój apetyt. I ma na to sposób: potrafi zmniejszyć
swoje narządy wewnętrzne a nawet rozmiar czaszki! Dzięki temu
nie musi tyle jeść i może przeżyć do wiosny!

Czy leśne i polne zwierzęta podczas zimy szukają
w naszych domach schronienia?
Tak, okazuje się, że niektóre zwierzęta wchodzą do naszych
domów w poszukiwaniu ciepła i pożywienia. Doskonałym
przykładem tego zjawiska są myszy, które podczas całej
zimy pozostają aktywne. Gdy zima jest łagodna a warunki są
sprzyjające, to myszy już w lutym mogą przystąpić do rozrodu.
W naszych domach schronienia szukają także mrówki.

A jeśli zwierzęta nie gromadzą jedzenia to jak inaczej
przygotowują się do zimy?
Wiele zimujących ptaków zmienia swoje upierzenie. Jest ono zimą
szczególnie miękkie i gęste oraz stanowi doskonałą izolację
termiczną. Jest im ciepło, a jednocześnie nie tracą drogocennej
energii. Także sierść w przypadku wielu innych zwierząt staje się
gęściejsza i często zmienia ubarwienie z ciemnego koloru na
jasny (przykładem może być gronostaj). Również ptaki zmieniają
swoje ubarwienie na mniej jaskrawe – nie są wtedy tak częstym
pokarmem dla drapieżników.

Jak widać każde zwierzę
posiada instynkt przetrwania,
czyli coś takiego, co
pozwala im walczyć o życie
i przetrwanie nawet wtedy, gdy
jest bardzo zimno i brakuje
pokarmu. Każde zwierzę polne
lub leśne ma „sposób”
i własną strategię, jak nie dać
się „złej zimie”.

orzeszkowy
labirynt

Start

Pomóż wiewiórce zbierać orzeszki na zimę. Wraz z orzeszkami
zbieraj po kolei literki. Zgromadzone utworzą
nazwę drzewa, którego orzeszkami zajadają się w zimie
wiewiórki. Omijaj muchomory! Są trujące!
Ile orzeszków zebrałeś?
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z poprzedniego numeru

rozwi¹zanie
drzewo z orzeszkami
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zA PRAWID£OWE
ROZIW¥ZANIE
labiryntu
DO WYGRANIA:

(owce, konie, œwinie, krowy, kot i pies)

NAGRODy OTRZYMUJ¥:

ala biedrzyñska
C.O. Verde Libertów

Paulinka ³apsa
C.O. skalniak spytkowice

ROZWIĄZANIE PROSZĘ PRZEKAZAĆ DO SKLEPU, W KTÓRYM
OTRZYMALIŚCIE PAŃSTWO MAGAZYN VIRIDIS DO DNIA 10.11.2016
Nazwa
Centrum
Ogrodniczego

kacper ³apsa
C.O. skalniak spytkowice

Podpis Rodzica
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym umieszczenie mojego imienia i nazwiska
oraz miejscowości na liście laureatów w magazynie VIRIDIS. Wiem, że mam możliwość wglądu i ich
poprawiania. /Ustawa o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926/

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

Na początek chciałbym przybliżyć
najczęstsze choroby róż. Będzie też
o brunatnej zgniliźnie drzew pestkowych
oraz ochronie winorośli.

Podczas zimnych i deszczowych dni widzimy, jak na naszych różach
pojawiają się różne choroby, które bardzo źle wpływają na nasze
rośliny i ograniczają ich atrakcyjność.
Mączniak prawdziwy – objawia się występowaniem białego, mączystego nalotu na górnej stronie liści, który schodzi pod palcem.
Skutecznym preparatem przeciwko temu mączniakowi jest oprysk
preparatem Saprol.
Mączniak rzekomy – na wierzchniej stronie liści nie występuje
żaden nalot. Biały nalot pojawia się natomiast na spodzie liścia i jest
trudny do zdrapania. Objawy choroby rozwijają się bardzo gwałtownie a porażone liście w efekcie szybko opadają. Roślina przestaje być
atrakcyjna i staje się coraz bardziej osłabiona. Chorobę zwalczmy
preparatem Mildex lub Domark. W okresie sprzyjającym chorobie,
czyli kiedy jest mokro i chłodno, opryski powinno się robić co 7 dni
co najmniej kilka razy.
Czarna plamistość róży – jest najgroźniejszą chorobą. Objawia się
plamami na liściach, które najpierw są jasnobrązowe, a następnie
czarne. Są okrągłe lub nieregularne. Zarażona roślina zrzuca liście,
staje się brzydka oraz podatna na przemarzanie. Do ochrony skutecznymi preparatami są: Baymat (Bayer) oraz preparat 2w1 Kwiaty
(Substral). Zabiegi stosujemy 2-3 krotnie, w odstępie 7 dni .
Choroby pojawiają się także na drzewach owocowych. Przykładowo wiśnie często chorują na brunatną zgniliznę drzew pestkowych, zwaną także moniliozą. Przyczyną tej choroby jest grzyb pasożytniczy, a pierwsze objawy występują przy końcu okresu kwitnienia. Całe kwiatostany wiśni nagle zasychają i brązowieją (ale nie
opadają). Wyglądają jakby uszkodził je przymrozek. W ten sposób
w ciągu dwóch dni duża część kwiatostanów może zginąć. Po jakimś
czasie całe młode pędy zasychają wraz z liśćmi. Latem zamarłe liście
i kwiatostany kruszą się i opadają, na drzewie zaś pozostają martwe,
bezlistne gałązki. Walka ze zgnilizną jest bardzo trudna. Polega na
wycinaniu i paleniu opanowanych gałązek wczesną wiosną, gdy tylko pojawi się choroba. Gałązki trzeba obcinać ok. 10 cm poniżej
miejsca, w którym widać oznaki choroby. Walkę chemiczną rozpoczynamy na początku kwitnienia preparatem Topsin 500 SC lub
Miedzianem 50 WP, a przy większej plantacji preparatem Horizon
250 EW. Na szczególną uwagę zasługuje ten ostatni fungicyd, gdyż
szybko wnika do tkanek roślinnych i jest bardzo skuteczny. Opryski
powtarzamy w pełni kwitnienia i przed zbiorem owoców.

Czarna plamistość róży

W tym miejscu chciałbym przybliżyć choroby występujące na
naszych winoroślach. Bardzo często zdarza się, że mylnie rozpoznamy chorobę i w związku z tym zastosujemy nieodpowiedni
preparat. Najczęstsze choroby atakujące winorośl to:
Mączniak rzekomy (Plasmopara viticola).
Choroba występuje na młodych liściach i jest łatwa do rozpoznania:
na spodniej stronie liści obserwujemy plamy z widocznym, białawym nalotem, natomiast na wierzchniej widzimy tłuste, prześwitujące, żółtawe plamy. Grzyb atakuje liście, kwiaty oraz owoce.
W czasie dużej wilgotności plamy szybko powiększają się i mogą
objąć cały liść. Porażone kwiaty żółkną i zasychają, natomiast w
czasie zawiązywania owoców, winogrona brązowieją i opadają.
Jedną z najważniejszych czynności jest usuwanie porażonych liści,
cięcie oraz nawożenie winorośli.
Mączniak prawdziwy (Uncinula necator).
Choroba rozwija się zazwyczaj w okresie dużej wilgotności oraz
podczas wysokiej temperatury. W naszym klimacie występuje co
prawda bardzo rzadko, choć coraz częściej mamy do czynienia z
anomaliami pogodowymi. Objawy choroby to widoczny biały
nalot na wierzchniej stronie liścia oraz owocach. Skórka na
owocach zasycha i owoc przestaje rosnąć. Ochrona polega na
usuwaniu całych pędów. Do ochrony chemicznej osobiście
polecam produkt Topaz 100 EC.
Szara pleśń (Botryotinia fuckeliana).
Grzyb ten rozwija się przy dużej wilgotności, ale w przeciwieństwie do mączniaka nie potrzebuje wysokiej temperatury, gdyż
wystarcza już 20°C. Objawy choroby to: pojawiające się na liściach
duże plamy, otoczone żółtozieloną obwódką, które po wyschnięciu
pokrywają się delikatnym nalotem grzybni. Objawy występują
także na kwiatostanach, ale najczęściej na niedojrzałych owocach.
Psujące się owoce mają kolor brązowy, z nalotem pleśni.
Naturalnym sposobem ochrony krzewów przed szarą pleśnią są
przede wszystkim: odsłonięcie gron z owocami i nasłonecznienie
uprawy. W dużej mierze ochrona polega na usuwaniu chorych
pędów, liści, nasłonecznieniu gron, ale przede wszystkim dobrym
nawożeniu winorośli. Z chemicznych sposobów polecam oprysk
preparatem SWITCH 62,5 WG.
Mam nadzieję, że trochę przybliżyłem Czytelnikom występujące
na winorośli choroby, ich rozpoznanie oraz ochronę.

OGRÓD

WROCŁAW
ul.Dubois 11/13
tel 71 328 8780

ZAPRASZAMY
PON-PT 9-17
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sklep.ogród@neostrada.pl

Zapraszamy na zakupy

Gwarantujemy miłą obsługę oraz fachowe porady ogrodnicze
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Wystawowy
schyłek lata
Kończące się lato obfitowało
w wiele ciekawych wydarzeń
ogrodniczych. Już po raz 24,
na początku września
Andrzej
(w
tym roku powrócono
Antoszczuk
do
pierwotnego
terminu)
Sosenka,
w Warszawie odbyła się wystawa
Łapy
roślin i ogrodów „Zieleń to życie”.

Urokliwe miejsce do wypoczynku nad wodą

Oprócz bogatych ofert roślin przedstawionych przez
szkółki, jak zwykle bardzo duże zainteresowanie wzbudzał
Konkurs Roślin NOWOŚCI 2016. Jego wyniki realnie przekładają się na to, które rośliny zagoszczą w naszych ogrodach. W tym roku jurorom przypadły do gustu rośliny duże i małe – niby rzecz
oczywista, ale...
Złoty medal, i to zasłużenie, zdobył miskant chiński 'Memory'
o pięknych, jedwabistych kwiatostanach. To odmiana wytrzymała
na mróz i osiągająca dość pokaźne rozmiary jak na trawę, bo
dorastająca do 2,5 m wysokości. Srebro zdobyła niezwykle
interesująca wierzba smukłoszyjkowa 'Mt Aso'. Ta pochodząca
z Japonii wierzba ma bazie w niezwykłym, czerwonoróżowym
kolorze. Nadaje się nawet do małych ogrodów, bo dorasta do 1,5 m.
Brązowe medale zdobyły: powszechnie przez nas lubiany gatunek,
berberys, w odmianie 'Orange Ice', niezbyt wysoki, o kolumnowej formie i pomarańczowych liściach oraz perukowiec podolski
'Lilla'. Właśnie perukowiec, osiągający zwykle większe rozmiary,
w porównaniu do miskanta, w tym wypadku jest nieduży. Jest to
karłowa wersja perukowca, 'Royal Purple', o intensywnie wybarwionych, purpurowych liściach. Krzew ma interesujący, zaokrąglony pokrój i niewielki (1,2-1,5 m) wzrost.

Perukowiec 'Lilla' to mocny akcent kolorystyczny, gdy
potrzebujemy czegoś niewielkiego
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Wspaniały Champion wśród traw

Wierzba z baziami w niewiarygodnym kolorze

W ostatni weekend lata, w Rykach, można było podziwiać
Jesienne barwy traw. Trawy ozdobne właśnie w tym czasie kuszą
swym pięknem. Coraz częściej pojawiają się w ogrodach, a kto ich
nie ma, powinien koniecznie posadzić. Kolekcja miskantów
w Rykach liczy około 200 odmian i jest jedną z największych
w świecie, nie mówiąc o Polsce. Pretenduje nawet do tytułu kolekcji narodowej. Mogliśmy tu podziwiać w nasadzeniach złotego
medalistę wystawy Zieleń to życie odmianę 'Memory', która stąd
właśnie pochodzi.
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Rozplenica japońska 'Hameln' wśród iglaków

Zgrany duet - trawy i hortensje bukietowe

Wystawy kończące lato są zazwyczaj
zapowiedzią nowości ogrodniczych,
które będą królowały jesienią w
naszych ogrodach.

Miskant 'Memory' wyraźnie dominuje na trawiastej rabacie

PORADY FACHOWCÓW

Jesień nie
musi być
szara!
Tomasz Drabek
Plantpol, Zaborze

Porą roku najbardziej kojarzącą się z eksplozją
barw w ogrodzie jest wiosna, podczas gdy jesień to
okres w którym przyroda powoli wygasza swoje
kolory przygotowując się do zimowego snu. Na
szczęście, dobierając odpowiednie odmiany bylin
i krzewów możemy sprawić, że październik
i listopad zaskoczą nas feerią barw pięknych
kwiatów i umilą coraz krótsze i zimniejsze dni.
Jesienne barwy różnią się nieco od tych wiosennych. Są bardziej
stonowane, cieplejsze i mniej wyraziste. W październikowych i listopadowych ogrodach dominują odcienie żółci, brązu, przygaszonej czerwieni i granatu. Jeśli zastanawiacie się, nad wyborem odmian, które idealnie wkomponują się w jesienny krajobraz, spójrzcie na nasze sugestie.
Wrzosy to jedna z najbardziej charakterystycznych jesiennych
propozycji. Te niewysokie, kolorowe krzewinki, dzięki swoim ciepłym barwom potrafią stworzyć w ogrodzie wspaniały, przytulny
klimat. Żeby w pełni cieszyć się tymi roślinami w październiku i listopadzie najlepiej posadzić je we wrześniu. W jakich miejscach
sadzić wrzosy? Są to rośliny na tyle uniwersalne, że dobór stanowiska zależy od naszej inwencji i pomysłowości. Mimo iż najczęściej spotyka się je na skalniakach, rabatach, lub posadzone do
pojemników, ciekawym i mniej oczywistym rozwiązaniem jest
stworzenie wrzosowiska. Najlepszy efekt uzyskuje się sadząc je w
grupie, po około 10 sztuk na metrze, dla urozmaicenia dobierając
odmiany o różnych siłach wzrostu i zróżnicowanych kolorach.
Duże, rozległe wrzosowiska wyglądają spektakularnie, ale jeśli
macie mniej miejsca do dyspozycji nie musicie rezygnować z tego
pomysłu – równie dobrze będą wyglądały zajmując jedynie część
rabaty. Warto jednak pamiętać o podstawowej zasadzie przy uprawie wrzosów – są to rośliny kwasolubne, więc PH gleby powinno
wynosić około 4,5.
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Rośliną potrafiącą doskonale rozświetlić
nasz ogród, wprowadzając do niego jasne,
ciepłe barwy jest Echinacea – Jeżówka. Ta
niezwykle dekoracyjna bylina wyróżnia się
dużymi, okazałymi kwiatostanami usadowionymi na sztywnych, długich (czasem
nawet ponad metrowych) pędach. Jeżówki
są szczególnie popularne wśród początkujących ogrodników, ze względu na łatwą
uprawę oraz niskie wymagania odnośnie
gleby i stanowiska. Mimo wszystko
najlepiej czują się w gliniastym, lekko
wilgotnym podłożu, w dobrze nasłonecznionym miejscu. Echinacee perfekcyjnie
pasują do ogrodów tworzonych w stylu rustykalnym oraz do obsadzeń naturalistycznych. Dzięki dość nieregularnym kształtom
wpasowują się w koncepcję pozornego nieuporządkowania. Jeśli mamy zamiar użyć
ich na rabacie, sadźmy je raczej z tyłu, jako
tło dla innych roślin, ze względu na sporą
silę wzrostu.
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Astry to byliny, które od wielu lat królują w jesiennym krajobrazie.
Spośród wielu odmian o różnej sile wzrostu, pokroju i mrozoodporności, my szczególnie polecamy wieloletnie astry krzaczaste,
nie przekraczające 40 cm wysokości. Popularne „Marcinki” zaczynają kwitnąć w okolicach sierpnia i aż do pierwszych przymrozków
pozostają obsypane cudnymi kwiatami w odcieniach granatu, różu
i błękitu. Oprócz długiego okresu kwitnienia astry cenione są ze
względu na równy, zwarty i kulisty pokrój. Co równie istotne, nie
mają specjalnych wymagań odnośnie gleby i stanowiska. Będą
dobrze rosły zarówno w słońcu jak i półcieniu, przy czym w pierwszym przypadku mogą kwitnąć nieco bardziej obficie. Astry ze
względu na swój kompaktowy, nie dominujący pokrój, wspaniale
wyglądają na rabatach i skalniakach, ale również w pojemnikach,
postawionych na tarasach.

Pięknie kwitnącą, jesienną rośliną, coraz częściej spotykaną w polskich ogrodach, jest rudbekia. Ta zachwycająca bylina często i nie
bez powodu mylona jest z jeżówką. Rzeczywiście są to odmiany
dość blisko spokrewnione ze sobą, natomiast rudbekia ma nieco inne kolory kwiatów – najczęściej spotykane są odmiany żółte, żółto
– czerwone, żółto – brązowe. Najwyższe okazy dorastają nawet do
1,50 m wysokości, jednak istnieje wiele bardziej kompaktowych
odmian, którym o wiele łatwiej znaleźć miejsce w ogrodzie. Najczęściej spotyka się je na rabatach, sadzone w niewielkich grupach
lub w nasadzeniach naturalistycznych.

Dobierając odmiany rozjaśniające jesienne szarości, nie można nie
wspomnieć o kocimiętce Cat`s Meow i szałwii April Night. Mimo
iż swoje kwitnienie rozpoczynają dość wcześnie, wystarczy że latem po przekwitnięciu zetniemy kwiatostany, a po miesiącu będziemy mogli ponownie cieszyć się ich pięknymi, niebiesko – fioletowymi kolorami. Wspomniane odmiany doskonale wyglądają w nasadzeniach grupowych tworząc delikatny, barwny dywan kwiatów.
Zarówno szałwia jak i kocimiętka są łatwe w uprawie, lubią słoneczne stanowiska i przepuszczalną glebę. Obie byliny, będą nadawały się doskonale na rabaty przy czym szałwia ze względu na bardziej kulisty pokrój lepiej sprawdzi się sadzona do pojemników.
REKLAMA

Jesień wcale nie musi być szara!
REKLAMA

CENTRUM OGRODNICZE

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

Zapraszamy
pn - pt 8-19
sob 8-16

www.cardemo.pl
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Jak zbudować
fontannę z kul

granitowych

Wszyscy dobrze wiemy, jakie
dobrodziejstwa niesie za sobą
Joanna Wołejszo
akcent wodny w ogrodzie.
Pro-Centrum
Biskupiec
Przede wszystkim wizualnie wzbogaca wnętrze ogrodowe.
Ale woda ma także ogromny wpływ na poprawę
mikroklimatu czy nawilżenie powietrza. W zieleni miejskiej
coraz częściej pojawiają się większe lub mniejsze akcenty
wodne, bardziej lub mniej rozbudowane.

Efekty prac zachwycają

Ostatnio miałam okazję zaprojektować i zbudować fontannę
w atrium przy budynku BWA w Olsztynie. BWA Galeria Sztuki
usytuowana jest w centrum miasta, w reprezentacyjnym gmachu,
gdzie oprócz galerii BWA mieści się Olsztyńskie Planetarium
i Obserwatorium Astronomiczne. I to już nakreśliło pewne wytyczne co do fontanny. Jako główny budulec wybraliśmy kule granitowe o różnej średnicy, które miały zostać ustawione w okręgu o średnicy ok. 8 metrów. Do ich posadowienia potrzebny był wózek
widłowy ponieważ waga naszych kul to kolejno: średnica 50 cm –
ok. 160 kg, średnica: 60 cm – 280 kg i wreszcie średnica 80 cm –
prawie 800 kg.

W betonie umieszczamy dodatkowo siatkę, zbrojenia itp. Zanim
beton zastygnie pamiętajmy, aby wykonać odpowiednie spadki do
środka całego okręgu. Dzięki temu woda wydobywająca się z kul
będzie spływać do środka okręgu i dalej do zbiornika. Beton
wylewamy do momentu, w którym ze zbiornika pozostał widoczny
jedynie otwór z pokrywą. W górnej części pokrywy wykonujemy
niewielkie otwory, aby woda mogła spływać do wnętrza zbiornika.
Otwory te zabezpieczamy siatką. Na zastygniętym już betonie
rozkładamy podkład zabezpieczający oraz folię do oczek wodnych.
Dzięki temu cała konstrukcja będzie szczelna.

Pierwszym etapem prac było przygotowanie odpowiedniej wielkości dołu, w którym musi zmieścić się zbiornik na wodę. Robimy
tzw. obwód zamknięty dla wody. W naszym przypadku był to
zbiornik o pojemności 2000 litrów. Wykorzystaliśmy zbiornik z
zakupionej w markecie budowlanym domowej oczyszczalni ścieków. Dół głębokości ponad 2 m idealnie pomieścił zbiornik. Po jego wyprofilowaniu cały dół zasypujemy częściowo piaskiem i zagęszczamy. Wierzchnia warstwa została wylana betonem ponieważ wokół naszych kul można chodzić, dlatego cała konstrukcja
musi być stabilna.

Zbiornik musi zostać właściwie umieszczony

W tym momencie rozpoczyna się najciekawszy etap. Należy
umieścić kule granitowe na konstrukcji betonowej oraz podłączyć
je siecią rurociągów wraz ze zbiornikiem, który jest na dole. Aby
móc zamontować dysze w kulach wcześniej poprosiliśmy
producenta, aby w każdej kuli wykonał otwór na wylot. Średnice
dobieramy w zależności od wielkości dyszy.
Na początek prace ziemne
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Etap zamieszczania kul i łączenia ze zbiornikiem

PORADY FACHOWCÓW

Pamiętacie, że nasza betonowa konstrukcja ma spadek do środka okręgu?
Umieszczenie kul na spadku spowodowałoby, że będą one krzywo stały, a
co za tym idzie, woda również spływałaby po jednej stronie kuli a nie
wokół. Dlatego pod każdą kulę wykonaliśmy mini fundamenty, które je
wyprostowały. Mini fundamenty zostały wzmocnione w środku
obręczami felg samochodowych. Obręcze te ułatwiły nam również
zamocowanie i przełożenie rurociągów pod spodem kuli do ich wnętrza.

Kule wymagają wzmocnienia

Naszą fontannę postanowiliśmy urozmaicić dodatkowymi strugami wody wychodzącymi pionowo w górę z ziemi. Zostały one
zamontowane w samym środku konstrukcji. I to dla nich specjalnie
zakupiliśmy oddzielną pompę wodną. Pierwsza pompa obsługuje
jedynie dysze w kulach granitowych. W międzyczasie wykonaliśmy instalację elektryczną i odwodnienie.

Efekt - imponujący!

Pracy przy wykonaniu fontanny jest dużo, ale efekt
końcowy jest przyjemny dla oka przechodniów
w parkach, gości w ogrodach, czy jak w naszym
wypadku, odwiedzających galerię lub planetarium.
REKLAMA

W okresie letnim wodę należy uzupełniać

Kulminacyjnym momentem było dopasowanie dysz w kulach.
Cały okrąg wysypaliśmy ozdobnym kamieniem, grysem granitowym, który przykrył system rurociągów i otwór zbiornika wraz z
pokrywą, a jednocześnie umożliwił łatwy dostęp do tych
elementów w razie niechcianej awarii. Wodę w takiej fontannie w
okresie letnim należy uzupełniać średnio co 2 tygodnie. Na zimę,
jak w każdej fontannie, trzeba pamiętać o odpowietrzeniu.
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Drzewka
owocowe

Duo & Trio
Planting

Październik to najlepszy miesiąc do
sadzenia drzewek i krzewów z
odkrytym (gołym) korzeniem. To jest
najpopularniejszy sposób sadzenia nie
tylko w Polsce.

Jedno drze

Posadzone podwójnie
Posadzone potrójnie

Co zrobić, gdy chce się mieć wiele ogrodowych smaków, a miejsca
jest na 2-3 drzewka owocowe? Często dodatkowym problemem
w realizacji jest to, że nasza działka jest zbyt drogocenna, aby zagospodarowywać ją tylko drzewami owocowymi.

Na przylegających
pniach usuwamy
gałęzie,
aby nie rosły
do środka

Wprawdzie po latach nieuzasadnionej niechęci wracają one do
łask, ale chciałoby się jeszcze mieć w ogrodzie piękne rośliny
ozdobne i kwiaty, a także wydzieloną część wypoczynkową. I cóż
w takim wypadku możemy zrobić? Wprawdzie można zaszczepić
na jednym drzewku kilka odmian, ale nie jest to proste zadanie dla
amatorów, a jeśli spotkamy takie gotowe wieloodmianowe
drzewko w sprzedaży, to akurat niekoniecznie musi odpowiadać
naszym preferencjom.
Bardzo ciekawe rozwiązanie tego problemu proponuje Fleming's
Nurseries, jedna z największych szkółek w Australii, specjalizująca się w produkcji drzew zarówno owocowych, jak i ozdobnych.
Jeśli chcemy mieć dużo różnych owoców z własnego mini-sadu –
zawsze możemy spróbować posadzić drzewka owocowe jako duo
lub trio.

Odległość
między
drzewkami
powinna
wynosić
150 mm

Duo & Trio jest terminem odnoszącym się do sposobu sadzenia
dwóch lub trzech drzewek owocowych w tym samym dołku. Jest to
wspaniała droga do oszczędności miejsca w ogrodzie i posiadania
większej możliwości doboru jabłoni, grusz, czereśni, śliw i wiśni,
które spełnią nasze potrzeby i oczekiwania. Dla przykładu możemy
razem uprawiać dwie odmiany jabłoni lub grusz, bądź nawet trzy
odmiany śliwek lub czereśni.
W naszych warunkach sugerowałbym sadzenie razem w dołku
drzewek o podobnej sile wzrostu. W przypadku jabłoni będzie to
dotyczyło odpowiednich podkładek użytych do produkcji drzewek,
np. półkarłowych M-26 lub w innym przypadku A-2 o większej
sile wzrostu. Taki sposób też prawdopodobnie spowolni trochę
wzrost drzewek, co będzie również z korzyścią dla nas.
Natomiast posadzenie razem drzewek na różnych podkładkach
mogłoby skutkować tym, że drzewko na silniejszej podkładce
zaczęłoby dominować i zagłuszać to na słabszej. Podobny problem
może również dotyczyć czereśni – najlepiej żeby różne odmiany
posadzone razem miały podobne podkładki.

Polscy szkółkarze czasami oferują wielopienne formy drzew ozdobnych tzw 'lasek', ale jeśli chodzi o drzewa użytkowe przedstawiony sposób sadzenia jest absolutną nowością, zresztą bardzo
ciekawą i wartą propagowania z przedstawionych oczywistych
względów.

Tekst: Andrzej Antoszczuk
Artykuł powstał dzięki uprzejmości:

Fleming's Nurseries sugeruje, aby odległość między sadzonymi
drzewkami w dołku wynosiła około 15 cm, niezależnie od tego, czy
sadzimy dwa czy trzy w trójkącie. Na pniach, które będą przylegały
do siebie, usuwamy gałązki, aby nie rosły i nie krzyżowały się do
środka a wszystkie były skierowane na zewnątrz. Pnie drzewek
przy sadzeniu również lekko odchylamy na zewnątrz, aby tak
posadzone docelowo tworzyły formę wazy.
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Dla zainteresowanych: http://www.flemings.com.au

Cebulki kwiatowe

PORADY FACHOWCÓW

w nowej odsłonie
- w mieszkaniu,
na balkonie
lub tarasie

Jesienią, gdy w ogrodzie robi się pusto,
przychodzi czas na sadzenie cebulek
Judyta
kwiatowych: tulipanów, hiacyntów,
Sierpowska
Specjalista ds.
narcyzów czy krokusów.
Marketingu
W. Legutko
PH-N Sp. z o.o.
Jutrosin

Wiele już o nich napisano. W niniejszym
artykule nie będę powielać tych informacji chciałabym jednak zachęcić Państwa do
założenia własnych miniaturowych ogrodów z
popularnych kwiatów cebulkowych w
doniczkach, skrzynkach lub pojemnikach.

Sposób uprawy cebulek kwiatowych w pojemnikach jest podobny
do tradycyjnych metod ogrodniczych jakie stosuje się w przypadku
uprawy gruntowej. Różni się on jednak w kilku aspektach: doborem odmian, terminem sadzenia oraz pielęgnacją.
Dobór odmian stanowi kwestię kluczową. Niskie odmiany świetnie
sprawdzą się w średniej wielkości doniczkach, z kolei te wyższe
(około 40-50 cm) potrzebują głębszych pojemników. Rozmiar doniczki należy również dostosować do wielkości cebuli, np. hiacynty
będą wymagały szerszych doniczek niż krokusy, których cebulki są
znacznie mniejsze.
REKLAMA

Cebulki krokusów, narcyzów czy tulipanów sadzi się w październiku lub listopadzie. Na początek należy przygotować doniczkę z
otworami w dnie. Dobrze jest wykonać warstwę drenażu, umieszczając na dnie pojemnika np. kamienie lub fragmenty glinianych
naczyń. Następnie tę doniczkę należy wypełnić ziemią ogrodową
wymieszaną z piaskiem. Po tym etapie przystępuje się do posadzenia cebulek oraz przykrycia ich ziemią. Ostatni krok to podlanie.
Pamiętajmy, że w fazie ukorzenienia się cebul nie należy dopuścić
do przesuszenia ziemi.
W uprawie pojemnikowej bardzo ważną czynność stanowi wyniesienie donicy z cebulkami do chłodnego pomieszczenia lub zadołowanie ich w gruncie oraz okrycie na zimę po wystąpieniu pierwszych przymrozków. Rośliny muszą przejść okres schłodzenia – w
przeciwnym razie nie zakwitną.
Dalsze prace ogrodnicze wykonywane są wczesną wiosną. Wtedy
pojemnik należy wyjąć z ziemi lub przynieść z pomieszczenia,
w którym był przechowywany. Następnie można umieścić go w ozdobnej donicy i ustawić na balkonie albo parapecie okiennym,
z dostępem dużej ilości światła. Istotne jest, aby w okresie wegetacji regularnie podlewać roślinę. Wtedy można cieszyć się w pełni
jej pięknym wyglądem oraz wykorzystać rośliny do dekoracji
mieszkania, balkonu lub tarasu.
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Owoc
z

jedwabnego

Tekst
Witold Czuksanow

szlaku

Do Europy dotarła dawno temu z Chin.
Nie zaryzykuję twierdzenia, że odbyło się to
jednym transportem nasion ukrytych między
belami szlachetnych tkanin, przypraw,
wonności i porcelany.
Wiadomo jednak, że po drodze do Europy
zrobiła sobie kilka przystanków. Jeden
z nich był w Armenii, stąd dzisiejsza,
łacińska nazwa rośliny: Prunus armeniaca.
Tak ją nazwali starożytni Rzymianie, wielcy,
ale nie wiem czy więksi niż autor tego tekstu,
amatorzy delikatesowych owoców moreli.
W Polsce nie są to drzewa ogromnych sadów, jak jabłonie czy
śliwy. I nie problem w tym, że morele są wrażliwe na mróz. Tym
drzewom nasze zimy nie straszne. Spustoszenia sieją wiosenne
przymrozki, które dziesiątkują kwiaty i zawiązki. To dlatego, że to
morele właśnie rozpoczynają wiosenne kwitnienie roślin owocowych. Niekiedy ich płatki rozwijają się nawet w końcu marca. Takie
jabłonie, przyzwyczajone do polskiego klimatu wiedzą, że to czas
niedobry i cichutko czekają aż się ociepli. Morele jednak się niecierpliwą. Są u nas nowe i widocznie nie dotarło do nich jeszcze, że
co nagle - to po diable.
W amatorskim ogrodzie z przymrozkami od biedy można sobie
poradzić, dlatego nie wyobrażam sobie ogrodu bez moreli. Tym
bardziej, że prawdziwy amator powinien zostawić owoce na
drzewie dopóty, dopóki nie osiągną naturalnej dojrzałości. Łatwo ją
rozpoznać po miękkości, aromacie i charakterystycznym, słodkim
smaku. Fachowcy określają go jako „morelowy słód”.
Kolejna uwaga dotyczy tego, że w ogrodzie sadzimy minimum
dwie morele, bo to drzewa obcopylne (w kompleksach działek
można jedno, pszczoły chętnie przecież skorzystają z drzewek
sąsiadów). Miejsce trzeba wybrać słoneczne, lecz osłonięte ścianą
lub wysokim żywopłotem. Tam mniejsze niebezpieczeństwo przymrozków. Ziemie przygotowujemy taką, jak pod wszystkie inne
drzewka owocowe: żyzną, kompostową.
Przed sadzeniem korzenie powinno się zamoczyć w papce z gliny,
krowich placków i wody. Składniki mieszamy w równych częściach. Niemałym wrogiem moreli jest czarna plamistość drzew
pestkowych. To choroba mokrej i zimnej wiosny, objawiająca się
nagłym zamieraniem pędów. Na to proponuję profilaktyczny
oprysk chemiczny albo domowy, z chrzanowej gnojówki. Świeże
liście zalewamy wodą i trzymamy w cieple, żeby sfermentowało.
Opryskujemy drzewa przed i bezpośrednio po kwitnieniu preparatem nierozcieńczonym, pamiętając, że nie skutkuje on wtedy, gdy
już widać objawy choroby.
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A teraz rewelacja dotycząca odmian! Niedawno pojawiły w sklepach sadzonki nowych, polskich moreli! Pochodzą nie z naszego
bieguna ciepła, czyli Sandomierza, lecz z Mazowsza, które wcale
takie ciepłe nie jest. Tam znaleziono odmiany: ‘Benda’, ‘Dobrzyńska’ i ‘Krojczynka’. Z Małopolski pochodzi morela ‘Miodowa’.
Nazwa wiele mówi o smaku owoców. Można też oczywiście posadzić w ogrodzie dwie inne sprawdzone u nas odmiany ‘Harcot’
i ‘Wczesną z Morden’.
A gdy już drzewka zakwitną, a owoce dojrzeją, wtedy oprócz
konfitury zróbcie z nich nalewkę:
Owoce trzeba wydrążyć, wrzucić do wyparzonego słoja i zalać
spirytusem, tak by połówki pływały. Zamykamy szczelnie i zanosimy do piwnicy, żeby dojrzało. Można zaglądać raz na dwa
tygodnie, ale nie po to by próbować, lecz potrząsać słojem. Później
nalewkę przecedzamy przez filtr do kawy i gotowe. Morele zbieramy latem, zatem napitek powinien być gotowy i dobry na Boże
Narodzenia. Butelka prawdziwej morelówki może się okazać hitem
wśród masy świątecznych prezentów!
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Lato,

lato...

Nie wiem, czy pamiętają Państwo,
jak jeszcze niedawno śpiewaliśmy:
„Lato, lato, lato czeka....”.
Nawet
się nie obejrzeliśmy, a
Jan Godyń
dni
stały
się
coraz krótsze, a za chwilę
Agromir,
zaczną
snuć się pajęczyny.
Krzeszowice
I to już jest ostatni moment,
żeby przycinać żywopłoty
i inne iglaste cuda.
Cuda to dopiero można z nich zrobić. Mając czas i ostre nożyczki
możemy wiele zdziałać. Ale my przecież żyjemy w czasach, kiedy
nie mamy czasu a musimy wykonywać wiele różnych prac,
czasami niezwiązanych z pracą zawodową. I tutaj wkracza niezawodna technika.

Oferta rynku
Na rynku występuje szeroki wachlarz urządzeń do pielęgnacji żywopłotów, iglaków itp. Począwszy od zwykłych nożyc elektrycznych, skończywszy na specjalistycznych nożycach z wysięgnikami, napędzanymi silnikami spalinowymi. Omawiając jakiekolwiek urządzenia skupiam się na rynku tradycyjnym, oferującym
maszyny z zapleczem serwisowym oraz częściami zamiennymi.

Nowe rozwiązania
Rozwój techniki pozwolił na połączenie zalet i wyeliminowanie
wad, tych dwóch rozwiązań: zasilania z akumulatorka. Otóż
dostępne są na rynku nożyce akumulatorowe zapewniające długi
czas pracy, w zależności od pojemności zastosowanego akumulatora. To idealne połączenie zalet urządzeń elektrycznych i spalinowych.
Są dostępne nie tylko zwykłe nożyce. Można kupić nożyce na wysięgniku pozwalające z ziemi formować żywopłot o wysokości powyżej 2 m. Nie trzeba już przestawiać drabiny. Daje to ogromny
komfort pracy i zaoszczędza czas, którego nam tak brakuje. Zaletą
tych rozwiązań jest również możliwość zastosowania takiego akumulatorka w innych maszynach do tego dedykowanych np.:
w pilarkach, dmuchawach, kosach, kosiarkach.
Producenci poszli za ciosem. Skonstruowali małe, poręczne nożyce
do cięcia trawy, krzewów. Jednocześnie szybka zmiana ostrza
pozwala na formowanie żywopłotów i innych iglaków. Jest to
naprawdę idealne rozwiązanie dla naszych Pań, które często żmudnie zajmują się robieniem cudeniek w przydomowych ogródkach.
Czas pracy np. nożycami HSA 25 produkcji STIHL, po pełnym
naładowaniu baterii, może wynieść nawet do 110 minut.
Oczywiście jest to zależne od obciążenia ostrzy.

Czyż dzięki temu życie nie staje się prostsze?
Wykonując pracę takimi maszynami lekko nam się
będzie nucić: „Lato, lato..”
REKLAMA

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

Nożyce
Nożyce elektryczne są bardzo fajnym urządzeniem. Lekkie, nie hałasują. Praca nimi to prawdziwa przyjemność. Ale jeśli mamy dużo
do obcinania lub formowania, warto się zastanowić nad zakupem
nożyc spalinowych.
Ktoś powie: ciężkie, hałasują, smrodzą, trzeba pamiętać o mieszance do silnika itd, itp. To prawda, ale ja powiem: wydajniejsze, wytrzymałe, zapewniające większą swobodę pracy. Nie musimy
myśleć o rozciąganiu 40 metrów przewodu elektrycznego. Ba, nie
musimy uważać, aby go nie przeciąć.

Zapewniamy
fachowy serwis
i części zamienne

TEST CENTER

WWW.AGROMIR.COM.PL

GDZIE NA WEEKEND?

PARK NARODOWY
to miejsce
szczególne

Każdy park narodowy jest wyjątkowy
i niepowtarzalny. Ja chciałbym
zaprosić szanownych Czytelników
na spacery ścieżkami przyrodniczymi
Magurskiego Parku Narodowego.
Parki narodowe zostały ustanowione po to,
Poranek na Wysokim; fot. Hanna Pamuła
by dla ludzi i przyrody zachować oazy tego,
co najcenniejsze, tj. najpiękniejsze, najbardziej autentyczne, oddające charakter i potęgę natury z całym jej bogactwem, ożywionym i nieożywionym. W parkach narodowych chroni się również
kulturowe dziedzictwo lokalnych społeczności, pamiątki dawnego
gospodarowania i związków człowieka z przyrodą. Takich szczególnych miejsc mamy w kraju 23. Wśród nich jest Magurski Park
Narodowy.
Pewnej części społeczeństwa ta nazwa niewiele mówi i jeszcze każe zastanawiać się nad regułami ortografii, nie należy bowiem do
parków najliczniej odwiedzanych przez turystów. Wśród tych, którym nazwa Parku i on sam jest znany, słychać, może trochę samolubne, a może pełne obaw, głosy typu „niech zostanie, jak jest…”.
Woleliby, żeby zawsze było to miejsce spokojne, pozbawione
głośnych miejscowości, ze szlakami stosunkowo nielicznie odwiedzanymi latem, a poza nim prawie zupełnie odludnymi. Jednym
słowem chcieliby, aby słowo „Magura” pozostało synonimem ciszy, prawdziwego odpoczynku, dzikiej przyrody i bliskości „ducha
puszczy karpackiej”.

Diabli Kamień przy ścieżce Folusz; fot. Jolanta Sułkowska

I ja zaliczam się do ludzi ceniących takie walory Magurskiego
Parku Narodowego, ale jednocześnie ciągle ściągam moich znajomych w te strony, by podzielić się z nimi naszym wspólnym, ogólnodostępnym pięknem. Artykuł również ma na celu zaproszenie
Czytelników do wędrowania szlakami środkowej części, najniższego i najbardziej rozległego pasma - Beskidu Niskiego.

Tablica informacyjna w dawnej wsi Żydowskie przy ścieżce
Kiczera; fot. Agnieszka Nowak

Zacznę od wyjaśnienia znaczenia słowa „magura”. Jest to wyraz
pochodzenia rumuńskiego, znajdziemy go w nazwach topograficznych w całych Karpatach. Na ziemie polskie przywędrował wraz
z osadnictwem wołosko – ruskim, rozpoczętym w XIV wieku. Oznacza górę, szczyt, wzgórze. Osią Magurskiego PN i wyjaśnieniem
jego nazwy jest pasmo Magury Wątkowskiej, ciągnące się od Wapiennego na północnym zachodzie (najmniejszego uzdrowiska
w Polsce) po wschodnie stoki Kamienia, opadające do doliny Wisłoki. Jego kulminacją jest Wątkowa, najwyższy szczyt w okolicy,
ma 846 m. npm.

Hałbów; fot. Jolanta Sułkowska
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Pasmo to jest naturalną, północną granicą Parku, a południową jest
granica polsko-słowacka na paśmie będącym wododziałem oddzielającym zlewnie Bałtyku i Morza Czarnego. W rejonie pasma Magury Wątkowskiej zlokalizowane są 3 spośród 4 parkowych ścieżek przyrodniczych. „Świerzowa Ruska”, „Folusz” i „Hałbów –
Kamień”.
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Barwinek posadzony przez Łemków bardzo dawno temu.
Świerzowa Ruska; fot. Agnieszka Nowak

Czwarta, ścieżka przyrodnicza „Kiczera im. prof. Jana Rafińskiego”, leży na południe od Wisłoki i wsi Krempna (siedziba
MPN).„Świerzowa Ruska” to najnowsza, bo otwarta w październiku 2015, ścieżka przyrodniczo – kulturowa. Poprowadzona jest w
nieistniejącej wsi o tej samej nazwie (nieopodal Świątkowej
Wielkiej) z oryginalną, kolorową od zewnątrz, drewnianą cerkwią.
Zamieszkiwali ją miejscowi górale, Łemkowie. Spacerując
malowniczą doliną Świerzówki zobaczymy, oprócz skarbów
przyrody, jak orlika krzykliwego, orła przedniego, kwitnącej
lulecznicy kraińskiej, również pozostałości po wysiedlonych w
1944 roku mieszkańcach – przydrożne krzyże i kapliczki, cmentarz
z resztkami cerkwi i łanami roślin posadzonych dawno temu przez
człowieka, puste piwnice pośród
zarośli tarniny, zdziczałe sady
i jeszcze coś nienamacalnego…
Ścieżka „Folusz” bierze nazwę od
wsi, przy której jest położona
(w niej żywota dokonał malarz
prymitywista Nikifor
Drowniak, zwany Krynickim).
Największymi skarbami ścieżki
są Wodospad Magurski
i Diabli Kamień. Ośmiometrowy
wodospad jest trzecim co do
wysokości w całych Beskidach,
Kapliczka Matki Boskiej z
a najbardziej okazale
Dzieciątkiem. Świerzowa
prezentuje się w czasie roztopów Ruska; fot. Agnieszka Nowak
i po letnich opadach deszczu.

Mieczyk dachówkowaty przy ścieżce Kiczera;
fot. Sławomir Springer

„Hałbów – Kamień” leży przy nieistniejącej wsi Hałbów i przebiega przez szczyt Kamień, górujący nad Kątami, w otulinie Parku.
Rozpoczyna się w Krempnej, przy parkowym Ośrodku Edukacyjnym im. Jana Szafrańskiego (animatora powstania i pierwszego
dyrektora Parku). Wędrujemy jednocześnie czerwonym Głównym
Szlakiem Beskidzkim, wiodącym z Ustronia w Beskidzie Śląskim
do Wołosatego w Bieszczadach oraz skrajem obszaru ochrony
ścisłej, obejmującym stare lasy buczyny karpackiej, zamieszkałe
przez puszczańskie ssaki i ptaki. Ekscytującym zakończeniem trasy
jest wizyta w pięknej cerkwi św. Kosmy i Damiana, o budowie
typowej dla Zachodniej Łemkowszczyzny.
Ścieżka „Kiczera im. prof. Jana Rafińskiego” prowadzi wokół góry
Kiczera Żydowska, w obrębie dawnej wsi łemkowskiej – Żydowskie. Rozpoczyna się przy starym cmentarzu. Cmentarzem, podobnie jak innymi pamiątkami po dawnych mieszkańcach, opiekuje się
Magurski Park Narodowy. Nagrobki i przydrożne krzyże, nie tylko
na terenie Parku, odnowili kamieniarze ze Stowarzyszenia Magurycz. Podczas spaceru zobaczymy ponadto pusty obszar dawnej wsi
ze starymi drzewami owocowymi, fragment łąk utrzymywanych
w ramach ochrony czynnej, las rosnący na gruntach niegdyś rolnych i starszy fragment buczyny karpackiej, z malowniczą doliną
leśnego potoku. Ścieżka krzyżuje się z zielonym szlakiem turystycznym, który prowadzi na górę Wysokie, najlepszy punkt widokowy w Magurskim PN.

Kwitnące kaczeńce przy ścieżce Folusz; fot. Hanna Pamuła

Przedstawione tutaj trasy są krótkie i, dysponując
samochodem, łatwo można przejść je w ciągu jednego
weekendu. Jednak zdecydowanie warto zapoznawać się z
nimi nieśpiesznie, poczuć niepowtarzalną atmosferę
najbardziej dzikiej i pełnej śladów historii części Beskidu
Niskiego i dać się pochłonąć ciszy i pustce na szczycie
Wysokiego…
Tekst: Sławomir Springer,
Magurski Park Narodowy

Cmentarz pod Kiczerą; fot. Hanna Pamuła

Zapraszamy na stronę internetową
Magurskiego Parku Narodowego
www.magurskipn.pl
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Wilk
w Gorczańskim
Parku Narodowym

Gorczański Park Narodowy, we współpracy
z Instytutem Nauk o Środowisku UJ oraz Instytutem
Ochrony Przyrody PAN w Krakowie,
prowadzi monitoring fauny z zastosowaniem fotopułapek.
Trzydzieści pięć kamer z czujnikami ruchu
rejestruje codzienne życie zwierząt zamieszkujących
gorczańską puszczę. Najcenniejsze są te filmy i zdjęcia,
które dostarczają informacji o rzadkich gatunkach.
Wśród interesujących obiektów badań jest wilk.
Przez wiele dziesięcioleci był prześladowany i tępiony przez człowieka, a obecnie dzięki ochronie gatunkowej powraca do swoich
dawnych ostoi. Gorczański Park Narodowy oraz jego najbliższe
otoczenie zamieszkuje jedno stado składające się z kilku osobników. Ślady ich bytowania, zwłaszcza tropy i odchody, pracownicy
GPN stwierdzają stosunkowo często, zarówno w trudno dostępnych obszarach ochrony ścisłej jak i na szlakach turystycznych
i drogach stokowych. Jednak spotkania „oko w oko” należą do
wyjątkowo rzadkich. W ciągu minionych piętnastu lat odnotowano
około 25 bezpośrednich obserwacji, a żadna nie trwała dłużej niż
kilkanaście sekund. Dlaczego tak trudno zobaczyć drapieżnika,
skoro jego ścieżki często przecinają się z naszymi…?
Jak każde dzikie zwierzę, instynktownie unika spotkań z człowiekiem. Drapieżnik wędruje, poluje i odpoczywa w takim miejscu
i czasie, w którym może uniknąć kontaktu z dwunożną istotą.
Jednak obawa przed ludźmi wynika nie tylko z naturalnego instynktu zwierzęcia, ale również z nabytych doświadczeń. Przez długi
czas wilki na terenie naszego kraju były intensywnie tępione. Najbardziej dramatyczna eksterminacja miała miejsce po drugiej wojnie światowej i trwała około 30 lat. W efekcie, z populacji, którą po
wojnie szacowano na około 1000 wilków, pozostało w latach 70.
XX wieku niespełna 100 osobników. Wówczas rozpoczęły się starania o ochronę gatunku, jednak dopiero w roku 1998 został on objęty ochroną ścisłą. Obecnie w Polskiej Czerwonej Księdze figuruje jako gatunek bliski zagrożenia. Polskie prawo wymaga, aby
wokół miejsc rozrodu tworzyć strefę ochronną. Wilk jest też chroniony prawem Unii Europejskiej w ramach programu Natura
2000, którego celem jest zachowanie różnorodności biologicznej
Europy.
Mimo, że należy do gatunków rzadkich, a współczesna nauka dostarcza rzetelnych informacji o jego biologii, to wciąż wiele opinii
na temat wilka jest obarczonych mitami. Od stuleci bowiem w naszej kulturze występował jako symbol zła. Ten negatywny wizerunek zwierzęcia utrwalił się głęboko w świadomości społecznej
i funkcjonuje do dziś. Z tego właśnie powodu zasadność jego
ochrony bywa przedmiotem sporów. Warto więc oddzielić fakty od
mitów …

Czym się żywią i jak polują?
Głównym pożywieniem wilków w naszym kraju są jelenie, sarny i
dziki. Wataha poluje w sposób zorganizowany, oparty na podziale
zadań i współpracy między osobnikami. Jedną z błędnych opinii
jest przekonanie, iż wilki ścigają ofiarę aż do jej wyczerpania.
Wyniki badań wykazują, że jest inaczej. Drapieżniki starają
się podejść jak najbliżej, by pogoń była jak najkrótsza.
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Portret wilka. Fot. Paweł Armatys

Jeśli na dystansie kilkuset metrów nie uda się schwytać zdobyczy
wataha zwykle rezygnuje z łowów. Kilkukilometrowe pościgi zdarzają się rzadko. Mimo dużej inteligencji i sprawności wilków, ponad
połowa ich polowań kończy się niepowodzeniem. Dlatego zwierzęta
te są przystosowane do przeżycia długotrwałego – nawet dwutygodniowego głodu.
Błędne jest przekonanie, iż wilki zabijają dla przyjemności, zjadają
najlepszą część i często porzucają upolowane zwierzę. Drapieżnik
nie może sobie pozwolić na takie marnotrawstwo, gdyż polowanie
kosztuje dużo wysiłku, a jego skuteczność jest ograniczona. Badania
naukowe prowadzone w różnych częściach świata wykazały, że
wilki dokładnie zjadają ofiarę, pozostawiając tylko głowę, kręgosłup, kości kończyn. Jeśli zdobycz jest tak duża, że nie mogą jej zjeść
w całości, wówczas przebywają w pobliżu niej do czasu aż dokończą
konsumpcji. Często też zakopują kawałki pokarmu by schować je
przed padlinożercami. Porzucają pożywienie jedynie w sytuacji, gdy
zostaną spłoszone przez ludzi.
Zdarza się, że wilki zapolują na zwierzęta gospodarskie, które stanowią dla nich łatwą zdobycz. Zabicie owcy lub kozy nie wymaga tyle
wysiłku co schwytanie jelenia, zwłaszcza gdy inwentarz pozostaje
bez opieki i urządzeń zabezpieczających. Statystycznie liczba zabitych przez wilki zwierząt hodowlanych jest niewielka (np. w przypadku owiec jest to 0,03% całkowitego pogłowia w kraju), ale każde
takie zdarzenie, oprócz strat materialnych wywołuje negatywne
emocje oraz spory dotyczące zasadności ochrony wilka. Aby zapobiegać szkodom, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody, właściciele
gospodarstw rolnych mogą współdziałać z regionalnym dyrektorem
ochrony środowiska w zakresie zabezpieczania zwierząt gospodarskich przed drapieżnikami, np. poprzez budowę odpowiednich urządzeń zabezpieczających. A kiedy mimo wszystko dojdzie do zabicia
owiec lub innych zwierząt hodowlanych, regionalna dyrekcja
ochrony środowiska jest zobowiązana do oszacowania strat i wypłaty odszkodowania.
Fot. z archiwum GPN, obraz z fotopułapki
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Ile wilków żyje w naszym kraju
i skąd to wiemy?
W środkach masowego przekazu pojawia się
informacja, że liczebność wilków w Polsce
wzrasta. Czasami, od członków kół łowieckich możemy usłyszeć, że jest ich już za dużo. A jakie są fakty i liczby? Badania nad występowaniem i liczebnością wilków w Polsce
prowadzone są stale od roku 2001 przez kilka
instytucji: Zakład Badań Ssaków PAN
w Białowieży, Instytut Ochrony Przyrody
PAN w Krakowie oraz Stowarzyszenie dla
Natury „Wilk”, we współpracy z Lasami
Państwowymi i parkami narodowymi.
W wyniku wieloletnich prac określono liczebność tych drapieżników w Polsce na
około 700 osobników. Występują głównie
w północno-wschodniej i południowowschodniej części naszego kraju, czyli tam,
gdzie znajdują się duże obszary leśne z niedostępnymi dla człowieka ostojami.
Trop wilka. Fot. Paweł Armatys

W wyniku ochrony gatunkowej populacja odbudowuje się i drapieżniki powracają na tereny, na których występowały dawniej.
Ich obecna liczba jest jednak zbyt mała, by mogły wyraźnie zredukować krajowe populacje zwierząt kopytnych (liczebność jelenia szlachetnego w Polsce jest szacowana na około 190 000
osobników, a dzika ok. 270 000). Skutkiem tego są poważne
szkody w uprawach leśnych i rolnych, a konieczność redukowania nadmiernej liczebności zwierząt kopytnych przyjęto jako
podstawę gospodarki łowieckiej. Jednak na obszarach, gdzie
aktywność wilków nie jest ograniczona przez człowieka, np..
w parkach narodowych, mogą one redukować liczebność kopytnych, co sprzyja utrzymaniu naturalnej równowagi w ekosystemie leśnym.
Fot. z archiwum GPN, obraz z fotopułapki

Wilcza rodzina i jej terytorium...
Wataha jest grupą rodzinną, składającą się z pary rodzicielskiej oraz
jej potomstwa w różnym wieku. Grupy obserwowane w Polsce
składają się przeciętnie z 2-5 osobników. Rzadko notowane są
stada liczące 10 lub więcej wilków. Zwierzęta w stadzie łączą silne
więzi psychiczne oraz zasady hierarchii i współpracy. Dla zaspokojenia potrzeb życiowych rodzina potrzebuje ogromnego terytorium, które w warunkach naszego kraju obejmuje co najmniej
100, a często ponad 200 km².
Powierzchnia Gorczańskiego Parku Narodowego nieznacznie
tylko przekraczająca 70 km² (co stanowi zaledwie ok. 14% całego masywu Gorców), jest zbyt mała, by w pełni zaspokoić potrzeby jednej watahy.

Stanowi jednak centralną i najważniejszą część jej terytorium, ponieważ właśnie tutaj w obszarze ochrony ścisłej wilcza matka może
bezpiecznie urodzić i odchować szczenięta. By zapewnić sobie pokarm, a zarazem uniknąć konfliktów z innymi watahami, stado
znakuje terytorium śladami zapachowymi oraz sygnalizuje swoją
obecność wyciem. Wilcza rodzina, kontrolując swój teren, wędruje
stałymi ścieżkami i pokonuje w ciągu doby kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt kilometrów.
Interesujące fakty z codziennego życia gorczańskich wilków zostały zarejestrowane dzięki fotopułapkom zastosowanym w ramach
monitoringu fauny. Wśród ciekawszych materiałów znajduje się
nagranie, na którym stado podchodzi do padliny wyłożonej przez
służby parku. Widać na nim wilki, które zbliżają się do pożywienia
z tak dużą niepewnością jakiej nikt by się nie spodziewał po drapieżnikach. Ta ostrożność zapewne jest spowodowana śladami
zapachowymi człowieka … Na materiałach filmowych można też
zobaczyć jak wilcza rodzina odpoczywa, baraszkuje i bawi się
pozorując gonitwę. Po wyglądzie i zachowaniu można odróżnić
wilczą „młodzież” od dorosłych. Największa liczba zwierząt w stadzie jaka została nagrana przez fotopułapkę w GPN to 9. Dotychczasowe obserwacje i zimowe tropienia zwierząt pokazują, że
liczebność watahy zajmującej obszar Parku waha się w poszczególnych latach od dwóch do około dziesięciu osobników. Nagłe
spadki tej liczby są skutkiem niebezpieczeństw, z jakimi wilki
spotykają poza granicami parku narodowego. Zwierzęta giną nie
tylko wskutek czynników naturalnych. Często tracą życie w kolizjach z samochodami na drogach, przecinających naturalne szlaki
ich wędrówek. Bywają też ofiarami kłusownictwa. Rozwój sieci
dróg i zabudowa wciskająca się w obszary występowania drapieżników powoduje zmniejszanie ich przestrzeni życiowej i utrudnia
migrację między ostojami. Z tych powodów wilk, mimo ochrony,
pozostaje gatunkiem zagrożonym przez działalność człowieka.

Tekst: Mariola Stefanik
Gorczański Park Narodowy
Zapraszamy na stronę
internetową
Gorczańskiego Parku
Narodowego
www.gorczanskipark.pl
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Dawka

mikroorganizmów

dla Twojego
kompostu
Kompost to najlepszy, najzdrowszy
nawóz organiczny powstały w procesie
biodegradacji - biologicznego rozkładu
odpadów roślinnych.
Dobrze przygotowany kompost dostarcza glebie próchnicy,
spulchnia ją, dobrze napowietrza oraz utrzymuje odpowiednią dla
roślin wilgotność. Szkoda nie skorzystać z takiego nawozu, skoro
można uzyskać go za darmo.
Większość gleb w Polsce, szczególnie tych przeznaczanych pod
ogródki działkowe, jest uboga w próchnicę, dlatego powinniśmy
jak najczęściej sięgać po kompost, który poprawi strukturę gleby i
da nam możliwość jej wzbogacenia w niezbędne do wzrostu roślin
pierwiastki (azot, fosfor i potas).
Za biodegradację odpadów odpowiadają mikroorganizmy i grzyby
saprofityczne. Te, które są naszymi sprzymierzeńcami, najlepiej
funkcjonują w bogatym w tlen środowisku, dlatego tak ważne jest:
napowietrzanie (a więc przerzucanie pryzm) i odpowiednia
konstrukcja pojemnika na kompost. Nie mniej ważna jest
odpowiednia wilgotność, dodawanie warstwy mineralnej oraz
okrywanie kompostu na zimę. Ważne jest także przemieszanie ze
sobą różnych odpadów, tych miękkich zielonych z bardziej zdrewniałymi, dzięki czemu masa będzie bardziej napowietrzona i mniej
narażona na fermentację beztlenową.
Proces dojrzewania kompostu trwa z reguły około 18 miesięcy.
Jego długość w dużej mierze zależy od rodzaju kompostowanych
odpadów. Im więcej zdrewniałych i grubszych frakcji tym proces
jest dłuższy. Jeżeli jednak zapewnimy dobre warunki do rozkładu
materii oraz zastosujemy odpowiednie zabiegi, materiał nawozowy
może być gotowy po 9 miesiącach lub szybciej. Dojrzały kompost
wyróżnia się ciemnobrunatną barwą, jednolitą strukturą i przyjemnym zapachem świeżej ziemi.
Kompost najlepiej zastosować jesienią. Jeżeli jest w pełni dojrzały,
wkopujemy go w glebę na głębokość około 30 cm. Jeżeli natomiast
kompost nie jest jeszcze w pełni gotowy, pozostawiamy go na okres
zimy na powierzchni gleby, a wkopujemy dopiero wiosną. Kompost w pełni dojrzały możemy również bez obaw stosować na
wiosnę.

Proces kompostowania i w konsekwencji jakość otrzymanego
kompostu, można poprawić dzięki stosowaniu specjalnych preparatów. Zamiast tradycyjnie dostępnych, warto zastosować
preparaty biologiczne, które w swoim składzie zawierają przede
wszystkim naturalne spory saprofitycznych bakterii rozkładających resztki organiczne oraz pożywki wspierające rozwój
sprzyjających nam grzybów. Dozowanie do kompostu właśnie tych
preparatów zapewni bioróżnorodność zdrowej flory bakteryjnej,
która zdominuje kompost nie dopuszczając w ten sposób do rozwoju form patogennych, niepożądanych. Dzięki temu zredukujemy do minimum możliwości rozwijania się chorobotwórczej
mikroflory takiej jak Bacterium coli, Bacterium perifringens a
także jaj pasożytów ludzkich i zwierzęcych.
Marka BioExpert, znawca biologii, wyszukała i wykorzystała
mikroorganizmy saprofityczne, które w naturze są odpowiedzialne
za rozkład materii organicznej, do opracowania preparatu
KOMPOSTUS. Dzięki niemu proces kompostowania przebiega
prawidłowo i znacznie szybciej. Stosując ten preparat doszczepiamy naturalne kultury bakteryjne występujące w glebie. W miarę dokładania do pryzmy nowych warstw kompostu, należy systematycznie dodawać preparat.
Dzięki wyspecjalizowanym bakteriom, zawartym w preparatach
bioExpert, pożyteczna flora bakteryjna zostaje wzbogacona.
Kompostus, zaaplikowany z wodą, szybciej penetruje pryzmę z
odpadami i równomiernie rozwija i namnaża florę bakteryjną.
Mikroorganizmy sprawniej i w większym stopniu rozkładają
włókna celulozowe, zawarte w odpadkach pochodzenia roślinnego
(liście, twarde łodygi, papier).
Regularne doszczepianie zapewnia szybki wzrost aktywności
mikroorganizmów podczas fazy ciepłej procesu kompostowania.
Równoczesne oddziaływanie różnorodnych mikroorganizmów
zawartych w preparacie zapewnia wzrost efektywności
kompostowanych odpadów.
Stosowanie preparatu KOMPOSTUS ma na celu zapobiegać bądź
minimalizować fermentację beztlenową będącą przyczyną
wydzielania się nieprzyjemnych zapachów, i co się z tym wiąże,
zmniejszenie atrakcyjności naszej pryzmy dla much i innych
niepożądanych owadów. Regularne stosowanie zapewnia szybkie
uzyskanie wysokiej jakości kompostu.

Preparat KOMPOSTUS to produkt
nietoksyczny dla ludzi, zwierząt i środowiska,
posiadający aktualne atesty higieniczne oraz
badania potwierdzające jego skuteczność.
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KOMPOSTUS

BIOLOGICZNY PREPARAT DO KOMPOSTOWANIA

Skraca czas kompostowania
Nie zawiera nawozów sztucznych
Bezpieczny dla dżdżownic
Wspomaga rozwój grzybów saprofitycznych

PORADY FACHOWCÓW

pomocnik numer 1

STIHL w ogrodzie
Klaudia Joanna
Wilk
Ogrodnik,
Sucha Beskidzka

Wielkimi krokami zbliża się jesień,
piękna złota jesień. Wiąże się z tym
wiele prac porządkowych w ogrodzie,
a w szczególności zbieranie liści.

Aby umilić Państwu pracę oraz skrócić
czas poświęcony na porządki, chcielibyśmy
przedstawić naszych dobrych, sprawdzonych przyjaciół odkurzacz ogrodowy oraz dmuchawa marki STIHL.

Nie straszne jej parki, amfiteatry czy stadiony. Również tym razem
marka STIHL stanęła na wysokości zadania i zadbała o najdrobniejsze detale, aby Państwa praca była komfortowa i wykonywana
z przyjemnością. Mowa o dodatkowym wyposażeniu do dmuchaw
i odkurzaczy takich jak: dysza płaska kątowa, przedłużka lancy, pas
biodrowy, zestaw do czyszczenia rynien itp. Dzięki tym sprzętom
szybko uporządkujecie Państwo teren wokół domu, jak również
większe powierzchnie publiczne a wszelkie śmieci i liście przywiane przez wiatr zostaną sprzątnięte w mgnieniu oka.
A czy Ty masz już swojego STIHL-owskiego jesiennego
pomocnika? Jeśli nie, to zapraszamy do naszych sklepów po
więcej informacji technicznych oraz możliwość przetestowania
sprzętu samemu.

PROMOCJA
W okresie od 10 września 2016 r. do 30 listopada
2016 roku kup dowolny produkt STIHL lub
VIKING na 10 rat 0% (RRSO wynosi 0%).
REKLAMA

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

STIHL oferuje szeroki wybór odkurzaczy oraz dmuchaw spalinowych, elektrycznych i akumulatorowych. Dzięki silnym
dmuchawom marki STIHL czasochłonna praca grabiami i miotłą
należy już do przeszłości. W zależności od potrzeb i rodzaju terenu
przeznaczonego do sprzątania np. działki, ścieżki, parking itp. mają
Państwo do wyboru urządzenia o różnej mocy i różnej konfiguracji.
Natomiast odkurzacze ogrodowe świetnie nadają się do zbierania
liści czy skoszonej trawy. Turbina dmuchawy w połączeniu ze
specjalnym nożem rozdrabniającym redukuje objętość suchych
liści do 1/14 ich pierwotnej objętości.
Jeśli jednak mają Państwo teren o dużej powierzchni, to świetnie
sprawdzi się dmuchawa plecakowa, która oczyści każdy teren.
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Jesienna pielęgnacja trawnika
Przygotowanie trawnika do zimy warto rozpocząć już pod
koniec lata. Po wakacyjnych upałach i okresie intensywnego
użytkowania darń jest bardzo osłabiona. Dlatego na początku września zaleca się przeprowadzić na niej kilka zabiegów
pielęgnacyjnych. W szczególności warto zasilić trawnik
specjalnym nawozem jesiennym, który wzmocni system korzeniowy trawy i stopniowo przygotuje ją do zimy.

Nawożenie. O tej porze roku zaleca się stosować specjalne nawozy,
które w składzie zawierają większe ilości potasu i fosforu, a mniejsze azotu. Fosfor wspomaga rozwój korzeni z kolei potas sprawia, że
trawnik jest bardziej odporny na mróz i choroby. Niektóre nawozy
jesienne, np. Florovit nawóz jesienny do trawników, wzbogacone
zostały dodatkowo w żelazo, które zapobiega rozwojowi mchu.
Pierwsze jesienne nawożenie trawnika przeprowadzamy pod koniec
sierpnia lub na początku września. Następnie możemy je powtórzyć
na przełomie września i października. W ten sposób darń zdąży
pobrać oraz odpowiednio wykorzystać potrzebne jej składniki
pokarmowe jeszcze przed nadejściem pierwszych mrozów. Nawóz
należy aplikować równomiernie na całej powierzchni trawnika,
najlepiej zaraz po skoszeniu trawy. Pamiętajmy, aby po każdym
nawożeniu, intensywnie podlać darń.
Wapnowanie trawnika. Wapń pełni istotną rolę w utrzymaniu odpowiedniego odczynu gleby. Wpływa także na polepszenie struktury
gleby przez co korzenie są lepiej napowietrzone. Zbyt niski poziom
wapna powoduje zakwaszenie podłoża, co stwarza idealne warunki
do rozwoju mchu. Ponadto kwaśne podłoże utrudnia korzeniom traw
możliwość poboru fosforu z gleby. Zabieg wapnowana zaleca się
przeprowadzać raz na 2 - 3 lata. W tym celu można zastosować
Florovit Wapno do trawników. Produkt przeznaczony jest do
wszystkich trawników - ozdobnych i użytkowych.
REKLAMA

VIRIDIS POLECA

Zabieg aeracji. Aeracja polega na napowietrzeniu trawnika poprzez
nakłuwanie go kolcami na głębokość ok. 8-10 cm (za pomocą areatora lub butów z kolcami). W ten sposób w trawniku tworzą się otwory,
przez które do głębszych warstw korzeni może swobodnie wnikać
powietrze i substancje odżywcze. Zabieg zaleca się wykonać wiosną
bądź wczesną jesienią, najlepiej bezpośrednio przed nawożeniem.
Wertykulacja trawnika. Wertykulacja polega na pionowym
nacinaniu darni na głebokość ok. 1-2 cm (za pomocą wertykulatora).
Ostre noże przecinają rozłogi trawy pobudzając ja do wzrostu i umożliwiając wydobycie starych, ściętych źdźbeł trawy, tzw. filcu, który
ogranicza dostęp wody, powietrza i składników pokarmowych do
podłoża. Zabieg można wykonać wiosną, jednak jeżeli nie udało nam
się tego zrobić o tej porze roku, warto przeprowadzić go we wrześniu
lub na początku października. Wertykulację zaleca się przeprowadzać nie wcześniej niż w 2-3 roku po założeniu ,,zielonego dywanu’’.
Jesienne koszenie. Pozostawienie na zimę długich i pokładających się źdźbeł sprzyja rozwojowi chorób grzybowych, natomiast
trawa skoszona zbyt nisko może przemarzać, dlatego najlepiej skrócić ją na wysokość ok. 4-6 cm. Ostatnie koszenie zaleca się wykonać
pod koniec października, przed nadejściem mrozów. W tym terminie
w ciepły i bezdeszczowy dzień warto także zastosować profilaktyczny oprysk preparatem grzybobójczym.
Pielęgnacja trawnika nie ogranicza się jedynie do wiosennych
zabiegów. Również jesienią warto poświęcić mu uwagę, dzięki
czemu uchronimy trawnik przed wieloma chorobami i pomożemy mu lepiej przetrwać zimę.

VIRIDIS POLECA

Trawnik
dobrej
w kondycji

Trawnik jest wizytówką naszego ogrodu.
Oprócz tego, że trzeba go nawozić,
podlewać i kosić, to jesienią wymaga
także grabienia. Opadające liście
nie pozwolą nam o tym zapomnieć.

Równo skoszony i wypielęgnowany trawnik zazwyczaj stanowi
większą część naszego ogrodu. Dlatego staramy się utrzymywać go w
dobrej kondycji przez cały rok. Jesienią zalegające na trawniku liście
sprawiają, że rozwija się pod nimi mech i pleśń. Niechcianych liści
możemy pozbyć się znanym narzędziem - grabiami. Wybór na rynku
jest duży, ale nasze oczekiwania co do tego sprzętu są coraz większe.
Przede wszystkim chcielibyśmy, żeby były lekkie. W końcu to my
będziemy musieli wkładać wysiłek w pracę, więc każdy dodatkowy
„gram” będzie nam ciążył. Do listy naszych życzeń moglibyśmy
także dopisać to, żeby grabie były wykonane z trwałego materiału.
Zwłaszcza, że niektórych rodzajów będziemy używali prawie przez
cały rok. Nie chcielibyśmy, aby po jednym sezonie użytkowania
nasze narzędzie nadawało się już do wymiany. Zapewne życzylibyśmy sobie, aby grabie nie zapychały się często i zbierały odpowiednią ilość liści. Do tego potrzebna jest dostateczna ilość, rozmieszczenie i kształt zębów, czyli odpowiednia głowica.
Model grabi idealnych już mamy, ale czy takie w ogóle istnieją?
Firma Fiskars™ od wielu lat zajmuje się nie tylko produkcją, ale
także udoskonalaniem narzędzi do pielęgnacji ogrodu.
Również grabie dostępne są już w kilku wersjach. Godna polecenia
jest linia Solid™.

Grabie do liści Solid™ dostępne są w trzech rozmiarach: L, M, XL.
Rozmiary różnią się szerokością głowicy i ilością zębów. U wszystkich modeli zęby są długie i elastyczne, lekko zagięte na końcach.
W zależności od modelu jest ich 25 lub 27. Również głowice zostały wykonane z trwałego, elastycznego materiału. Są na tyle szerokie, że zbierają liście jednocześnie nie zapychając zębów i nie
utrudniając nam w żaden sposób pracy. Trzonki są lekkie, pokryte
specjalnym tworzywem, wykonane z aluminium. Grabie mają ergonomiczne rączki i miękkie uchwyty, dzięki czemu praca nimi jest
bardziej komfortowa.
Nadmiar liści i zalegający pod nimi mech sprawia, że jesienią
kondycja naszego trawnika spada. Ale na wiosnę,
dzięki naszej pielęgnacji, trawa może się zregenerować
i znów będziemy mieli soczyście zielony dywan.
A zgrabione liście możemy wykorzystać
jako materiał kompostowy
lub okryć nimi rośliny
przed zimą. Pamiętajmy,
że liście do okrywania
roślin powinny
być suche!
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TOP PRODUKT
AVANS RTU
Środek chwastobójczy do
bezpośredniego stosowania, w formie
koncentratu do rozpuszczania.
Przeznaczony do zwalczania perzu
właściwego oraz innych chwastów
jednoliściennych i dwuliściennych.

AGRECOL
KOMPOSTUS
Biologiczny preparat do
kompostowania.
Skraca czas kompostowania,
ujednolica masę kompostową,
umożliwia kompostowanie
trudno rozkładalnych odpadów
ogrodowych. Niweluje przykry
zapach i nie zawiera chemii.

NAWÓZ NATURALNY
+ HUMUS
Pierwszy w 100% nawóz pochodzenia roślinnego.
Charakteryzuje się dużą zawartością masy
organicznej oraz świetną przyswajalnością.
Poprawia strukturę gleby. Spełnia
wymogi nawaożenia ekologicznego.

BIOEXPERT

SUBSTRAL
PUŁAPKA NA MUSZKĘ
OWOCOWĄ GRUSZKA
Pułapka oparta na naturalnych składnikach.
Przeznaczona do monitorowania aktywności
muszki owocowej w pomieszczeniach. Muszki
wabione są przez płyn do środka pułapki.

AROX
DOLOMIT
Nawóz wapniowy.
Zwiększa przyswajalność
azotu i fosforu. Odkwasza
glebę
i poprawia
jej strukturę chemiczną
oraz fizyczną.
Zwiększa odporność roślin
na przemarzanie.

FORTE
JESIENNY NAWÓZ
DO IGLAKÓW
CEBULKI KWIATOWE
DOMOWY OGRÓD
Cebulki kwiatowe do posadzenia
w doniczce, pojemniku lub skrzynce.
Hiacynt Aiolos, Narcyz Jetfire,
Tulipan Angelique.

Przeznaczony do nawożenia drzew i krzewów iglastych w celu ich właściwego
przygotowania do zimy. Duża
dawka potasu i fosforu zwiększa
odporność roślin na przemarzanie.

FLOROVIT

LEGUTKO

ZESTAW QUIKFIT™
Gama narzędzi ogrodniczych, z wymiennymi głowicami, mocowanymi
na aluminiowym trzonku. Szeroki
wybór głowic: szczotki, grabie, itp.

FISKARS
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ROZRYWKA

SEKRETNE
ŻYCIE
DRZEW
Anna
Blańda
VIRIDIS

Nie powinniśmy uważać się za
takich, którzy jako jedyni na
Ziemi mają swoje sekrety. Życie
drzew również obfituje w liczne
tajemnice.

Podjęcie tematu drzew i ich tajemniczości w moim przypadku
jest związane z premierą książki Petera Wohllebena
„Sekretne życie drzew”. Jej autor jest niemieckim
leśnikiem, z wieloletnim stażem i doświadczeniem, który
porzucił karierę urzędniczą na rzecz pracy w terenie. To była
dobra decyzja, gdyż z kart książki można wyczytać jego wielką
potrzebę przebywania na co dzień w lesie i miłość do drzew. Podstawą do gawędziarskich rozważań na temat drzew było przyjęcie
przez autora tezy, że drzewo jest istotą społeczną. Drzewo czuje,
reaguje, a czasem nawet – myśli, wybiega w przyszłość, planuje.
Wnioski te, choć zaskakujące, wcale nie są bezpodstawne, gdyż
poparte badaniami i naukowymi dowodami.
Z obserwacji przeprowadzonych przez leśnika drzewa są istotami,
które wykazują swoje sympatie lub antypatie do osobników tego
samego gatunku – krewnych lub drzew innych gatunków. Opiekują
się swoim potomstwem, a także drzewami chorymi i starymi. Autor
podaje przykład wspierania przez młode drzewa starych pni, wydawałoby się martwych, poprzez dostarczanie im przez korzenie
składników pokarmowych. Dzięki temu starsze osobniki mogą
egzystować jeszcze wiele lat. Drzewa odczuwają także ból – zadają
im go szkodniki podczas żerowania. Z powodu suszy pęka także
skóra drzew – czyli kora. To również „boli”. Będąc w lesie zapewne
słyszymy „trzaski” – powodem tego jest susza i niedobór wody
w „ciele” drzewa.
Drzewa są bardzo odważne i samodzielne – starają się
same radzić sobie z niekorzystnymi zmianami
pogodowymi, burzami i piorunami. Zdarza się,
że pnie i gałęzie uszkodzone przez piorun czasem
potrafią się odbudować i zregenerować – przy drobnej
pomocy innych drzew. Choć po uszkodzeniach
już zawsze pozostanie blizna. Niestety czasem
drzewo, mimo braterskiej pomocy, musi skapitulować
i zmieszać się z leśną ściółką. Drzewa mają także
rozbudowany system informacyjny. Przekazują
sobie m.in. wiadomości o zagrożeniach,
posługując się np. korzeniami (swoistym
internetem dla drzew jest grzybnia – doskonały,
choć bardzo powolny przekaźnik).
Realistyczna, zdroworozsądkowa, z naukowymi
dowodami opowieść o tym, że drzewa mają
uczucia i pamięć. Niemożliwe? Autor udowadnia,
że możliwe. Zostajemy wprowadzeni w pozornie
znany, a jednocześnie tajemniczy świat lasu i
odbywających się w nim powolnych, czasem
skomplikowanych procesów rozmnażania, wzrostu,
dorastania. Lektura godna uwagi i przeczytania
nie tylko dla miłośników przyrody!
Peter Wohlleben, Sekretne życie drzew,
Wydawnictwo Otwarte, tłumaczenie
Ewa Kochanowska, 2016.
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Październik to miesiąc drzew. 10 października drzewa mają swoje
święto – Dzień Drzewa. W Polsce ten dzień jest organizowany
przez szkoły, różnego rodzaju stowarzyszenia, a także Regionalne
Dyrekcje Lasów Państwowych.
Konkursy, festyny, zabawy, związane z tym świętem, przyciągają
ogromną ilość miłośników drzew. Ale najważniejsze w tym czasie
jest to, aby w tym dniu posadzić jak najwięcej drzew. Spontaniczne
sadzenie drzew odbywa się zazwyczaj przy sprzyjającej pogodzie,
przez cały październik. Pamiętajmy, że przyszłość bez drzew to
przyszłość bez tlenu, dlatego warto myśleć o następnych pokoleniach i dbać o rozwój lasów nieustannie.
Okazuje się, że drzewa mogą także brać udział w konkursach! Klub
Gaja corocznie organizuje konkurs na Drzewo Roku. Lokalne
społeczności w Polsce zgłaszają do konkursu drzewa rosnące
w okolicy. Każdy może głosować na swojego faworyta, następnie
głosy są liczone i w ten sposób zostają wyłonieni laureaci. Zgłaszane są zazwyczaj te drzewa, które coś znaczą dla lokalnej społeczności. Ale zastanawiam się, co przemawia za wyborem takiego,
a nie innego drzewa: uroda czy jego wyjątkowość i tajemniczość?
Dzięki temu konkursowi cała
Polska może poznać drzewa,
o których wiadomo tylko
lokalnym społecznościom.
Przykładem może być
Dąb Bolko z Hniszowa
(Drzewo Roku 2015).
Legenda głosi, że pod tym dębem
Bolesław Chrobry odpoczywał w
1018, przeprawiając się przez
Bug. Stąd nazwa drzewa. W tej
małej wiosce co roku w sierpniu
odbywają się dwudniowe
imieniny drzewa – Bolkowanie.
Mieszkańcy zbierają się wokół
ukochanego drzewa i uczestniczą
w zabawach sportowych,
tanecznych i rozrywkowych.
Co roku Bolko jest dokładnie
mierzony (z użyciem najnowszych
technik, np. drona) a dane są
skrupulatnie zapisywanie. Lokalna
społeczność szczyci się swoim
drzewem, odpoczywa przy nim
i organizuje wokół niego życie
swojej wioski – zwłaszcza latem.

Inny charakter ma natomiast reliktowa sosna z Sokolicy, która w
ubiegłym roku zajęła 2 miejsce w konkursie. Co prawda sosny w
Pieninach nie są czymś wyjątkowym. A jednak ta reliktowa, 500letnia sosna, jest nie tylko symbolem kojarzącym się Polakom z
pienińskim masywem górskim, ale także widocznym znakiem
wymagającego życia nad przepaścią. Pod nią znajduje się już tylko
Dunajec. Powykręcane gałęzie i przebijające się korzenie, wczepione w skalne urwisko, dzielnie znoszą upływający czas i nieustanne zmiany klimatu. Reliktowa sosna zachwyca nie tylko
turystów czy taterników, ale także mieszkańców.
Październik jest miesiącem drzew – podczas ładnej pogody warto
wejść do lasu lub przejść po parku czy wybrać się w góry by obserwować, a nawet wsłuchiwać się w to, co mówią drzewa. Są świadkami nie tylko wydarzeń historycznych, ale także ludzkich radości
i dramatów, więc może dowiemy się od nich czegoś o nas samych.
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Wpływ Księżyca
2017
Witold
Czuksanow
Aktualny
kalendarz
Praktyczne
porady
Nowe
rozwiązania

Ciekawe
przepisy

W księgarniach, jak co roku w tym samym czasie, znajduje
się już kolejne wydanie poradnika ogrodniczego z kalendarzem biodynamicznym na cały rok, autorstwa Witolda
Czuksanowa. Wydaje się, że po tylu wydaniach trudno jest
już wymyślić porady na każdy dzień dla początkującego
ogrodnika. A jednak Witold Czuksanow, doświadczony
ogrodnik, znajduje coraz to nowe tematy i udziela kolejnych,
popartych własnym doświadczeniem porad.
Motywem przewodnim „Wpływu Księżyca 2017” jest smak
i zapach. Autor zabiera nas w świat aromatycznych ziół i doborowych smaków, które to możemy stworzyć we własnym
ogrodzie. Jednocześnie autor rozwiewa nasze, a także swoje
wątpliwości co do tego, czy warto „męczyć się” uprawą
własnych pomidorów czy ziół, skoro można je kupić w każdym sklepie. Okazuje się, że warto, gdyż własne warzywa
zawsze będą smakowały a zioła pachniały inaczej niż te,
które kupimy. A ile przy tym będziemy mieli satysfakcji!
Doświadczony ogrodnik wie, że praca w ogrodzie nie jest dla
leniwych, ale dla takich, którym sprawia to prawdziwą
przyjemność i jest oddechem od zmechanizowanego i zwariowanego współczesnego świata.
Wielbicieli nie tylko drzew, ale także leśnej fauny,
zachęcam do obejrzenia filmu polskich twórców, Artura
i Saturniny Homan. Film, nomen omen pod tytułem
„Sekretne życie drzew”, realizowany był przez 3 lata
w polskich lasach m.in. w Dolinie Baryczy. Tematem są
wiekowe polskie drzewa, w których tętni życie. Od
korzeni aż po szczyty koron zamieszkują je całe rzesze
różnych zwierząt. Od znanych nam ptaków, jak bocian
czarny, po rzadkie okazy owadów, takich jak pachnica
dębowa czy jelonek rogacz. Drzewa są dla nich domem,
miejscem odpoczynku lub żerowania. Zachwycając się
wspaniałymi zdjęciami i nastrojową muzyką możemy
sami podejrzeć sekretne życie toczące się w starych
drzewach.

Sięgając po kolejny „Wpływ Księżyca” poznamy nowe
uprawy warzyw i owoców, kolejny raz przejdziemy się po
ogrodowych ścieżkach w poszukiwaniu świeżych ziół a także ciekawych, być może zapomnianych kwiatów. Dla osób
lubiących gotować jak zwykle będą też przepisy – zawsze
możemy je spróbować podczas rodzinnego spotkania. Nie
obędzie się także bez anegdot i zabawnych sytuacji, których
świadkiem lub uczestnikiem był sam autor.
Drodzy Czytelnicy – nie przegapcie nowego wydania
poradnika Witolda Czuksanowa – warto się w niego
zaopatrzyć!

Viridis poleca!
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Poziomo:

1. Wyrób garmażeryjny z tuszy
wieprzowej
5. Ogon zająca
8. Bylina należąca do kosaćcowatych,
o intensywnym zapachu
12. Strój sędziego
13. Jeden ze stanów w USA
14. Cenny kamień
15. Może być również na zębach
16. Ktoś śmieje się jak głupi do...
17. Ujarzmia ból, uspokaja
19. Przy nim jemy posiłki
22. ... Zabi, stolica Zjednoczonych
Emiratów Arabskich
23. Nazwisko hiszpańskiego malarza
królewskiego z okresu romantyzmu
24. Rodzaj zapasów japońskich
28. Tytuł arystokratyczny
29. Imię pierwszego człowieka,
który stanął na Księżycu
30. Kopcić, palić

Pionowo:
1. Stolica Bułgarii
2. Miasto w Izraelu
3. Tropikalna roślina wodna lub nazwa
polskiego koncernu paliwowego
4. Kubański papieros
6. Gatunek nietoperza
7. Kamień ozdobny, inaczej turkus
9. Np. naftowa
10. Imię Demarczyk
11. Dawna miara objętości płynów
18. Chmara, horda
19. Japońska potrawa z ryżu oraz
surowych ryb lub owoców morza
20. Godzina dwudziesta inaczej
21. Przyzywać kogoś
25. Lokalizacja strony internetowej
lub pliku w Internecie
26. Japoński pas przepasujący
kimono lub nazwa marketu
budowlanego
27. Cienki sznureczek służący
do szycia, tkania
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1. Iwona Trznadel
LISTA NAGRODZONYCH
C.O.
Cardemo Nowy Targ
Z POPRZEDNIEGO
NUMERU:
2. Jadwiga Kaczmarczyk

(Hasło: Wiatr ma zapach Tatr) C.O. Skalniak Spytkowice
oraz saprofity, lipaza,
biodegradacja)
3. Elżbieta Łapińska

ZWYCIĘZCOM
GRATULUJEMY !

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 10.11.16

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/

