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JAK
Nie
O
zapomnij

Do zrobienia... zapomnij
Marzec to prawdziwe rozpoczęcie sezonu!
Kwiecień to czas, w którym wiele będzie zależało
od naszej pracy. A w maju nasz ogród zakwita
w pełnej okazałości i krasie!

MARZEC
Gdy w naszym ogródku pojawiają się już pierwsze chwasty, możemy zacząć wysiewać nowalijki pod osłony, np. pietruszkę, rzodkiewkę, sałatę a także sadzić rośliny strączkowe.
Wysiewamy nasiona: żeniszków, jednorocznych begonii i petunii.
W tym miesiącu sadzimy ozdobne iglaki.
Budzimy ze snu rośliny tarasowe: pelargonie, datury, sundaville,
psianki – w marcu możemy je stopniowo wnosić do ciepłych
pomieszczeń i zacząć intensywniej podlewać.
Sprzątamy w ogrodzie: zdejmujemy zimowe okrycia (w cieplejszych rejonach Polski i gdy nie istnieje już ryzyko przymrozków),
usuwamy pozostawione jesienią liście, rozgarniamy kopczyki wokół róż, sprzątamy resztki z rabat.
Przy sprzyjającej pogodzie intensywnie pracujemy nad trawnikiem. Wygrabiamy go, wertykulujemy, w pustych miejscach dosiewamy świeżą trawę i zasilamy nawozami: startowym lub wiosennym.
Glebę zasilamy obornikiem – np. granulowanym, kurzym lub bydlęcym.
Przez cały marzec przygotowujemy rozsady kwiatów, warzyw.
Przeprowadzamy umiarkowane cięcie drzew i krzewów owocowych (tj. agrestu, malin i porzeczek).

KWIECIEŃ
Na początku miesiąca kończymy sadzenie drzew i krzewów z odkrytymi korzeniami. Skracamy je przed umieszczeniem w dole.
Drzewa i krzewy z bryłą korzeniową możemy sadzić przez cały
sezon wegetacyjny.
Z wrażliwszych okazów róż dopiero teraz usuwamy zimowe okrycia. Robimy to stopniowo, najpierw odsłaniając pędy, a następnie
rozgarniając kopczyki. Stare, suche lub słabe pędy usuwamy.
Pielęgnacji nadal potrzebuje trawnik. Pierwsze chwasty można
usuwać ręcznie. Jeśli pojawi się ich więcej, to należy zastosować
środek chwastobójczy. Rozpoczynamy koszenie trawnika.
Nawozimy rośliny. Możemy w tym czasie wysiać nawozy zielone,
a następnie skosić je i przekopać wraz z glebą.
Kwiecień to dobry czas na założenie skalniaka (warto wcześniej
rozplanować rozmieszczenie roślin).
W kwietniu intensywniej pielęgnujemy kwiaty doniczkowe,
nawozimy je i podlewamy.
W kwietniu możemy posadzić już truskawki i poziomki.

MAJ
Maj to czas sadzenia, pielenia i odchwaszczania.
Na początku miesiąca sadzimy cebule i bulwy roślin nie zimujących w gruncie, np. begonie bulwiaste, mieczyki, zawilce. W drugiej połowie maja wysadzamy dalie i pacioreczniki.
W połowie maja musimy uważać na tzw. „zimną Zośkę” lub
„zimnych ogrodników”, czyli na nieoczekiwane przymrozki.
Należy wtedy zabezpieczyć rośliny wrażliwsze na mróz.
Bezdeszczowy maj wymaga intensywnego podlewania roślin.
W maju sadzimy rozsadę pomidorów, papryki, ogórka, selera.
Jeśli w sadzie, na drzewach, wystąpią tzw. „zimowe pąki”, to
usuwamy je ręcznie. W pąkach tych rozwijają się larwy kwieciaka,
który może narobić szkód w naszym sadzie.
Maj to także czas zwalczania chorób drzew owocowych. Najlepszymi środkami są pułapki wabiące owady lub opryski ochronne.
W tym miesiącu wreszcie możemy cieszyć się również zbiorami
na parapetach i pod tunelami foliowymi.

4

OWAD

Cieszymy się, gdy wiosną w naszym ogrodzie rośliny
wypuszczają pierwsze listki. Trochę mniej
entuzjazmu wykazujemy dla niechcianych owadów,
które również wybudzają się z zimowego letargu.
Nie przeszkadzają nam owady, które wesoło latają w naszym ogrodzie, nie czyniąc roślinom żadnych szkód. Inaczej jest, gdy owady
pojawią się w naszym domu. Oprócz tego, że gdy jest ich za dużo
stają się uciążliwe, to jeszcze przenoszą szkodliwe bakterie i wirusy.
Przylatują do naszego domu bez żadnego zaproszenia. Dawniej
walczyliśmy z muchami i owadami na dwa sposoby: łapkami i
lepami. Dziś tych rozwiązań jest znacznie więcej.
Chyba każdy z nas chciałby raz na zawsze pozbyć się dręczących
much czy innych owadów. I choć często jesteśmy rozczarowani
nieskutecznością swoich działań, to próbujemy stawiać owadom
kolejne bariery, czy to mechaniczne czy naturalne. Na drzwi i okna
zakładamy moskitiery lub siatki. Wiedząc o tym, że muchy i inne
owady latające nie lubią: porządku (czystego mieszkania, bez
pozostawionych nadpsutych owoców i warzyw w kuchni, czystych
naczyń, opróżnionych koszów na śmieci, itp.), ziół (np. mięty,
bazylii), olejku lawendowego... spełniamy wyżej wymienione
warunki. Jeśli nawet to nie pomaga, to sięgamy po inną broń.
Tradycyjnym narzędziem do walki z muchami są packi – to nie zmienia się od lat, udoskonalany jest jedynie materiał z którego narzędzie
jest wykonane. Jej użycie wymaga jednak wysiłku i jeszcze więcej
cierpliwości. Zawsze możemy sięgnąć po lepy – klej w takich
pułapkach jest coraz skuteczniejszy i działa dłużej. Niestety w stosunkowo krótkim czasie lepy stają się mało estetyczne i mają
nieprzyjemny widok (chyba, że są umieszczone w niewidocznym
miejscu). Alternatywą dla lepu w kuchni może być dekoracyjna
nalepka na okno, która jest kolorowa i estetyczna.
Innowacyjne środki do walki z uciążliwymi owadami proponuje
AROX. Klientom proponowane są zarówno tradycyjne środki
(packi, lepy) jak i nowe rozwiązania. Wśród nich są dekoracyjne
pułapki z płynem wabiącym owady z powietrza, przypominające
owoc, dwuskładniki na muchy, i inne. Owady wabione są do środka
pułapki. Do pomieszczeń doskonałą propozycją jest także płytka na
owady – estetycznie wygląda a przy tym spełnia swoje zadanie.
Stopniowo uwalnia substancję owadobójczą w pomieszczeniu,
zwalczając nie tylko muchy ale także komary, mole i inne owady. Do
wyboru mamy jeszcze: gaśnice, spray'e, preparaty do sporządzenia
zawiesiny.
Nasza walka z owadami ma swoje uzasadnienie –
chcielibyśmy mieć czyste mieszkanie, wolne od bakterii
i wirusów, które przenoszą owady. Sposobów walki
z niechcianymi owadami jest wiele.
To, jaki wybierzemy, zależy wyłącznie od nas.
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Zielony!

Zieloniutki...

Po zimowym czasie, kiedy mamy już dość
wszechobecnego śniegu i mrozu,
nie możemy doczekać się słońca
i odświeżającej zieleni.

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać do tego,
że pojawienie się pierwszych promieni słońca
pobudza do działania. Jeśli tylko pogoda pozwala,
z ochotą zabieramy się do prac ogrodniczych: ściągamy osłony
z krzewów i róż, przygotowujemy glebę pod nowe rabaty, siejemy
trawnik (lub łąkę kwietną) i wyjmujemy ze schowka czyste (lub
kupujemy całkiem nowe) narzędzia ogrodnicze: sekatory, kosiarki,
motyczki, grabie i szpadle.
W oczekiwaniu na odpowiednią aurę szukamy inspiracji. W książkach, czasopismach, przeglądamy strony i blogi internetowe (lub
też podglądamy, co tam sąsiad nowego posadził), pytamy o rady
fachowców. Możemy zaplanować swój zielony zakątek na wiele
sposobów.
Jednym z cennych źródeł informacji o nowościach w branży ogrodniczej są Międzynarodowe Targi Ogrodnictwa i Architektury
Krajobrazu Gardenia odbywające się w Poznaniu. To coroczne
spotkanie ludzi z „zielonej branży” owocuje przedstawieniem
nowego asortymentu nasion, środków ochrony roślin czy narzędzi
ogrodniczych. Na Targi do Poznania przyjeżdżają także szkółkarze
i floryści ze swoimi propozycjami roślinnymi. I architekci z nowymi pomysłami zagospodarowania przestrzeni. Oprócz
zapoznania się z asortymentem, na Targach można również uczestniczyć w wielu warsztatach, konferencjach oraz organizowanych na żywo pokazach florystycznych. A jak się uczyć, to tylko od
najlepszych i tylko na przykładach. Targi są okazją do zaczerpnięcia cennych informacji i nowych rozwiązań potrzebnych nie tylko
do realizacji przydomowego ogrodu, ale także zagospodarowania
niewielkiej przestrzeni na tarasie i balkonie. Innowacyjne preparaty, nowe odmiany kwiatów, krzewów i drzewek, ciekawe pomysły na ogród – to wszystko znajdziemy w Poznaniu.
Gdy wiosna rozgości się już na dobre w naszym ogrodzie zacznijmy wcielać w życie swoje pomysły. Postawmy zarówno na estetykę
jak i praktyczność. Posadźmy drzewa: te iglaste i liściaste są
doskonałymi przydomowymi filtrami powietrza a owocowe
dostarczają nam przyjemności w postaci naturalnych produktów.
Posadźmy nie tylko rodzime gatunki jabłoni i grusz, ale także
pokuśmy się o uprawę brzoskwinii czy winorośli. Na początek
pamiętajmy o jednym – wybierzmy dla poszczególnych nasadzeń
odpowiednią glebę i stanowisko – to najważniejsze dla każdej
uprawy. Nie zapominajmy o przycinaniu drzew i krzewów oraz
prewencyjnych opryskach odpowiednimi preparatami. Znajdźmy
w ogrodach miejsce na pachnące drzewa i krzewy – magnolie,
lilaki, kaliny, jaśminowce i lipy.
REKLAMA

Zapachów do ogrodu dostarczą nam także kwiaty – hiacynty, fiołki,
konwalie, piwonie, jednoroczne maciejki czy groszek pachnący.
W ziołowym zakątku, obok zielonej mięty czy tymianku, wygospodarujmy miejsce dla aromatycznej, fioletowej lawendy. Pod
żadnym pozorem nie rezygnujmy z warzywnika – marchew, pomidory, ogórki czy papryka z własnego ogródka smakują najlepiej.
Pomajsterkujmy trochę i pokuśmy się o wykonanie inspektu, tunelu
lub małej szklarenki – na pewno na tym skorzystamy! A dla
wytrwałych ogrodowe wyzwanie: skalniak. Założenie skalnego
ogrodu niewątpliwie wymaga wysiłku fizycznego, znajomości
roślin (oraz ich odpowiedniego rozmieszczenia), pielęgnacji i cierpliwości. Po latach trud pracy zostaje wynagrodzony niepowtarzalnym, górskim krajobrazem.
Wiosną zagrajmy w zielone i postawmy na ten kolor także w mieszkaniach. Amerykańska organizacja PANTONE INC. uznała
zielony za kolor roku 2017. Nie da się ukryć, że wybór „greenery”
to miła odmiana po 12 miesiącach rządów cukierkowych barw
(różowego kwarcu Rose Quartz i delikatnego błękitu Serenity,
które były kolorami roku 2016). Warto w tym miejscu wspomnieć,
że firma Pantone znana jest między innymi z opracowania i wydania unikatowej skali kolorów, która stanowi wzorzec barw nazwany Skalą Pantone.
Co ten wybór oznacza dla nas? Z pewnością zieleń zdominuje nie
tylko nasz ogród – będzie wszechobecna w magazynach z najnowszymi trendami wnętrzarskimi. Dlaczego jednak nie mielibyśmy
zaprosić do wnętrza swojego domu koloru zielonego – odwiecznego symbolu łączności z naturą i powrotu do korzeni? Okazuje się,
że barwa ta doskonale sprawdza się zarówno we wnętrzach
rustykalnych jak i nowoczesnych. A możliwości „przemycenia” do
pomieszczeń tego koloru jest wiele. Od pomalowania pokoju na
zielono, naklejenia tapety wprost z tropików, umieszczenia na
ścianach fantazyjnych zielonych wzorków czy zaopatrzenia pokoju
w zieloną komodę, kanapę czy meble. Już nie wspominając o tym,
jak duży mamy wybór roślin pokojowych, o różnokształtnych
liściach w całej gamie zielonych barw. Kolor zielony może także
stanowić subtelny dodatek w postaci zielonych mis, ozdobnych
donic, figurek. Jak wiadomo wnętrza domów często odzwierciedlają nasz charakter. Wprowadzając do nich kolor zielony,
wprowadzimy także powiew świeżości.
Kwartalnik VIRIDIS (dla niewtajemniczonych przypominam, że
słowo viridis oznacza zielony, nasycony zielenią)
zawierający praktyczne podpowiedzi,
proponujący nowości na rynku ogrodniczym,
dzielący się poradami fachowców, to idealna
propozycja lektury, wpisująca się
w ten zielony rok.

Życzymy wszystkim udanego,
zielonego rozpoczęcia
sezonu ogrodniczego!
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W wiosennej

szacie

Boże Narodzenie już dawno za nami,
ale wiosną obchodzimy kolejne święta
– Wielkanoc. Podczas zimowych świąt
z zapałem stroimy choinkę, robimy
stroiki i dekorujemy stoły Gwiazdą
Betlejemską. Wiosną mamy większe
pole do popisu i nasze domy są
bardziej kolorowe.
Święta Wielkanocne są ruchome, ale zazwyczaj przypadają na
przełom marca i kwietnia lub na kwiecień. Kiedy wiosna nie jest
zbyt kapryśna, możemy już cieszyć się w tym czasie świeżą zielenią
i innymi kolorami. Nie odnajdziemy co prawda tych zapachów i roślin, które w Wielkanoc występują w Jerozolimie. Oliwne gaje,
wszechobecny zapach mirry i aloesu oraz różnych olejków, niestety
nie są zarezerwowane dla naszego klimatu. Niemniej jednak mamy
duży wybór innych roślin, które możemy posadzić w ogrodzie lub
ozdobić nimi nasz dom.
Wszechobecnymi kolorami, na stołach i w ogrodach, są żółć i zieleń, ale możemy wybrać również inne kolory: biały, fioletowy,
różowy. Niektóre wiosenne rośliny mają wielkanocną symbolikę.
Jedną z tych symbolicznych, wiosennych roślin, jest dobrze nam
znany bukszpan (Buxus). To wiecznie zielony krzew, z którego
pleciemy wianki, przyozdabiamy nim koszyczki ze święconką,
używamy do dekorowania palm wielkanocnych. Bukszpan uznawany jest za symbol nieśmiertelności. Błyszczące, ładnie wybarwione liście sprawiają, że pasuje on do różnych wielkanocnych
dekoracji. Pamiętajmy o jednym: to roślina trująca!
Pozostając w wielkanocnej symbolice warto zwrócić uwagę na
krzew, który będzie ozdobą w naszym ogrodzie. Rącznik pospolity
(Ricinus communis), gdyż o nim mowa, należy do rodziny wilczomleczowatych (podobnie jak poisencja). Symboliczna nazwa tej
rośliny to krzew Jonasza i jest związana z biblijną opowieścią o Jonaszu, któremu Bóg darował życie, dając drugą szansę. W Polsce
uprawia się ten krzew jako roślinę jednoroczną.

Mimo wrażliwości na mróz warto pokusić się o uprawę rącznika w
ogrodzie. Odwdzięczy się oryginalnym kształtem i barwą liści (od
zielonej po bordową) i ładnymi owocami. Roślina jest także
doskonałym orężem do walki z turkuciem i kretem w ogrodzie.
Poza tym warto wiedzieć, że z rącznika pozyskuje się olej rycynowy. Niestety roślina posiada jeden minus – ma silne trujące
właściwości. Z kolei symbolami odradzającego się życia, także w
ogrodzie, są popularne „bazie” (fachowo zwane „kotki”).
To właśnie te wierzbowe pąki kwiatowe, na wpół okryte łuską,
znajdujące się na gałązkach, są nieodłącznym elementem każdej
palmy. Gdy się pojawią na wierzbach początkowo są szare, a
następnie żółte. Przyciągają nie tylko naszą uwagę, ale także
pszczół. Ciekawostką jest fakt, że zerwane wierzbowe gałązki,
umieszczone w ziemi, bardzo szybko się przyjmują, dając początek
nowym roślinom.
W okolicach Wielkanocy chętniej uprawiamy również parapetowe
nowalijki. Wśród nich królową jest rzeżucha (a właściwie pieprzyca siewna – Lepidium sativum). Sprawdzonym sposobem
uprawy rzeżuchy jest wysypanie nasion na wilgotną watę (lub ligninę), którą wyłożone jest płaskie naczynie (talerzyk, salaterka). Tak
przygotowany pojemnik należy umieścić w ciepłym i jasnym
miejscu. Co jakiś czas nasionka można spryskać, dzięki czemu
wata będzie stale wilgotna. Nasiona należy wysiać ok. 5-6 dni przed
Świętami, wtedy na pewno skiełkują. Rzeżucha doskonale smakuje
sama w sobie, ale może też być dodatkiem do wielkanocnych jaj.
REKLAMA

CENTRUM OGRODNICZE
ul.Handlowa 2
(obok biedronki)
tel.18 265 23 11

KWIACIARNIA
ul.Sobieskiego 26
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Wielkanoc to nie tylko ogród, ale przede wszystkim przystrojony,
pachnący dom. Niektórzy nie mogą sobie wyobrazić tego okresu
bez świeżych kwiatów. Wybór jest duży, gdyż wiele roślin zakwita
właśnie w okolicach Wielkanocy. Zazwyczaj wybieramy popularne
kwiaty. Nawet, gdy nie mamy możliwości uprawiania ich we własnym ogrodzie, możemy je z łatwością kupić za rozsądną cenę.
Kwiaty mogą występować na naszym wielkanocnym stole pod
dwoma postaciami: jako cięte i te uprawiane w doniczkach lub
przezroczystych pojemnikach. Możemy układać je kolorystycznie,
tworzyć dowolne kompozycje bukietów lub aranżacje z innymi
elementami, np. wikliną. Wśród kwiatów ciętych prym wiodą
żonkile (żółte narcyzy). Ładnie prezentują się w wazonach i wprowadzają na nasz stół wiosenny klimat. Ani na krok żonkilom nie
ustępują tulipany. W ich przypadku mamy duży wybór kolorystyczny. O ile tym kwiatom nie przypisuje się żadnego symbolicznego znaczenia, o tyle symbolem Zmartwychwstania od wieków jest biała lilia. Ten elegancki kwiat będzie idealną rośliną do
ozdobnego wazonu. Dodatkami do wazonów, lub nawet elementami grającymi pierwsze skrzypce, mogą być wierzbowe witki bądź
kwitnąca na żółto forsycja. Jeżeli chcielibyśmy mieć ładne i pachnące kwiaty na dłużej, to postawmy na rośliny cebulowe. Możemy je umieścić w szklanych donicach lub pojemnikach, dopełniając dekorację zielonym mchem. Symbolem rozwijającego się życia
są narcyzy, różnokolorowe hiacynty, fioletowe szafirki czy
krokusy.
Wiadomo, że każda z tych roślin ma określony czas, w którym kwitnie lub zdoła utrzymać się w wazonie. Nietrwałość żywych kwiatów, w mojej ocenie, nie powinna być jednak powodem wyboru
sztucznych dekoracji. Po co to robić, skoro świeże, przyjemnie pachnące kwiaty są na wyciągnięcie ręki. Samodzielne stworzenie
aranżacji z kwiatów, gałązek, wikliny czy drewna wprowadzi ciepły nastrój i wiosnę do naszego otoczenia.

Przygotowanie świątecznego, wielkanocnego wystroju
domu, to prawdziwa przyjemność. Jeżeli zaangażujemy
w to całą rodzinę, może to być nawet świetna zabawa.
Mając odpowiednie „produkty”, pomysły na aranżację
same się pojawią i nasz wielkanocny stół będzie tętnił
życiem.

Życzymy Wszystkim
Zdrowych i Spokojnych
Świąt Wielkanocnych,
Spędzonych w Gronie Najbliższych,
przy Suto Zastawionym,
Kolorowym Stole.
Mokrego Lanego Poniedziałku
oraz Wiosennego Nastroju
na Każdy Dzień.
Redakcja Kwartalnika Viridis

1% dla Jędrka
KRS 0000031330 z dopiskiem dla Jędrka Rosy
W tym roku ponownie zwracamy się do wszystkich z bardzo gorącą
prośbą o wsparcie Jędrzeja 1% należnego podatku za rok 2016.
Nasz syn Jędrek urodził się z wrodzoną amputacją wszystkich
czterech kończyn. Już od 10 miesiąca życia został zaopatrzony
w pierwsze proste protezy nóg. W związku z ciągłym wzrostem
organizmu zachodziła konieczność corocznej wymiany protez, a ich
koszt ciągle wzrastał. Dziś Jędrek ma już 21 lat i jest szczególnie
uzdolnionym młodym człowiekiem. Studiuje na AGH w Krakowie
i ma wiele zainteresowań: jeździ konno, pływa a największą jego pasją
jest śpiew. Ma jeszcze wiele marzeń, ale bez Waszej pomocy są one
nieosiągalne. Protezy nowej generacji a zwłaszcza stawy kolanowe,
pozwoliłyby mu poruszać się dużo szybciej a może i nawet biegać.
Obecne protezy nie pozwalają na sprawne poruszanie się
po schodach czy pochyłościach w terenie. Koszt takich stawów jest
ogromny (jeden kosztuje ok. 200 000 zł) i wielokrotnie przekracza
nasze możliwości finansowe, dlatego zwracamy się do Wszystkich,
którzy mogliby Jędrkowi podarować 1% – KRS 0000031330
koniecznie z dopiskiem dla Jędrka Rosy.
Gorąco dziękujemy osobom, które w ubiegłym roku przekazały 1%
na wykonanie protez dla naszego syna. Tylko dzięki Wam Jędrek
osiągnął tak wiele. Tylko dzięki Wam nie jest zamknięty w domu,
może uczyć się i śpiewać. To Wasza pomoc pozwala mu normalnie
funkcjonować wśród rówieśników.
Małgorzata i Wojciech Rosa – rodzice wraz z Jędrkiem
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Arystokratka
w ogrodzie
Wiosenny ogród to przyjemny zapach i cieszący
oko widok pierwszych zielonych liści i barwnych
kwiatów. O pięknie wiosennego ogrodu
stanowią wyjątkowe rośliny.
Magnolia (Magnolia L) to jedna z perełek każdego ogrodu. To
rodzaj okazałego drzewa lub krzewu z dużymi, mocno pachnącymi
kwiatami. A nazwa została nadana przez Charlesa Plumiera, na
cześć francuskiego botanika Pierre'a Magnola. W Azji Wschodniej i obu Amerykach drzewo można spotkać w stanie naturalnym.
W pozostałych miejscach, w tym w Europie i w Polsce, magnolia
jest uprawiana jako roślina ozdobna.

Robi wrażenie!

Magnolia, której „domem rodzinnym” są egzotyczne kraje, wymaga uwagi ogrodnika. Potrzebuje nie tylko podlewania, ale także nawożenia, okrywania i ochrony przed szkodnikami.

Magnolia to jedna z najstarszych roślin na Ziemi. Ma duże, szeroko
otwarte, płaskie, okazałe kwiaty barwy najczęściej kremowo-białej, różowej bądź purpurowej. Owoce magnolii mają kształt szyszek złożonych z wielu mieszków. Jako okazałe drzewo może dorosnąć nawet do 10 m, choć tak wysokie formy występują najczęściej w parkach lub ogrodach botanicznych. W naszych przydomowych ogrodach spotkamy odmiany niższe, dorastające do 5 m
lub krzewy o wysokości ok. 3 m.
W ogrodzie przydomowym...

...oraz botanicznym
REKLAMA

Magnolia lubi zapuszczać korzenie na wiele lat, dlatego nie powinniśmy jej przesadzać a podczas wybierania miejsca pamiętać o jej
odpowiednim wyeksponowaniu. Magnolia preferuje stanowiska
nasłonecznione lub półcieniste, ale osłonięte od wiatru, dlatego
umieszczenie jej przy ścianie domu lub wśród innych drzew, będzie
trafnym wyborem. Pamiętajmy o tym, że rośliny nie przycinamy –
usuwamy jedynie chore lub połamane gałęzie.
Magnolię najlepiej i najszybciej uprawia się z sadzonki. Uprawa
z nasion też jest możliwa, ale wymaga kilku lub nawet kilkunastu
lat oczekiwania na pojawienie się pierwszych kwiatów. Sadzonki
należy umieścić w żyznej, przepuszczalnej, lekko kwaśniej glebie z
dodatkiem obornika lub torfu ogrodniczego. Po posadzeniu, glebę
trzeba obficie podlać, uważając na liście, dla których nadmiar wody
może być przyczyną pojawienia się chorób grzybowych. Glebę wokół posadzonej rośliny ściółkujemy korą lub torfem ogrodniczym.
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Od końca marca do lipca możemy dostarczać roślinie składników
pokarmowych w postaci nawozu wieloskładnikowego. Na przełomie marca i kwietnia powinniśmy zasilić magnolię nawozem długo
działającym. Sierpień i wrzesień to czas przejścia na nawozy jesienne. Ciepłolubne drzewko należy także zabezpieczyć przed zimą i młode okazy okryć workiem jutowym bądź agrowłókniną oraz
usypać kopczyki z kory. Starszym drzewom wystarczy kopczykowanie.
Chociaż magnolie są rzadko atakowane przez szkodniki, to zła kondycja kwiatów i liści może świadczyć o działaniu przędziorków
i mszyc. Możemy je zlikwidować stosując kilkukrotne opryski
odpowiednim insektycydem, w zalecanym odstępie czasowym (zazwyczaj dwutygodniowym). Pnie drzewa również powinniśmy zabezpieczyć, gdyż mogą one stać się pokarmem dla myszy i nornic.
Jeśli zauważymy, że liście naszego drzewa zaczynają zabarwiać się
na żółto a korzenie zamierają, to oznacza, że ilość wapna w glebie
jest zbyt duża i należałoby ją dokwasić.
Większość magnolii sadzonych w Polsce kwitnie wiosną. Od
kwietnia (czasem nawet od marca) możemy podziwiać białe, szeroko otwarte i pachnące kwiaty magnolii gwiaździstej (Magnolia
stellata). Z kolei odmiany magnolii Soulange'a (Magnolia soulangeana) wytwarzają kwiaty w kolorach białym, bladoróżowym
bądź czerwonym a ich okres kwitnienia przypada na przełom
kwietnia i maja. Przełom maja i czerwca to czas pojawiania się cytrynowożółtych kwiatów u magnolii brooklyńskiej (Magnolia
brooklynensis). Kwiaty magnolii purpurowej (Magnolia
liliflora) są intensywnie wybarwione (zazwyczaj na różowo, z białym środkiem) i kształtem przypominają tulipana. Najczęściej
zakwitają w maju.
REKLAMA

Początkujących ogrodników magnolia może zaskoczyć. Po pierwsze tym, że pąki kwiatowe zazwyczaj pojawiają się wcześniej niż
liście (wyjątek stanowi magnolia brooklyńska, której liście pojawiają się wraz z kwiatami) a po drugie to, że niektóre odmiany magnolii mogą powtórnie zakwitnąć latem a nawet jesienią. W związku z tym, że magnolia jest rośliną ciepłolubną, podczas srogich zim
pąki mogą przemarzać (szczególnie wrażliwe są młode okazy).
Ogrodowa arystokratka ma również właściwości lecznicze. W medycynie naturalnej Dalekiego Wschodu od dawna jest wykorzystywana jako środek uspokajający, przeciwlękowy i antydepresyjny.
Magnolię, jak wiele innych roślin egzotycznych, bada się również
pod kątem właściwości antynowotworowych – już udowodniono,
że dwa najważniejsze składniki magnolii, honokiol i magnolol,
zawarte m.in. w korze, dobrze współdziałają w zwalczaniu
komórek rakowych.
Aby podziwiać piękne magnolie warto zaplanować wycieczkę do
Cieszyna i przejść się „szlakiem kwitnącej magnolii”. Pierwszą
magnolię do tego miasta przywiózł na początku XIX wieku ksiądz
Leopold Szersznik i od tej pory magnolie (oznaka statusu majątkowego), ozdabiały podmiejskie ogrody. Współcześnie możemy
przejść kilometrowym szlakiem magnolii, podziwiając nie tylko
kwiaty, ale także zwiedzając zabytkowe miasto. Oprócz tego piękne okazy magnolii spotkamy również w Kórniku koło Poznania.
Jeśli chcielibyśmy mieć w swoim ogrodzie okazałe drzewo
o wyrazistym zapachu i urzekającym wyglądzie, to magnolia
będzie właściwą rośliną na właściwym miejscu.
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Werbena
patagońska
Jedną z roślin, które poznałam stosunkowo
niedawno (a szkoda) jest werbena
patagońska – Verbena bonariensis.
To bylina lub roślina jednoroczna o bardzo ciekawych, purpurowych kwiatach, które w dodatku są miododajne. Kwiaty te zlokalizowane są na szczytach pędów jako baldachowate kwiatostany.
Ogród w purpurze

Bylina ta wymaga gleb lekkich, piaszczystych lub piaszczysto –
gliniastych, najlepiej o odczynie obojętnym. Roślina jest łatwa w
uprawie i rośnie stosunkowo szybko. Ten gatunek byliny może
osiągać nawet ponad 1 m wysokości. Dlatego też jest chętnie
wybierana do nasadzeń w ogrodach, na końcach rabat lub w ich
środku, tak by nad całością kompozycji królowały same kwiatostany. Nie będzie ona także przytłaczała innych roślin. Łodygi
werbeny mimo, że są cienkie, pozostają sztywne, dzięki czemu nie
łamią się tak łatwo przy zabiegach pielęgnacyjnych czy mocnym
wietrze. Kolejnym atutem tej niezwykłej byliny jest dość długie
kwitnienie od czerwca do października, a czasem nawet do
pierwszych przymrozków.
Jeśli posadzimy ją na stanowisku słonecznym, ciepłym, osłoniętym
od wiatrów to odwdzięczy nam się bujnym kwitnieniem oraz
przyciągnie masę motyli, pszczół i innych owadów.

Werbena to bardzo towarzyska roślina

Jeżeli chcemy mieć w swoim ogrodzie fioletowy akcent, to
posadzenie bujnie kwitnącej werbeny patagońskiej będzie
dobrym wyborem.
Tekst: Joanna Wołejszo
REKLAMA

Roślina przyciąga do ogrodu pożyteczne owady

Werbena najpiękniej prezentuje się w większej grupie oraz sadzona
przy innych kontrastujących kwiatach. Wtedy najlepiej widać jej
purpurowy czy też liliowy kolor. Dla mnie osobiście najlepsze połączenie dla werbeny to trawy ozdobne. Cała rabata może wtedy
wyglądać bardzo zwiewnie, naturalnie i lekko. Sprawdzone jest sąsiedztwo miskantów, rozplenic, turzyc a także prosa rózgowatego.
Doskonałym sąsiedztwem dla werbeny są również wszystkie
odmiany jeżówki, pysznogłówka, sadziec purpurowy, rudbekia
oraz lawenda, szałwia, przetaczniki. Dobrze jest wybrać do kompozycji takie byliny, które będą kwitły nie tylko w tym samym czasie, ale również wcześniej niż werbena. Uzyskamy wtedy ciągłość
kwitnienia.
Werbena potrafi samorzutnie rozsiewać nasiona, dzięki temu co
roku plamy tej rośliny będą coraz większe. Ale powinniśmy ją także
opanowywać, by nie zajęła miejsc niepożądanych. Werbenę na
zimę dobrze jest okryć, ściółkować lub wykonać kopczyki. Aby
przetrwała nasze ujemne temperatury, jeszcze lepiej jest przyciąć ją
zaraz po kwitnieniu.
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Żywe kamienie
Wielbiciele roślin doniczkowych nieustannie
szukają nowych i oryginalnie wyglądających
kwiatów. Dobrze, jeśli nie byłyby kłopotliwe
w uprawie. Tym cechują się litopsy.
Litopsy należą do sukulentów i są znane pod nazwą „żywe kamienie”. Pochodzi ona od greckich słów: lithos (kamień) i opsis (wyglądać) i wiąże się z wyglądem tych roślin. Litops jest „podobny do
kamienia” a historię jego odkrycia można opisać jednym słowem:
przypadek. Na rozległym obszarze południowoafrykańskim, około
roku 1811, botanik William John Burchell, podczas spaceru zwrócił
uwagę na kolorowy kamyk. Zaciekawiony podniósł go i zdumiał
się, gdy kamień nie „ważył” i nie był zbyt twardy, lecz przyjemny w
dotyku. Nowo odkryta roślina otrzymała nazwę żywego kamienia i
po latach stała się symbolem szczęścia.
W naturze litops (jako sukulent) jest przykładem rośliny doskonale przystosowanej do trudnych warunków klimatycznych. Surowy, afrykański klimat, susza i nieprzyjemny wiatr, wymaga
odpowiednich cech w budowie i fizjologii roślin. Zwinięte, skórzaste liście litopsów, chronią od wiatrów i palącego słońca, a zgromadzona w grubej skórce woda pozwala roślinie przetrwać suszę.
Litopsy również wyglądem zewnętrznym przystosowują się do
otoczenia (tzw. mimikra). Przypominają kamienie, gdyż chronią
się wśród nich.
W domowej uprawie rośliny te są mniejsze niż w naturze, ale atrakcyjne przez cały rok. Delikatne i przyjemnie pachnące kwiaty oraz
nieskomplikowana uprawa (to rośliny dla zapominalskich, nie
wymagają częstego podlewania), przemawiają za ich uprawą.
Litopsy można uprawiać z nasion, które wysiewamy na przełomie
marca i kwietnia. Umieszczamy je w przepuszczalnym podłożu
(mieszanka żwiru, grubego piasku i niewielkiej ilości torfu lub
w podłożu przeznaczonym do kaktusów) w rozstawie ok 10 x 15
cm. Pojemniki z nasionami umieszczamy w ciepłym pomieszczeniu, przykrywamy i dopiero po kilkunastu dniach podlewamy.

Od maja do czerwca rośliny podlewamy raz na dwa tygodnie. W pozostałych okresach jeszcze rzadziej, a w zimie – w ogóle! Jeśli nie
zachodzi taka potrzeba, litopsy nie wymagają nawożenia. Minusem jest to, że rośliny uprawiane z nasion, potrzebują czasu aby
zakwitnąć. Pierwsze kwiaty mogą się pojawić dopiero po... 3
latach. Litopsy lubią ciepło, zwłaszcza w okresie wegetacyjnym
(wskazana temperatura to ok. 18-20°C). Zimą temperatura powinna być niższa (w granicach 10-15°C), ale należy zapewnić roślinom
dostęp światła. Najlepiej czują się przy oknie południowym lub
zachodnim.
Kwitnienie litopsów sprawia niemałą satysfakcję. Jesienią kuliste,
skórzaste liście otwierają się i ze skróconej, prawie niewidocznej
łodygi wyrastają jedwabiste, błyszczące, białe lub żółte kwiaty,
wyglądem przypominające duże stokrotki. Rośliny nie tworzą
pędów, a jedynie liście i kwiaty. Po opadnięciu kwiatów rośliny
przechodzą w stan spoczynku. W tym czasie liście mogą zasychać,
a pod nimi tworzą się nowe listki.
Litopsy, jak większość roślin, są narażone na różne choroby. Mogą
pojawić się: nicienie, przędziorki, wełnowce, tarczniki i ziemiórki.
Ich pojawienie się to zazwyczaj wynik błędów uprawowych:
najczęściej przelania, przenawożenia azotem lub niedostatecznej
ilości światła. Jeśli litopsy zachorują, konieczne może być
zastosowanie gotowych do użycia preparatów.
Nasiona litopsów są ogólnodostępne zarówno w sklepach ogrodniczych jak i w większych marketach czy sklepach internetowych.
Opakowania zazwyczaj zawierają mieszankę ok. 50 nasion.
Litopsy można także kupić w doniczkach.
Niepozorne litopsy wprowadzają egzotyczny klimat do
mieszkania urządzonego w każdym stylu. Są ciekawym
i oryginalnym prezentem nie tylko dla miłośnika sukulentów.

REKLAMA
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Zielona
kuleczka zdrowia
Zielony, pachnący, cukrowy – takimi słowami
możemy określić to znane, ale chyba trochę
niedoceniane warzywo. Tymczasem młody groch
ma nie tylko dużo właściwości odżywczych, ale jest
też doskonały na poprawę sił witalnych.
Często nie doceniamy naturalnego bogactwa, jakie znajduje się
w warzywach i owocach. Nie doceniamy również tego, że możemy
je mieć na wyciągnięcie ręki. Szczególnie do uprawy warzyw nie
potrzebujemy dużego ogrodu – tę funkcję równie dobrze spełnia
balkon lub parapet. Zielony groszek, wyhodowany na balkonie,
będzie tak samo smaczny jak ten uprawiany na grządce w ogrodzie.
Za uprawą zielonego groszku przemawia wiele argumentów. Przede wszystkim to, że jest bardzo łatwy w uprawie i nie sprawia kłopotów zarówno amatorom jak i doświadczonym ogrodnikom. Wiosną najlepiej smakuje w postaci niedojrzałej – jego nasiona są wtedy słodkie i miękkie. Niektóre odmiany można jeść w całości, wraz
z łupiną (jak np. Iłówiecki, Bajka, Kent).
Na początek kilka porad związanych z uprawą.
Popularny „zielony groszek” to niedojrzałe nasiona grochu zwyczajnego (Pisum sativum). Warzywo to należy do rodziny bobowatych i uprawia się go z nasion, które można wysiewać już w marcu. Pierwszych zbiorów wczesnych odmian groszku można spodziewać się już po dwóch miesiącach. Nasiona wysiewamy
bezpośrednio do gruntu, ich rozstaw zależy od odmiany grochu.
Generalnie co ok. 15 cm wysiewamy odmiany, które nie potrzebują
podpór, a co ok. 20 cm odmiany wyższe, wymagające palikowania.

Groch możemy wysiewać do każdego rodzaju podłoża – żyzne
i lekko kwaśne będzie najlepsze. Warto natomiast pamiętać o tym,
że nie należy siać grochu w miejscu, które wcześniej zajmowały inne rośliny z rodziny bobowatych. Może to niekorzystnie wpływać
na roślinę i stać się przyczyną chorób. Dobrym sądiedztwem dla
groszku są: koper, boćwina, ogórki, sałata, kapusta, marchew. Złe
sąsiedztwo to: czosnek, szczypiorek, cebula, pomidory i pory.
Groch preferuje stanowiska ciepłe i jasne, ale nie potrzebuje
pełnego słońca. Uprawiamy dwie odmiany botaniczne grochu
siewnego: groch cukrowy i groch łuskowy.
Groch cukrowy nie posiada pergaminowej wyściółki w strąkach,
dzięki czemu może być spożywany w całości na surowo lub po
ugotowaniu, jak fasolkę szparagową (np. Bajka, Iłówiecki, Kent,
Corne de Belier).
Groch łuskowy można podzielić na grupę o nasionach z gładką powierzchnią (np. sześciotygodniowy) i większą grupę o nasionach pomarszczonych, które są słodsze (np. Telefon, Cud Kelvendonu, Nefryt, Pegaz, Wanda Bio i inne). Można dokonać też podziału ze względu na wysokość roślin, w tym karłowe nie wymagające podpór, średniowysokie i wysokie. Ze względu na długość
okresu wegetacji wyróżniamy odmiany wczesne (sześciotygodniowy, Cud Kelvedony, Nefryt, Pegaz, Wanda Bio), średniopóźne
(np. Biznes) i późne (np. Telefon, Bajka, Corne de Belier - Róg Kozicy). Ciekawą odmianą jest groch Blauwschokker (wysoki, średnio wczesny), o ziarnach jasnozielonych ale osłoniętych ciemnofioletowym strąkiem, stanowiącym również element rośliny.
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Zielony groszek, jak wszystkie warzywa strączkowe, zawiera przede wszystkim dużą ilość błonnika i węglowodanów. Cenny dla naszego organizmu błonnik reguluje pracę jelit wspomagając trawienie. Zielony groszek jest sycący,
a jednocześnie nie zawiera dużo kalorii. W tej małej kuleczce znajduje się cały
zestaw drogocennych witamin: A, E, K, C, B1, B2, B3, B6, B9 (kwas foliowy).
Witaminy pozyskiwane z groszku usprawniają nasz metabolizm (kwas
foliowy), wspierają układ krwionośny i odpornościowy (C), wspomagają pracę
żołądka, wzmacniają nasze kości (K) i obniżają zły cholesterol (B3). Poza
witaminami zielony groszek zawiera także minerały takie jak: żelazo, magnez,
potas, fosfor. Żelazo chroni przed niedokrwistością i zmniejsza zmęczenie,
magnez wzmacnia serce a fosfor – kości. Można by stwierdzić, że zielony
groszek działa na nasz organizm kompleksowo. Do tego należy dołączyć fakt,
że zielony groszek jest również bogaty w przeciwutleniecze i chlorofilinę
(pochodną chlorofilu). Dzięki temu wchłania substancje rakotwórcze, co udowodniono naukowo.
Nie wszystkie warzywa można lubić i je jeść, ale jak tu nie docenić zielonego
groszku za jego cenne właściwości? Zwłaszcza, że spełnia on znakomicie rolę
dodatku do dań z ryżem lub makaronem. Można go jeść na surowo, a także ugotować w lekko osolonej wodzie. Dobrze czuje się w towarzystwie młodej marchewki, sałat lub innych warzyw sezonowych. W lecie groszek jest składnikiem
coraz bardziej popularnych u nas chłodników. Groszek konserwowy (marynowany), spopularyzowany w XX wieku, to obowiązkowy składnik sałatek jarzynowych. Groszek można zamrażać, ale najlepszy jest ten świeżo zebrany.
Zielony groszek spełnia również funkcję ozdobną w naszym ogrodzie. Ładnie
kwitnie i potrafi „wspinać się” swoimi wąsami po różnych konstrukcjach, nie
tylko tradycyjnych tyczkach czy podporach. To dodatkowy walor dekoracyjny.
Zielony groszek to nie tylko bogactwo witamin, minerałów i przeciwutleniaczy.
W przeszłości krzyżowanie jego odmian zapoczątkowało badania Grzegorza
Mendla nad prawami dziedziczenia.
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Zielony groszek, który przywędrował do Polski jeszcze przed ziemniakami
a został spopularyzowany w Europie przez Ludwika XIV, początkowo był
pokarmem dla ubogich. Dziś spotkamy go na każdym stole, także jako dodatek
do wykwintnych i wyszukanych dań. Warto zaznaczyć, że te niewielkie
kuleczki zawierają większą ilość cennych witamin i minerałów niż inne warzywa, całkiem sporych rozmiarów.

Polecamy nasiona warzyw odmian :
Dynia zwyczajna– cukinia
Terminator mieszaniec
Roślina o pokroju krzaczastym bez
rozgałęzień. Młode owoce są ciemno
zielone z lekkim połyskiem. W pełni
dojrzały owoc jest średniej długości
do długiego, walcowaty, bardzo
ciemnozielony. Przy uprawie cukinii
nastawionej na uzyskiwanie młodych
owoców do 20 cm, z jednej rośliny
można uzyskać ok. 40 owoców w
sezonie wegetacyjnym.
Pamiętać należy o prowadzeniu
sukcesywnych zbiorów. Jeżeli
pozostawiać będziemy młode owoce
do dorośnięcia, wtedy z jednej rośliny
uzyskamy mniejszą liczbę owoców. .

Marchew jadalna Olympus
Odmiana w typie Flakke, późna o
okresie wegetacji 160-170dni, tworzy
długie (25 – 27 cm) stożkowate
ciemnopomarańczowe do
czerwonego korzenie, które nie
wykazują tendencji do zazieleniania.
Przy uprawie tej odmiany wskazana j
est uprawa na redlinach. W uprawie
profesjonalnej na dużych
powierzchniach, odmiana polecana j
est do zbioru maszynowego.
Polecana do długiego przechowywania, przetwarzania a szczególności
do przygotowywania soków,
przetworów, mrożenia,
konserwowania.

Mała, zielona kuleczka, a tyle w niej zdrowia!

Ogórek konserwowy
Alice mieszaniec
Odmiana średnio wczesna, tworząca
owoce jasnozielone, walcowate z
rzadko rozsianymi dużymi brodawkami. Odmiana plenna nie posiadająca
goryczki, ta cecha uwarunkowana
jest genetycznie . Wczesność tej o
dmiany powoduje, że w sprzyjających
warunkach pierwsze owoce mogą
się pojawić już w pierwszych dniach
lipca. Polecana do przygotowywania
przetworów - konserwowania,
kwaszenia oraz spożywania na
świeżo. Odmiana jest odporna na:
wirus mozaiki ogórka, parcha dyniowatych, mączniaka prawdziwego,
wirusa żółtej mozaiki cukinii,
wirusa żółtej mozaiki ogórka.

Werbena Art Nasiona Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością
ul.Farbiarska 35, 02-862 Warszawa
tel. 22 877 29 26 - 28; fax 22 877 19 15
biuro@werbena-art.pl
www.nasiona.werbena-art.pl
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Nie drzewo

takie straszne
Drzewa nieustannie towarzyszą
człowiekowi. I choć od zawsze były
obecne przy domostwach, dziś znikają
z
ogrodów – stare mogą być swobodnie
Ewa Tomczak
wycinane, nowe nie pojawiają się
architekt
wcale. Do czego doprowadza
krajobrazu
blog Wielokąt
współczesna drzewo-fobia i skąd się
zieleni
bierze?

Drzewa od zawsze towarzyszą człowiekowi,
zachwycając go swoją potęgą

Majestatyczne drzewa, ich przeróżne kształty, wywołują zachwyt
i odzwierciedlają potęgę przyrody. Niestety, współcześnie boimy
się opadających liści, zacieniania okien przez koronę drzewa, niebezpieczeństwa przewrócenia się na dom. Drzewo w naszym
ogrodzie uchodzi za problem.
Przyglądając się nowo powstałym osiedlom możemy dostrzec
jedynie płaski teren – nic nie wybija się ponad poziom dachów, nie
dominuje, nie otula zabudowy. Wiele współczesnych ogrodów
składa się z przystrzyżonego trawnika, płożących iglaków, ewentualnie drzew szczepionych na pniu, o kształtnych koronach i odgórnie określonych, kompaktowych rozmiarach. Na domiar złego
od 1 stycznia 2017 roku weszła w życie Ustawa z dn. 16.12. 2016 r.
o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach, która
przewiduje, że drzewa rosnące na prywatnych posesjach mogą być
usuwane bez zezwolenia.

Zmiana dotychczasowej ustawy znacząco ułatwiła wycinkę drzew
na prywatnych posesjach - bądźmy jednak rozsądni i podejmujmy
przemyślane decyzje

Wielu osobom ustawa ta ułatwi życie i pozwoli pozbyć się drzew,
które faktycznie zagrażają mieniu czy też ich lokalizacja na działce
jest fatalnym błędem z przeszłości. Ale z drugiej strony wielu osobom otworzy także furtkę do usunięcia pięknych, zdrowych, okazałych drzew, bo: „drewno przyda się do kominka”, „mam dość
tych opadających liści”, „robactwo się namnaża”, „mam cień w ogrodzie i nic mi nie rośnie…”.
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Dawniej osiedla wyróżniały się w krajobrazie
dominującą ponad domami zielenią...

... dziś zagospodarowywanie ogrodów niskimi roślinami i brak zieleni
przydrożnej powoduje, że krajobraz jest płaski, ograniczony
do wysokości dachów

I tutaj faktycznie czyha na nas wielkie niebezpieczeństwo. Nasze
pochopne decyzje mogą bezpowrotnie pozbawić krajobraz cennych i niezwykle ważnych komponentów. Wówczas i stare i nowe
osiedla staną się płaskie i łyse. Dlatego zachęcam każdego z Was:
sadźmy drzewa i nie bójmy się ich! Gdyż, jak pisze Izabela
Czartoryska w swoim dziele „Myśli różne o sposobie zakładania
ogrodów”: „Nie jest to przesadą w pochwale, nazywać Drzewa
naywspanialszą ze wszystkich ozdób, któremi Ziemia iest okryta”.

Dlaczego warto sadzić drzewa?
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Drzewo rosnące na naszej działce
daje wiele korzyści. Przede
wszystkim wytwarza ogromną masę
zieloną, która oczyszcza i jonizuje
powietrze, poprawia mikroklimat
i zatrzymuje pyły z ulicy. Gatunki
takie jak brzoza, jarząb, klon,
jałowiec i sosna wpływają bardzo
dobrze na nasze samopoczucie
i układ odpornościowy.
Drzewa posiadają też ogromną
wartość przyrodniczą dając
schronienie i pożywienie
ptakom, owadom czy gryzoniom.
Przykładowo jedna lipa krymska
daje 10 kg miodu, czyli ogromną
Miejsce pod drzewem jest idealne do obsadzenia roślinami cieniolubnymi, np. zawilcami
pracę dla narażonych na wyginięcie
pszczół. W korze bytuje mnóstwo drobnych owadów, wśród gałęzi
Wreszcie możemy posadzić drzewo, które będzie ozdobą naszego
wiją gniazda ptaki a owocami żywią się wiewiórki.
ogrodu ze względu na szczególne walory estetyczne. Tutaj ogromne możliwości dają nam drzewa kwitnące: magnolia, złotokap,
ozdobne odmiany jabłoni, śliw i wiśni, mało znana paulownia lub
niezwykłe drzewo chusteczkowe – dawidia. Możemy wykorzystać
także drzewa o ozdobnych liściach: purpurowych, żółtych, pstrych
jak klon ‘Fassen’s Black’, ‘Flamingo’ czy robinię ‘Frisia’. Albo
wziąć pod uwagę ozdobność kory drzewa i posadzić białokore
brzozy, łuszczący się klon strzępiastokory czy platan klonolistny. Pod koronami drzew możemy z powodzeniem sadzić
cieniolubne byliny: zawilce, niezapominajki, rośliny cebulowe a
także paprocie. W cieniu drzew doskonale będzie się czuł barwinek. Gatunki drzew z łatwością dopasujemy do stylu każdego
ogrodu, dopełniając nimi całą kompozycję.

Drzewa są siedliskiem wielu zwierząt - ptaków,
owadów i małych gryzoni

Jeśli jednak nie przemawiają do nas aspekty przyrodnicze,
argumentem za sadzeniem drzew jest niezaprzeczalnie ich wartość
kulturowa. Możemy, wzorem naszych dziadów i pradziadów,
sadzić drzewa opiekuńcze z rodzimych gatunków: dębów, lip,
jesionów. Możemy posadzić drzewo w związku z urodzeniem się
dziecka, na którym powstanie kiedyś dziecięcy domek albo zawiśnie huśtawka. Nieszczęsne grabienie liści możemy zamienić
w świetną zabawę z rodziną a z zebranych liści stworzyć zielnik,
w którym co roku umieścimy najpiękniejszy okaz.

Dawidia, zwana też drzewem chusteczkowym, to jeden z wielu
gatunków drzew, które znamy, ale sadzimy zdecydowanie za rzadko!

Na zakończenie pragnę zacytować apel Czartoryskiej,
prosząc Was o to, o co ona prosiła w roku 1808:
„Szczęśliwy ten, który zastanie na gruncie swoim drzewa stare.
(…) Siedząc pod ich cieniem, uklada dalsze roboty,
błogoslawiąc Oyca czyli Dziada, że ie posadził. Dobrzeby było
dla Pokoleń przyszłych, gdyby każdy gotował im też same
uszczęśliwienia”.

Domek na drzewie to marzenie każdego dziecka - nie wybudujemy go,
jeśli nie będziemy posiadać drzewa w ogrodzie
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Na dobry
początek
Katarzyna
Marcinkiewicz
Verde
Libertów

Jak co roku, wraz z nadejściem
wiosny ogrodnik stawiany jest
przed ciężkim wyborem. Kropić,
czy nie kropić. Może uda się bez
oprysków, może w tym roku
pogoda będzie sprzyjać, może...

Zanim sezon rozpocznie się na dobra powinniśmy pamiętać
o trzech najważniejszych opryskach grzybobójczych. Ich wykonanie ochroni nasze drzewa owocowe przed trzema najpospolitszymi
chorobami jakie spotykane są w przydomowych sadach.
Jeżeli jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami jabłoni lub gruszy w
okresie wczesnowiosennym powinniśmy sięgnąć po preparaty
przeciwko parchowi. Objawy tej choroby początkowo mają postać
zielonych plam pojawiających się na owocach, z czasem plamy
ciemnieją i mogą zajmować całe owoce i liście. Do pierwszych infekcji dochodzi wczesną wiosną w momencie pękania pąków kwiatowych. Zabiegi środkami ochrony roślin wykonujemy w fazie
zielonego pąka.
Najskuteczniejsze w walce z parchem są odpowiednio wcześnie
zastosowane preparaty miedziowe: Miedzian 50 WP, Discus 500
WG, Domark 100 EC, Mythos 300 S.C., Porylam 70 WG.
Oprysk powinniśmy powtórzyć przed kwitnieniem oraz zaraz po
nim.
Parch
na
owocach
jabłoni
Kolejną, pospolicie występującą oraz bardzo uciążliwą chorobą,
jest rdza. Najczęściej patogen poraża grusze pozbawiając nas
owoców i w znacznym stopniu osłabiając drzewa, co może kończyć
się ich przemarzaniem. Charakterystyczne dla choroby jaskrawopomarańczowe plamy występują przede wszystkim na młodych
liściach. Z czasem przebarwienia przyjmują czerwony kolor i pojawiają się na nich ciemne, grubiejące wypustki, które następnie
wysychają i powodują przedwczesne opadanie liści.
Drzewa infekowane są na przełomie kwietnia i maja, dlatego na
początku kwietnia, a nawet w marcu o ile pogoda pozwoli,
powinniśmy wykonać oprysk wykorzystując preparat Zato.
Wczesną wiosną nie wolno nam zapomnieć także
o brzoskwiniach, które narażone są na infekcję
grzyba odpowiedzialnego za chorobę znaną ogrodnikom jako kędzierzawość liści brzoskwinii.
Pozwijane, czerwono zabarwione liście są oznaką,
że na zabiegi ochronne jest już za późno i najprawdopodobniej nasze brzoskwinie w tym sezonie będą bardzo słabo owocowały.
Patogen infekuje drzewa wczesną wiosną, dlatego
po Syllit 65 WP lub Miedzian 50 WP, powinniśmy sięgnąć tak szybko jak to tylko możliwe.
Najważniejszym w tym przypadku kryterium
skuteczności przeprowadzonego oprysku jest
temperatura otoczenia, która powinna utrzymywać się w okolicy 10 °C. Oprysk powinniśmy
wykonywać w stanie bezlistnym.
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Dzięki wiosennym opryskom latem możemy mieć dorodne zbiory

Początek sezonu to dobry czas na przypomnienie zasad wykonywania oprysków. Ich przestrzeganie chroni środowisko naturalne
przed skażeniem jak również nas samych przed zatruciem.
Zacznijmy więc od dwóch kluczowych definicji... karencja i prewencja. Okres karencji środka ochrony roślin to czas, jaki
powinien upłynąć od dnia jego zastosowania do dnia zbioru roślin
lub produktów roślinnych przeznaczonych do konsumpcji. Okres
prewencji środka ochrony roślin to czas po jego zastosowaniu, w
którym człowiek i zwierzęta nie powinny stykać się ani przebywać
w pobliżu miejsc, w których zastosowano preparat.
Wszelkie zabiegi ochronne powinniśmy zacząć od lektury etykiety
dołączonej do preparatu. Na etykiecie, oprócz standardowych
opisów dotyczących dawkowania, znajdziemy również inne cenne
informacje m.in.: terminy wykonywania oprysków, informacje o
zalecanej temperaturze przechowywania, zasady bezpieczeństwa.
Nie sporządzajmy oprysków na oko. Dawki powinny być starannie
odmierzone i dobrze wymieszane z cieczą wykorzystywaną do
oprysku. Duża ilość preparatu rozrobiona niewielką ilością wody
może sprawić, że preparat uszkodzi rośliny, z kolei zbyt niska
dawka może się okazać mało skuteczna. Jeżeli preparat ma
postać płynu, to do odmierzonej cieczy dolewamy pestycyd.
Środki w formie sypkiej należy rozpuścić w niedużej ilości wody,
a później uzupełnić wodą do odpowiedniej ilości. Ciecz roboczą
wraz z preparatem dokładnie mieszamy, kilkakrotnie wstrząsając
opryskiwaczem.

Opryski wykonujemy wczesnym rankiem lub
późnym popołudniem w chłodne, suche
i bezwietrzne dni, ale o tym
to chyba każdy wie... prawda?

REKLAMA

CENTRUM OGRODNICZE

ŻARÓW
ART. OGRODNICZE
ART. DEKORACYJNE DO DOMU

ZAPRASZAMY
58-130 ŻARÓW
UL. ARMII KRAJOWEJ 32

(obok

)

PORADNIK SEZONOWY

Moda

na wiosenną

ZIELEŃ
przez cały rok

Na początku tego roku amerykański
Instytut PANTONE ogłosił kolor zielony,
'Greenery', kolorem roku 2017.
Andrzej
Kolor ten, jakże dobrze znany branży
Antoszczuk ogrodniczej, już odbija się szerokim
Sosenka,
echem w modzie, designie,
Łapy
architekturze wnętrz.
Świeży i ożywczy kolor soczystej, jasnej zieleni, ma przywoływać
doznania wiosennych dni, kiedy natura budzi się z pozostałych po
zimie szarości. Nowy początek – nowa zieleń, to również dla nas
sygnał, że wszyscy musimy wziąć głęboki oddech, aby dotlenić się
i ożywić.
Ożywczą zieleń natury powinniśmy wykorzystać też do tego, aby
przywrócić i odnowić proporcje kolorów w naszych ogrodach. A
zatem – 'bawmy się w zielone', aby ten kolor inspirował nas do
ciekawych nasadzeń. Do wykorzystania są gotowe propozycje
Proven Winners, wiodącej marki produkcji roślin jednorocznych,
bylin i krzewów kwitnących, o wyjątkowych cechach i wysokiej
jakości produktu. PW aktywnie włączyło się w lansownie trendu
związanego z kolorem roku 2017, chociaż z drugiej strony, tak czy
inaczej, kolor zielony dominuje wśród roślin.
Oprócz sugestii i podpowiedzi, możemy wykazać się również
własną kreatywnością. Warto zastanowić się także przy zakupie nowych skrzynek, donic i mebli ogrodowych, czy nie wybrać odpowiedniego koloru. Pojawiła się bardzo duża gama wyrobów w zgodzie z panującym trendem, w pięknych barwach limonki, pistacji
czy jasnej zieleni. Po latach 'ubarwiania' naszych ogrodów i ogródków zwróćmy uwagę na zieleń, czy przypadkiem nie jest zdominowana przez inne barwy. A że nasza wiosenna zieleń jest wyjątkowa,
niech świadczy ten drobny szczegół. Mali Australijczycy podczas
swojej pierwszej wyprawy do Polski, gdy tylko znaleźli się poza
miastem, zobaczyli piękny, roztaczający się wokół krajobraz. Ich
pierwszym stwierdzeniem było: 'Mamo, jak tu zielono!'
Rabarbar w efektownej aranżacji ogrodowej jawi się
jako niezwykła roślina, fot.: OGRODY ŚWIATA, Anna Mitrosz
Koszyk z ziołami-ozdobny
i użyteczny zarazem

Meble ogrodowe w bardzo modnym kolorze

Przywrotnik ostroklapowy-wdzięczna
i niezastąpiona roślina do zielonych
zakątków

Dominująca zieleń w obsadzeniach tarasu,
fot.: OGRODY ŚWIATA, Anna Mitrosz

18

Hosta-atrakcyjna i łatwa w uprawie bylina

Lipa wrocławska-wiosna przez całe
lato w ogrodzie

PORADNIK SEZONOWY

Wnętrze ogrodowe zbudowane na bazie zieleni roślin

Każdy z nas może sam sobie dobrać odpowiednie rośliny, ale zapewne przyda się kilka sugestii. I tak, do mini ogródków w
pojemnikach, sadzone pojedynczo lub w zestawieniach, świetnie
sprawdzą się żurawki. O jasnej słonecznej barwie 'Lime
Marmolade' i 'Lime Rickey' oraz bardziej limonkowa 'Sweet Tart'.
Nasadzenie może być uzupełnione tatarakiem trawiastym 'Ogon',
jak również można użyć koleusa 'Lime Time'. W nasadzeniach
roślinami balkonowymi koleus nie jest jedyną propozycją, gdyż
świetnie będą również wyglądały wilce 'Ilusion Emerald Lace',
'Lime', 'Sweet Caroline', 'Light Green'. Mogą być też uzupełnione
wilczomleczem 'Diamond Frost' i pelargonią 'Frank Headley'. No i
oczywiście zioła, jakby podwójnie modne, bo też ze względu na
kolor. Trawa cytrynowa, mięty, melisa, oregano 'Aureum Gold',
szałwia ananasowa 'Scarlet Pineaple', tymianek cytrynowy 'Doone
Valley'. Sadzone razem po kilka sztuk, świetnie się będą prezentowały. Także rabarbar może być wspaniałą ozdobą, powinien być
tylko odpowiednio zaaranżowany.

Hortensja 'Anabelle', której kwiaty przebarwiły się już na kolor limonki

Hortensja 'Limelight' z długim okresem kwitnienia
i jeszcze białymi kwiatami

Tawuła brzozolistna 'Torgold' w słonecznej barwie

W pojemnikach sprawdzą się też hosty – żółtozielona 'August
Moon' lub dwubarwna 'Gold Standard' lub brunera 'Diane's Gold'.
Te nasadzenia, gdyż są to byliny, mogą nam służyć kilka lat. Jak
najbardziej nadają się też do posadzenia w gruncie. Wspaniałą
propozycją będą także różne odmiany host o dużych liściach,
tworzące wielkie kępy, np. dwubarwna 'Satisfaction' lub
złotozielona 'Sum and Substance'. Dobierając rośliny kwitnące,
także w tonacjach limonki, warto sięgnąć po przywrotnik
ostroklapowy, liliowiec 'Green Flutter' a wśród krzewów – po
hortensję drzewiastą 'Lime Rickey'. Krzewy, które będą miały
limonkowe kwiaty tylko w określonych fazach to wspomniana
hortensja w odmianach 'Anabelle' i 'Incrediball', hortensje
bukietowe 'Limelight' i 'Little Lime' oraz kalina koralowa 'Roseum'.
Inna, również spora grupa roślin, o atrakcyjnej jasnej barwie liści,
to kalina koralowa 'Anny's Magic Gold', dereń biały 'Baton Rouge' i
'Gouchaultii', bez koralowy 'Sutherland Gold' oraz tawuły
brzozolistne 'Tor' i 'Torgold'. W większych ogrodach powinny się
znaleźć również drzewa. Jasny kolor liści będzie utrzmywał się na
klonie pospolitym 'Princeton Gold', lipie 'Wrocławskiej',
tulipanowcu, który oprócz ciekawego kształtu liści ma limonkowe
kwiaty w kształcie tulipanów oraz na platanie klonolistnym.
A zatem PANTONE 2017 'Greenery' niech raduje nasze zmysły
przez cały sezon.

PORADNIK SEZONOWY

Naturalni

sprzymierzeńcy
Ostatnie wydarzenia pokazały, że w przyrodzie
i w ogrodnictwie wiosną zmienia się nie tylko aura.
Zmieniają się także zwyczaje i prawo.
Zapowiadana od dawna, uchwalona w grudniu
ubiegłego roku a wprowadzona w życie
1 stycznia 2017 roku nowelizacja ustawy
o ochronie przyrody zmienia zasady wycinania
drzew na własnej posesji. Ten dokument, tak
Anna
szeroko komentowany, od jakiegoś czasu zaczął
Blańda
żyć własnym życiem.
VIRIDIS
To już nie tylko zapis, ale także wszystko to, co wiąże się z ustawą,
która może zmienić wygląd niejednego polskiego podwórka lub
osiedla. Najważniejszym punktem znowelizowanej ustawy jest
zapis, że na prywatnej posesji (o ile nie prowadzimy działalności
gospodarczej) możemy właściwie bez żadnych ograniczeń wyciąć
drzewo lub krzew. Wyjątkiem jest sytuacja, w której drzewa są
chronione w inny sposób – stanowią pomnik przyrody, zabytek lub
są rzadko występującym na danym obszarze okazem. Według
ustawy tylko te wyjątki będą nietykalne, z innymi będzie można
zrobić wszystko. Ale czy warto?
Wcześniej w wielu wypadkach trzeba było uzyskać pozwolenie na
wycinkę. Nie było trudne zadanie, należało jednak podjąć wysiłek,
znaleźć czas, wybrać się do urzędu i wypełnić stosowne
dokumenty. Dlatego wiele osób kilkakrotnie zastanowiło się nad
tym, czy warto podejmować wysiłek. Wielu rezygnowało z tej
„przyjemności” a zdrowe drzewa pozostawały nietknięte przez
wiele lat. Nie przeszkadzając nikomu. Z kolei do samowolnego
wycinania drzew zniechęcały wysokie kwoty i kary grożące za
nielegalną wycinkę. Obecnie prawo w tej materii jest znacznie
łagodniejsze a niewłaściwe zachowania w stosunku do drzew nie są
już tak „kosztowne”. Jeżeli ktoś chciałby zapoznać się z całą treścią
ustawy odsyłam do: Dz.U. 2016 poz. 2134 (nowelizacja ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody). Zaznaczam, że
w związku z publiczną i parlamentarną dyskusją wokół tej ustawy,
może ona w najbliższym czasie ulec zmianie.

Chrońmy drzewa!
Ustawa, w której zmieniono postanowienia dotyczące wycinki
drzew, znalazła się „na językach” internautów, jest nieustannie komentowana w mediach, na portalach internetowych i społecznościowych. Drzewa zaczęły pojawiać się na pierwszych stronach
gazet nie z powodu atrakcyjnego pokroju, rozłożystej korony czy
ozdobnej, ponacinanej znakami czasu kory. Teraz są tylko cieniami
samych siebie, pozbawione życia znikają z ulic miast, skwerów
i ogrodów. Nie uwierzę jednak w to, że miłośnicy zieleni pozbędą
się zdrowego, pięknie rosnącego drzewa, które posadzili w dzieciństwie i pielęgnowali go tylko dlatego, że można. Ale dla tych,
którzy nie są w jakikolwiek sposób związani z drzewami, pozbędą
się ich bez skrupułów.
Wielokrotnie na łamach kwartalnika „Viridis” podejmowaliśmy
temat drzew. I nadal chcielibyśmy, z wielką przyjemnością, poruszać ten temat. Pisać o tym, że drzewa to bogactwo „nie do przecenienia”, podglądać sekrety ukryte w starych drzewach, proponować posadzenie w ogrodzie nowych odmian drzew, nie tylko
tych owocowych. Doradzać jak korzystać z dobrodziejstwa drzew,
pozyskując np. sok z brzozy. Opisywać i pokazywać na zdjęciach,
jak pięknie kwitną wiosną i latem krzewy owocowe i ozdobne.
Zachwycać się wiosennym śpiewem gniazdujących ptaków. A zimą
proponować zawieszenie na drzewach karmników, które byłyby
doskonałą stołówką dla zimujących ptaków. Nie możemy także pominąć faktu, że drzewa i krzewy są doskonałą barierą antysmogową, chroniącą nas w jakimś stopniu przed szkodliwym zanieczyszczeniem. Dobry drzewostan to naturalny filtr powietrza. Jeżeli drzew i krzewów będzie coraz mniej, to o czym będziemy pisać?
REKLAMA

CENTRUM OGRODNICZE

Bogactwo drzew jedynie w lesie?
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Przykładowa aranżacja

REKLAMA

Drzewa to domy dla zwierząt a także doskonałe
miejsce do leniuchowania (patrz poniżej)
Pocieszające jest to, że drzewa mają swoich sprzymierzeńców nie
tylko wśród miłośników zieleni. Sprzymierzeńców mają również
wśród rudych wiewiórek, które chętnie budują w drzewach swoje
mieszkanka i zajadają się żołędziami, sowy, dla których gałęzie
drzew są doskonałą sceną dla nocnych pohukiwań, pszczoły, którym drzewa oferują miododajny pył. Grzyby, pozostające z korzeniami leśnych drzew w całkiem udanej symbiozie. Do wrogów
możemy zaliczyć korniki i narzędzia, które są wykorzystywane,
całkiem niepotrzebnie, do usuwania zdrowych okazów. Innych
kandydatów do szkodzenia drzewom jak na razie brak.
Sprawa wycinki drzew zapewne
kiedyś doczeka się finału.
W oczekiwaniu na końcowy efekt
nie dajmy się ponieść emocjom
i zbyt pochopnym decyzjom.
Dzięki temu uratujemy nie tylko
drzewo, ale także życie, które
toczy się w jego koronach,
na gałęziach i pod korzeniami.
Miejmy własną historię związaną
z posadzeniem drzewa. Drzewa
są świadkami wydarzeń, a wokół
nich tworzy się niepowtarzalna
wspólnota. Nie pozbywajmy się
tego naturalnego bogactwa tylko
dlatego, że mamy do tego prawo.
Powyższa refleksja ma na celu wzbudzenie przede wszystkim
refleksji nad tym, czy warto „na żywioł” wycinać drzewa. Czy
warto pozbywać się przyjemności przesiadywania w ich cieniu,
podczas upalnych dni. Nie zabierajmy sobie sami tego, co
mamy najlepszego. Jednym cięciem.
REKLAMA
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Herba thea
czyli co nieco o... ziołach

czyli co nieco o... ziołach
Podejmując temat ziołowych herbat
należy rozprawić się z kilkoma mitami.
Czy herbata i herbata ziołowa mają ze sobą
wspólnego coś więcej niż tylko samą nazwę?

Popularna herbata to napar z młodych liści i pąków grupy roślin
(m.in. krzewu herbacianego), należących do rodzaju Camelia,
uprawianych w krajach całej strefy zwrotnikowej. Herbata ziołowa
z kolei to gorący napar z różnego rodzaju ziół. A samo słowo
„herba” jest zapewne znane większości z nas i oznacza „zioło”.
Wiedząc, że obydwa gorące napoje są sporządzane z innych surowców moglibyśmy uznać, że kończą się różnice a zaczynają podobieństwa. Nie do końca. Bo choć i to napar i to napar, występują
jednak subtelne różnice. Czarną herbatę zaparzamy wrzątkiem
(herbata biała czy zielona powinna być parzona w niższej
temperaturze) zioła natomiast w każdym przypadku gorącą, ale
nigdy wrzącą wodą. Czas parzenia również jest inny. Zazwyczaj
liści herbaty nie parzy się dłużej niż 5 minut, gdyż po tym czasie
uwalniają się substancje szkodliwe dla naszego organizmu. Inaczej
jest z ziołami, które należy parzyć od 5 do 10 min, zawsze pod
przykryciem. Pozwoli to na uwolnienie z suszu ziołowego
dobroczynnych olejków eterycznych. Poza tym z ziół uwalniają się
zawarte w nich witaminy i minerały. Większość z nas słodzi
czarną herbatę, herbaty ziołowe nie wymagają słodzenia (a jeśli już
jest taka potrzeba to można je posłodzić miodem). Zarówno
czarną herbatą jak i naparem z ziół powinniśmy się delektować i pić
w spokoju, w domowym zaciszu.
Na wstępie wspomniałam o mitach dotyczących herbatek ziołowych. Często uważamy (choć nie chcę powielać tych opinii, a jedynie o tym wspomnieć), że herbatki ziołowe są przeznaczone dla
określonej grupy wiekowej. Nic bardziej mylnego, herbatki ziołowe można pić w każdym wieku. Paradoks jest taki, że mamy
świadomość leczniczych właściwości ziół, ale po napary sięgamy
zazwyczaj podczas kłopotów z żołądkiem czy z przeziębieniem.
Dajemy się przekonać innym, że „tak trzeba” i że „to pomoże”. Jest
to jakaś argumentacja, ale warto pamiętać o tym, że w niektórych
dolegliwościach zioła pomagają tylko przy regularnym stosowaniu. Chcielibyśmy, aby napary przywróciły nam witalność,
zniwelowały zmęczenie i osłabienie organizmu. A tu trzeba uzbroić
się w cierpliwość.

Gdy jesteśmy już rozentuzjazmowani skutecznym działaniem
herbatek ziołowych, zaczynamy je pić... w nadmiarze. Pamiętajmy,
że zasada regularności nie odnosi się tu do tego, że zioła mają być
pite cały czas. Zaleca się picie nie więcej niż 4 herbat ziołowych w
ciągu dnia. Jeszcze mniej wypijajmy herbatek o działaniu przeczyszczającym, gdyż ich nadmiar może rozregulować nasz
organizm. Poza tym zioła należy co jakiś czas zmieniać - różnorodność sprawi, że nasz organizm nie zdąży przyzwyczaić się do
jednego rodzaju ziół, osłabiając ich działanie.
Wbrew wcześniejszym mitom zauważam, że herbaty ziołowe
„wracają do łask”. Świadczy o tym różnorodność herbatek dostępnych w sklepach czy możliwość zakupu suszu z różnych ziół.
Gotowe mieszanki ziół proponują sklepy internetowe. O ile jestem
daleka od potępiania tych, którzy kupują herbatki ziołowe w sklepach (sama to czasem robię), o tyle chcąc być obiektywna nie mogę
przemilczeć faktu, że zioła zakupione w sklepach zielarskich są
zdecydowanie najlepszej jakości. Susz zawiera więcej właściwych składników, natomiast ziołowe herbatki ekspersowe posiadają więcej dodatków i aromatów. Jeżeli kupujemy herbatę ziołową
w sklepach, to należy zwracać uwagę na skład a także na rozdrobnienie ziół w torebkach (np. trójkątach). Im mniej rozdrobnione
zioła (liście, kwiaty, kawałki owoców, które możemy rozpoznać),
tym mamy do czynienia z lepszej jakości herbatami. Ale jak wspomniałam obecnie zdobycie suszu nie jest trudne a nawet, wbrew
pozorom, nie jest takie kosztowne.
Jeżeli już „polubimy” herbatki ziołowe, możemy sami (o ile mamy
taką możliwość) zbierać potrzebny surowiec. Własny ogród (nie
skażony herbicydami), pola i łąki oddalone od dróg i terenów
przemysłowych, to idealne miejsca do tego celu. Nie zbierajmy ziół
których nie jesteśmy pewni (lub zbierajmy je z atlasem ziół), gdyż
mogą nam bardziej zaszkodzić niż pomóc. Suszenie zebranych ziół
również nie jest kłopotliwe, możemy to robić w zacisznym miejscu
na zewnątrz lub w domu, np. w piekarniku. Zioła są ogólnodostępne
w naturze i możemy z tego korzystać.
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Parzenie ziół to pewien rytuał. Czajniczek najpierw ogrzewamy
(wystarczy polać ścianki gorącą wodą) a dopiero potem
wsypujemy 1-2 łyżeczek ziołowej mieszanki (lub jednego zioła).
Susz zalewamy gorącą, miękką wodą (najlepsza jest woda filtrowana lub górska). Napar przykrywamy i czekamy aż zioła „naciągną”. Po tym czasie herbatkę należy przecedzić.
I gotowe!

Spożywanie naparów z ziół nie jest wskazane dla określonej grupy
osób. Są to przede wszystkim ci, którzy zażywają leki. Niektóre
zioła mogą wchodzić w reakcje chemiczne z niektórymi lekami i
może to wywołać nieprzewidziane skutki. Na zioła powinni także
uważać alergicy. Choć kontakt z rumiankiem lub pokrzywą częściej
może powodować wysypki i zaczerwienienia to herbata z suszu
tych samych roślin może w ogóle nie być powodem reakcji
alergicznej. Niemniej jednak stosowanie ziół przez alergików należy skonsultować z lekarzem.

Niezliczona ilość ziół, występująca w naszym środowisku naturalnym powoduje, że chcielibyśmy je usystematyzować. Nie ze wszystkich ziół udaje się pozyskać ekstrakt i nie wszystkie mają lecznicze właściwości. Te przeznaczone do sporządzania naparów mają działanie uspokajające, relaksacyjne, łagodzące, wspomagające. Zioła parzymy, gdy mamy problemy ze snem, układem
nerwowym, trawieniem, jesteśmy zmęczeni i przeziębieni. Napary
ziołowe mogą być także używane do inhalacji (przy zatokach) oraz
zewnętrznych okładów (zmniejszają obrzęki i przyspieszają gojenie się ran). Oprócz ciała leczą także umysł.
Bez względu na wynik degustacji ziołowych herbatek
warto podjąć to wyzwanie!

REKLAMA

Co takiego szczególnego znajduje się w ziołach będących
składnikiem herbat? Zawierają one wiele substancji czynnych, które uwalniają się podczas parzenia. W większości ziół są to: witaminy, sole mineralne, mikro i makroelementy, kwasy organiczne,
olejki eteryczne. Uwalniane składniki są bez problemu wchłaniane
przez nasz organizm i mogą pełnić swoją dobroczynną rolę.
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Pasztet
i garnek

rzymski
czyli

randka

wybornego smaku
z doskonałą formą
Izabela Jażdżewska
kierownik ds. marketingu
BROWIN

Zachęcamy do przygotowania znakomitych
DOMOWY PASZTET ZAPIEKANY
pasztetów, dzięki którym często używane określenie
Składniki:
„niezły pasztet” zacznie się Państwu kojarzyć
1 kg łopatki
wyłącznie pozytywnie.
1 kg karczku
Samodzielnie przygotowane pasztety cechują się wybornym smakiem jedynych w swoim rodzaju domowych dań, które zachwycą
wszystkich, bez względu na wiek, poglądy, miejsce zamieszkania
i poczucie humoru. Jak mówiła pewna wątróbka: „dla dobrego
pasztetu dałabym się pokroić!” Kto choć raz w życiu miał przyjemność skosztować pasztetu z prawdziwego zdarzenia, ten owej wątróbce z pewnością nie będzie się dziwić – i zmieli ją ochoczo wraz
z innymi składnikami.
Polecamy także użycie garnka rzymskiego, a właściwie różnych
tzw. form rzymskich – ich zalety podkreślą uroki nie tylko ulubionego gulaszu, ale także wielu innych potraw. Naczynia te warte są
szczególnej uwagi ze względu na swoje walory – zrobione w nich
dania są zdrowe i bardzo smaczne.
Poniżej przedstawiamy nieco praktycznych rad i przydatnych informacji oraz kilka sprawdzonych przepisów.

JAK ZROBIĆ DOBRY PASZTET?
1. Pasztet źle znosi mrożenie – traci wtedy swoją konsystencję
i smak. Nie ma za to problemu, żeby zrobić go na przykład około 45 dni przed Świętami – świetnie przechowa się nam w lodówce.
2. Ważne, aby mięso na pasztet nie było zbyt chude, ponieważ nasz
świąteczny przysmak wyjdzie łykowaty i suchy. Dobrym dodatkiem mięsnym, który zapewni odpowiednią wilgotność pasztetu,
będzie kawałek podgardla wieprzowego.
3. Pasztet pieczemy w podłużnej, wąskiej foremce, tzw. keksowej.
Wykładamy ją cienkimi plastrami boczku lub słoniny – dzięki temu
pasztet nie przypali się i nabierze przyjemnego aromatu.
4. Pasztet zazwyczaj przyrządzamy mieszając kilka gatunków mięsa. Jeśli mamy w zwyczaju dorzucać wątróbkę cielęcą lub drobiową, to weźmy pod uwagę, że zbyt duża jej ilość może zdominować
smak całej potrawy.
5. Sekretem pysznego pasztetu jest odpowiednie doprawienie, dlatego starannie dobierzmy przyprawy. Najlepszą przyprawą do
pasztetu, o której absolutnie nie można zapomnieć, jest gałka muszkatołowa. Najlepiej smakować będzie świeżo starta.
6. Aby podkreślić mięsny smak pasztetu, warto go wzbogacić
bulionetką drobiową. Jeśli natomiast wybieramy wersję wegetariańską, użyjmy bulionu na włoszczyźnie.
A może pasztet gotowany na parze?
Podaną w przepisie masę pasztetową można też ugotować na parze
– wówczas robimy kąpiel wodną. Na garnek z gotującą się wodą
nakładamy metalową miskę, wysmarowaną tłuszczem. Wlewamy
do niej masę pasztetową, przykrywamy i gotujemy, aż wierzch się
dobrze zetnie. Po ostygnięciu wkładamy do lodówki i jemy na drugi
dzień. W przypadku gotowania na parze należy uważać, aby masa
nie była zbyta wysoka, gdyż wtedy pasztet nie ugotuje się
równo.
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0,5 kg surowego boczku
200 g słoniny
0,5 kg wątróbki
2 cebule
1 bułka namoczona w mleku
3 jajka
sól, pieprz, gałka muszkatołowa
2 kostki rosołowe
jałowiec
Przygotowanie:
Łopatkę, karczek, boczek i słoninę kroimy w kostkę i lekko podsmażamy na oliwie. Wsypujemy wszystko do dużego garnka, zalewamy wodą z dodatkiem 2 kostek rosołowych i dusimy pod przykryciem do miękkości. Wątróbkę zanurzamy w gorącej wodzie na 5
minut. Cebulę wrzucamy na patelnię, by się zeszkliła. Następnie
wszystkie te składniki mielimy 3 razy w maszynce, dodając namoczoną w mleku bułkę. Białka oddzielamy od żółtek i ubijamy „na
sztywno”. Dodajemy żółtka i zmielony farsz mięsny, po czym całość dokładnie mieszamy i doprawiamy do smaku. Wnętrze dwóch
podłużnych form natłuszczamy i wysypujemy bułką tartą. Napełniamy (do wysokości ok. 3/4) przygotowaną masą mięsną. Pieczemy ok. 1 godzinę w temperaturze 200-220°C. Uwaga: jeśli mięso i
boczek są wyjątkowo „chude", to możemy zwiększyć ilość słoniny
lub ewentualnie dodać 2 łyżki smalcu. Zapobiegnie to „wysuszeniu" pasztetu, a w efekcie jego rozwarstwieniu się w trakcie
krojenia.
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

Składniki:
500 g mięsa wieprzowego (łopatka)
250 g podgardla wieprzowego
50 g słoniny
200 g wołowiny
250 g wątróbki
5 jajek, 2 bułki kajzerki namoczone w wodzie
1 kostka wołowa
tłuszcz do smażenia
1 łyżka margaryny, 2 łyżki bułki tartej
włoszczyzna (marchewka, kawałek selera, pietruszka)
6 łyżek żurawiny suszonej (namoczonej w ciepłej wodzie)
1 cebula
sól, pieprz czarny, rozmaryn , ziele angielskie
3 liście laurowe
Przygotowanie:
Wszystkie rodzaje mięsa – oprócz wątróbki – kroimy na mniejsze
kawałki i obsmażamy na mocno rozgrzanym tłuszczu.
Przekładamy do garnka i zalewamy niewielką ilością wody – tak,
aby przykryła mięso. Do garnka dodajemy obrane warzywa, liście
laurowe oraz ziele angielskie. Całość gotujemy, zbierając
powstającą na powierzchni zawiesinę i dusimy mięso do momentu,
gdy będzie bardzo miękkie. Na kilkanaście minut przed końcem
duszenia dokładamy wątróbkę. Cebulę kroimy w kostkę i szklimy
na tłuszczu. Kajzerki odciskamy z wody (lub z mleka).Wszystkie
mięsa, cebulę, warzywa i kajzerki przepuszczamy przez maszynkę
do mielenia. Żeby pasztet był pełen smaku, do masy dodajemy
esencję z kostki wołowej, rozpuszczonej w gorącej wodzie lub w
wywarze pozostałym z gotowania mięsa. Żurawinę oraz jajka
doprawiamy pieprzem i wszystko razem mieszamy.
Mięsną masę przekładamy do natłuszczonej margaryną i posypanej
tartą bułką foremki, posypujemy obficie rozmarynem i wstawiamy
do piekarnika nagrzanego do 160°C. Pasztet pieczemy przez ok. 1,5
godziny, a następnie studzimy.

GULASZ Z ZIEMNIACZKAMI
Składniki:
0,7 kg mięsa (np. karkówki lub łopatki)
ziemniaki, marchewka
2 cebule
główka czosnku
1/2 szklanki bulionu
2 czubate łyżki gotowej pasty gulaszowej (lub sosu)
1 czubata łyżka słodkiej wędzonej papryki w proszku
olej z pestek papryki, pieprz, sól,papryczka chili (w całości)
Jeśli ktoś lubi, może dołożyć pieczarek.
Sposób przygotowania:
Ziemniaki obieramy i kroimy w niewielką kostkę. Obraną cebulę
kroimy w plasterki lub kostkę, natomiast czosnek dzielimy na pojedyncze ząbki (nie obieramy). Mięso kroimy w kostkę o boku ok. 2
cm. Przekładamy do miski, dodajemy pastę gulaszową, wędzoną
paprykę w proszku, olej z pestek papryki i doprawiamy pieprzem.
Dokładnie mieszamy i odstawiamy na godzinę. Do zamarynowanego mięsa dodajemy ziemniaki, cebulę oraz czosnek, wlewamy bulion (i ewentualnie dodajemy nieco soli). Mieszamy i przekładamy
do garnka rzymskiego, wcześniej namoczonego przez 20 minut
w wodzie. Na wierzchu kładziemy przekrojoną na pół papryczkę
chili. Garnek przykrywamy i wstawiamy do zimnego piekarnika.
Całość pieczemy w temperaturze 160°C przez 1,5 godziny.

Życzymy smacznego!
... Bo domowe jest lepsze!

REKLAMA

PASZTET Z ROZMARYNEM I ŻURAWINĄ

JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA

Gdy przylecą

bociany
Każdej wiosny cała Polska wpatruje się
w niebo. Przyleciały? Już są? W audycjach
radiowych czuć mały wyścig, kto pierwszy
poda datę przylotu bociana. Nierzadko
słyszymy, że klucz bocianów właśnie leciał
nad rzeką… No właśnie, jak to jest
z bocianami białymi na wiosnę?

Po pierwsze: bociany nie lecą kluczem, a każda taka obserwacja dużych ptaków ustawionych w charakterystyczne
„V” dotyczy najczęściej żurawi. Po drugie: informacje
o przylocie bocianów w lutym lub na początku marca dotyczą raczej osobników zimujących, bo każdego roku w Polsce na zimę pozostaje grupa polarników. Nie zawsze znamy
przyczynę takiej decyzji o pozostaniu, ale zdarza się, że te
osobniki były wcześniej w rękach człowieka. Karmione
przez ludzi zatraciły potrzebę wędrówki. Czy dotyczy to
wszystkich zimujących bocianów, tego nie wiemy, dlatego
też zbieramy wszelkie informacje o bocianach zimujących.
Zachęcamy do zgłaszania każdej obserwacji na stronie
www.bociany.pl w zakładce „Zimujące bociany”.

Autor Krzysztof Konieczny z przedmiotem artykułu - bocianem

Główny przylot bocianów do Polski to koniec marca i początek kwietnia. Z każdym dniem przybywa boćków na
gniazdach i rozpoczynają one czas rozrodu. Budują gniazda,
poprawiają stare i pilnują ich przed kolegami z sąsiedztwa.
Jeśli w danym gnieździe, w poprzednim sezonie, udało się
wychować młode, to wartość tego rewiru rośnie i trzeba się
bardzo starać, by utrzymać posiadłość. Dochodzi czasem do
walk, przepychanek i odstraszania klekotaniem.

Poranek z bocianem w Dolinie Łachy

Szczęśliwa para?

W akcję włączyło się do tej pory wiele osób prywatnych, a także dziesiątki szkół
i organizacji. W przypadku gdy zauważymy zaplątanego w gnieździe bociana,
warto skontaktować się z naszą infolinią 0801BOCIAN (0 801-26-24-26).
Razem znajdziemy rozwiązanie tego trudnego zdarzenia. Informacje o zbieraniu
sznurków można do nas przesyłać, chętnie popromujemy takie działania na
portalach społecznościowych, powiązanych ze stroną bociany.pl.
Zimujący bocian - dzięki obrączce wiemy,
że został uratowany i dokarmiany przez człowieka

Intensywny czas zbierania materiału na gniazdo wiąże się
z wielkim niebezpieczeństwem dla tych charakterystycznych ptaków. Oprócz gałązek, darni, słomy, bociany do
gniazd znoszą różne śmieci, w tym plastikowe sznurki.
I właśnie w sznurkach kryje się największe zagrożenie.
Wbudowane w gniazdo tworzą pętle, w które zaplątują się
młode i zdarza się, że pisklę rośnie, ale nie może odlecieć.
Często przez sznurki boćki giną lub pozostają z uszkodzonymi kończynami. Czy możemy jakoś pomóc? Pierwszym
zadaniem jest zbieranie z pól, łąk, przydroży, wszelkich plastikowych sznurków, pozostałych po produkcji rolniczej.
Akcję zbierania sznurków od lat prowadzi Fundacja
Przyrodnicza „pro Natura” z Grupą Energa.
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Energetycy z Energii montują
nową platformę dla bocianów

JAK DOBRZE MIEĆ SĄSIADA

Wiosna to dobry czas, by pomyśleć
o bocianach i zastanowić się, co się z nimi
obecnie dzieje. A dzieje się nie najlepiej.
Liczebność bocianów białych w wielu
rejonach Polski zaczyna mocno spadać.
Jednym z istotnych czynników jest
zamiana rolnictwa ekstensywnego
na intensywne. Powiększenie działek
rolnych, monokultury kukurydzy i innych
upraw, wzrost stosowania chemii
w rolnictwie, skutecznie zabierają boćkom
ich żerowiska. Zanika charakterystyczna
dla dawnej polskiej wsi mozaika
środowisk. Tu łączka, tam ziemniaki,
owies, kawałek koniczyny czy lucerny,
szeroka miedza, oczko wodne – to jest to,
co bocianom potrzebne jest do życia.
Posiana w maju kukurydza wyłącza
Społeczny rezerwat przyrody Fundacji Przyrodniczej „pro Natura” to raj dla żerujących bocianów
z żerowania dany obszar, aż do późnej
jesieni, kiedy to już nie ma bocianów.
Stąd tak istotne jest pozostawianie w krajobrazie rolniczym
wszelkich nieużytków, oczek wodnych czy miedz. Bardzo
ważne też jest koszenie łąk w różnych terminach, które zgrają się z okresem wychowywania piskląt. Wtedy to każdy
koszony kawałek dostarcza okolicznym parom odpowiednio dużo pokarmu dla żarłocznych pisklaków. Warto dodać,
że bociany to drapieżniki i korzystają z pokarmu zwierzęcego – owadów, dżdżownic, gryzoni i innych drobiazgów
przebywających na polach. W ten sposób bociany są związane z zasobami siedliska, a ich sukces lęgowy (liczba wychowanych młodych), bardzo mocno zależy od ilości i różnorodności drobnych zwierząt.
Cieszmy się zatem tymi ptakami, gdy przylecą do nas na
wiosnę i starajmy się im pomagać. Zbierajmy sznurki,
rozmawiajmy z właścicielami łąk i innych gruntów, aby
pozostawiali fragmenty ziemi przyrodzie. Zwracajmy także
uwagę na gniazda – czy nie wymagają remontu,
podniesienia z przewodów elektrycznych na specjalne
platformy (dobrym czasem na remont gniazda jest jesień).
Z drugiej strony musimy pamiętać, że bez rozwiązań
systemowych, specjalnych ustaw, czy też zmian w dotacjach
rolniczych gruntów, liczebność bocianów może nadal
spadać w Polsce.
Mam jednak nadzieję, że Polacy obronią przed wyginięciem
ten charakterystyczny dla nas gatunek. Symbol, który jest
kojarzony z Polską w kraju i na świecie.

Lwowiec - bociania wieś w województwie warmińsko-mazurskim

REKLAMA

Bociani portret

Zachęcam do zaglądania do mojego bloga
www.dbajobociany.pl, gdzie poczytacie wiosną o
boćkach, ale też o przyrodzie wokół bocianiego gniazda.
Tekst i fotografie:
Krzysztof Konieczny
Fundacja Przyrodnicza
„pro Natura”
www.dbajobociany.pl
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PORADY FACHOWCÓW

Wiosna i lato

pełne NOWOŚCI

Intrygują, zaskakują, przełamują
rutynę i wprawiają w zachwyt.
Tomasz Drabek
Plantpol, Zaborze Spójrzmy na odmiany mające
potencjał, by stać się prawdziwymi
hitami 2017 roku!
Jak co roku, to właśnie nowości wzbudzają największe emocje na
rynku roślin balkonowych i rabatowych.

Bidens Super Star

Uczep, to doskonale znana roślina, która dzięki średniemu wzrostowi perfekcyjnie sprawdza się w kompozycjach nie zagłuszając
pozostałych odmian. Jego bardziej wzniosłe warianty wspaniale
sprawdzają się na rabatach. W tym sezonie będziemy mieli okazję
przetestować kilka całkiem nowych, interesujących odmian
popularnego bidensu. Pierwszą pozycją, na którą warto zwrócić
uwagę jest Super Star o ogromnych kwiatach! Jeśli poszukujecie
intensywnie żółtej odmiany, która będzie wyglądała rewelacyjnie
nie tylko w doniczkach, ale i dużych wiszących koszach, Super Star
to idealny wybór. Oprócz wyjątkowych kwiatów, nowy uczep
charakteryzuje się również lekko zwisającym pokrojem, znakomitym krzewieniem, bardzo szybkim tempem wzrostu oraz
wczesnym kwitnieniem.
Jeszcze bardziej intrygująco zapowiada się odmiana Hot & Spicy
o zaskakujących, dwubarwnych kwiatach! Pomarańczowe płatki
z żółtymi przebarwieniami są wprost stworzone do kompozycji,
wspaniale rozjaśniając kwiatowe aranżacje i wprowadzając do nich
żywe, jasne barwy. Oprócz niepospolitych kolorów, Hot & Spicy
zachwyca również zwartym pokrojem i kompaktowymi rozmiarami, tworząc wrażenie spektakularnej kwiatowej kolorowej kuli,
kwitnącej obficie przez całe lato.

Uczep o kulistym pokroju
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Bidens Hot & Spicy

Niezwykła seria begonii stale kwitnącej, o wiele mówiącej nazwie
„Doble” (podwójny, dwukrotny), to kolejna pozycja na naszej liście, mająca szansę stać się prawdziwym przebojem sezonu 2017.
Dzięki namnażaniu w sposób wegetatywny o wiele lepiej znosi niekorzystne warunki atmosferyczne. Jest również znacznie odporniejsza na wszelkie choroby. Jednak tym, co świadczy o wyjątkowości odmian należących do serii doble, są wspaniałe pełne
kwiaty! W porównaniu do popularnych begonii sepmerflorens
uprawianych z siewu, seria doble kwitnie o wiele obficiej. Oprócz
nadzwyczajnych kwiatów, begonie charakteryzują się również
świetnym, bardzo wyrównanym krzewieniem oraz dwoma wariantami kolorystycznymi liści: ciemnobrązowym oraz intensywnie
zielonym.

Begonia Doble Dark Pink

PORADY FACHOWCÓW

Supertunia to dobrze znana seria roślin zaliczanych do grupy petunii kaskadowych, odznaczających się perfekcyjnym, kulistym pokrojem
oraz wczesnym kwitnieniem. To właśnie dzięki
tym cechom, Supertunie uważane są za rośliny
perfekcyjnie sprawdzające się w wiszących koszach. W tym sezonie seria zostanie uzupełniona
interesującymi, dwubarwnymi odmianami
(o kwiatach w intensywnych odcieniach różu
i fioletu), urozmaiconymi delikatnym wzorem
w kształcie białych gwiazdek.

Petunia Amore

Co roku, na rynku roślin balkonowych, pojawiają się dziesiątki nowych odmian Petunii i Surfinii. Zachwycają nie tylko lepszym
pokrojem i obfitszym kwitnieniem, ale przede wszystkim przykuwają wzrok coraz ciekawszymi barwami i oryginalniejszymi wzorami
na kwiatach. W tym sezonie jedną z najbardziej niezwykłych pozycji
jest z pewnością seria Amore. Dwubarwne kwiaty zachwycają intensywnymi barwami oraz nieszablonowymi wzorami, w kształcie
wyraźnych serduszek na płatkach, do których nawiązuje nazwa.
Najefektowniej wyglądają posadzone w koszach, lub wyeksponowane w wysokich donicach!
Supertunia Raspberry Star

Propozycji nowych odmian jest wiele, ale powyższe przykłady
niewątpliwie mają „to coś” i mogą stać się hitami
tegorocznych balkonów i rabat.

Supertunia Blueberry Star

Petunia Amore
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Supertunia Pink Star

Pomponowe drzewka
owocowe
Wiosną drzewa owocowe
stroją się w pierwsze, młode listki,
a następnie ubierają w kwiaty.
Latem i jesienią drzewa obsypują się także
smacznymi owocami.
3. Następnie listki ostrożnie przyklej
Do wykonania pomponowych
do gałązek.
drzewek potrzebne będą:
- druciki kreatywne w kolorze
3
brązowym
- zielony filc
- małe pomponiki np. czerwone, żółte
(do kupienia w pasmanterii)
- klej i nożyczki
4. Na koniec przyklej lub umieść na drzewach
1. Z brązowych drucików uformuj pień drzewa.
kolorowe pomponiki, przypominające owoce.
Skręć druciki ciasno obok siebie, aby utworzyć
4
pień i rozchodzące się z niego gałązki.

1

2. Z filcu wytnij listki. Aby miały regularny
kształt możesz wcześniej wyciąć formę listka
z papieru. Uważaj! Gdy wycinasz coś
nożyczkami, poproś o pomoc osobę dorosłą.

2
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jesienią...

latem...

witamy wiosnê...
Kochane dzieci, postanowiłem przybliżyć wam to, jak
dawniej witano wiosnę. Niektóre ludowe zwyczaje
wiosenne są znane do dziś.
Rozpoczęcia wiosny nie sposób przeoczyć
– robi się cieplej, pierwsze wiosenne kwiaty,
zawilce i pierwiosnki, wypuszczają zielone
listki a na drzewach możemy usłyszeć wesołe
trele kosów i skowronków. Dawniej wiosnę trzeba było
przywitać z honorami. Co robiono? Gospodynie domowe,
za pomocą miotełek i ściereczek, „wypędzały” z domów
kurz i brud. Przy okazji wypędzały także złe moce
i duchy! Po tych wiosennych porządkach dawne
domostwa były już gotowe na przyjęcie świeżej
i pachnącej wiosny!

starym
obyczajem

W czasach, gdy na świecie nie było jeszcze Internetu i nie można było na
bieżąco sprawdzać pogody, obserwowano przyrodę. Każdy dobry obserwator
wiedział, jaka będzie pogoda następnego dnia! O pogodzie śpiewały ptaki
i wskazywały ją rośliny. Z obserwacji zmieniającej się aury nasi
przodkowie wymyślili do dziś aktualne powiedzenia: „W marcu jak w garncu”
(w tym miesiącu może być naprawdę ciepło) a „Kwiecień plecień co przeplata,
trochę zimy, trochę lata” (kwiecień to bardzo „kapryśny” miesiąc).
Ogrodnicy do dziś wierzą w to, że Pankracy, Serwacy, Bonifacy
to „źli ogrodowi chłopacy” a Zośka jest „zimna”. Jak mówią te przysłowia,
w czasie ich przypadających imienin (w połowie maja)
może być zła pogoda i dlatego, na wszelki wypadek, trzeba otulić
matami słomianymi rośliny, które nie lubią chłodu i mrozu.

A jak kiedyś dzieci witały wiosnę? 21 marca, w Pierwszy Dzień Wiosny,
topiono marzannę. Do dziś ten obyczaj jest aktualny. Kiedyś ten obrzęd
wiązał się z rytuałem pożegnania złej i okrutnej Zimy i powitania dobrej
i kolorowej Wiosny. Marzanna uważana była dawniej za słowiańską boginię
i symbolizowała Śmierć. Kukłę marzanny wykonywano ze słomy,
owijano białym płótnem a dzieci ozdabiały ją koralikami i wstążkami.
Następnie chodziły z tak wystrojoną kukłą po wiosce i podtapiały ją we
wszystkich okolicznych wodach. Wieczorem z kolei młodzież przejmowała ją,
podpalała i topiła w rzecze, pozwalając jej płynąć z prądem. Pożegnana zima
już nigdy nie wracała, ale za płynącą kukłą nie należało się oglądać,
gdyż mogło to przynieść pecha. Dziś topienie marzanny nie ma już w sobie
tej magii co kiedyś, chociaż pewnie z przyjemnością wykonujecie
w szkole marzannę i cieszycie się, gdy możecie symbolicznie
pożegnać zimę a powitać wiosnę!

Zwyczajem z dawnych czasów jest też, znany do dziś, ŚmigusDyngus. Większość z was kojarzy go ze Wielkanocą
i nieograniczonym polewaniem się wodą. I te skojarzenia są
słuszne. Ale kiedyś śmigus wyglądał inaczej. Przede wszystkim
był to pogański zwyczaj. Polewano się wodą po to, aby wypełnić
pewien rytuał. Oprócz wody w ruch wchodziły także witki – były
to cienkie gałązki, którymi „okładano się” wzajemnie po nogach.
Wierzono, że w ten sposób można wypędzić z ludzi na przykład
choroby. W śmigus robiono sobie także nawzajem psikusy i psoty.
Nikt się w tym czasie na nikogo nie obrażał, bo taki był zwyczaj.
Dzień, w którym obchodzono śmigus, był ważny jeszcze z innego
powodu. I o tym pewnie mało kto z was słyszał. W ten dzień
rolnicy wykonywali pewien rytuał związany z urodzajem na polu.
Otóż wstawali oni wcześnie rano, wychodzili na pole i kropili je
wodą święconą. W zagony wbijano także krzyżyki zrobione z palm
wykonywanych na Niedzielę Palmową. Obrzędy te miały jeden cel
– zapewnić urodzaj, wysokie plony i ochronę przed klęskami
żywiołowymi. Dziś ten rytuał odchodzi w zapomnienie.

Czy ktoś z was może słyszał, co to Prima Aprilis? Chyba wszyscy.
To jedyny dzień, który obchodzimy 1 kwietnia, w którym wszyscy,
mali i duzi, mogą oszukiwać, nabierać kogoś i psocić.
I wcale nie trzeba się do tego przyznawać,
a wręcz robić to tak, aby myślano, że to prawda. A potem mieć
wielką frajdę, że się kogoś nabierze! Nawiasem mówiąc stacje
telewizyjne prześcigają się w podawaniu nieprawdziwych, często
śmiesznych, informacji. A jak to było dawniej? Okazuje się, że
obyczaj ten jest bardzo stary, gdyż pojawił się w starożytnym
Rzymie, ale do dziś, po różnych zawirowaniach historycznych, jest
obchodzony w wielu europejskich krajach. W Polsce dawniej ten
dzień spędzano na opowiadaniu sobie zmyślonych historii,
naśmiewaniu się z naiwnych i łatwowiernych ludzi. W tym czasie nie
załatwiano poważnych spraw, gdyż mogły się nie powieść. Dziś
ten dzień jest bardzo radosny i każdy z nas cieszy się, gdy może
zrobić komuś psikusa. A potem oglądać jego zdziwioną minę, kiedy
dowie się, że to wszystko nieprawda...

Jak widzicie wiosna to wiele ciekawych zwyczajów i obyczajów, znanych do dziś.
Te zwyczaje odzwierciedlają to, jaka jest sama wiosna:
trochę kapryśna, ale przede wszystkim wprowadzająca w naszą codzienność świeżość i radość.

Kto dotrze?

Które z tych zwierzątek: wróbelek, wiewiórka, myszka czy mrówka, dotrze do drzewa?
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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/

C.O. Skalniak Spytkowice
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Wiesz, albo nie wiesz
czyli Dobre Rady
Pana
Romana
Roman Berkowski
Ogród, Wrocław

Chciałbym przedstawić Czytelnikom
kwartalnika VIRIDIS cztery produkty
firmy CIECH SARZYNA, pod marką ZIEMOVIT

1. ABDICO na mszyce
Środek działa szybko - rezultaty widoczne są już po 24 godzinach.
Na roślinie działa powierzchniowo, wgłębnie i systemicznie. Oznacza to, że preparat jest szybko pobierany przez zielone części roślin
i przemieszczany wraz z sokami po całej roślinie. Owady żywiąc się
sokami rośliny giną – nawet jeśli nie zostały bezpośrednio
opryskane. Już po zastosowaniu, na działanie środka nie mają istotnego wpływu opady deszczu, zmywanie z powierzchni roślin czy
promieniowanie słoneczne. Skutkuje to dłuższą ochroną przed
mszycami niż w przypadku opryskiwania środkami o innym sposobie działania. Środek zabezpiecza rośliny przed wtórnymi nalotami
mszyc przez okres do 21 dni. Preparat zabezpiecza całą roślinę, łącznie z jej nowymi przyrostami, i jest przeznaczony do stosowania przy
użyciu opryskiwaczy ręcznych.
2. SIARKOL® EXTRA 80 WP
Mączniak prawdziwy jest chorobą rozwijającą się nawet w trakcie
suchej pogody. Ze względu na liczne źródła infekcji zabiegi
ochronne trzeba powtarzać. Profilaktyczną ochronę należy
rozpocząć w okresach zagrożenia. Ochrona po wystąpieniu
pierwszych objawów ogranicza porażenie i przeciwdziała osłabieniu
roślin, które może powodować słabszy wzrost i rozwój w kolejnym
sezonie wegetacyjnym. Można go stosować na prawie wszystkich
uprawach sadowniczych. Środek stosować przemiennie z innymi
środkami grzybobójczymi, zawierającymi substancje czynne
z innych grup chemicznych o odmiennym mechanizmie działania.
Dostępny jest w formie proszku do sporządzenia zawiesiny wodnej.
Występuje także pod nazwą SIARKOL 800 SC i ma formę płynnego
koncentratu.
3.CHWASTOX TRIO 540 SL
Środek chwastobójczy, w formie płynu do sporządzania roztworu
wodnego. Przeznaczony do stosowania nalistnie, w zwalczaniu chwastów dwuliściennych na trawnikach, boiskach sportowych
i polach golfowych. Środek, pobierany przez liście chwastów, powoduje ich deformację, zahamowanie wzrostu, a następnie zamieranie
roślin. Pogoda sprzyjająca rozwojowi roślin dodatkowo wzmaga
działanie chwastobójcze środka. Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

4. AGROSAR® 360 SL
Środek chwastobójczy, w formie koncentratu, do sporządzania roztworu wodnego. Stosowany nalistnie, przeznaczony do zwalczania
perzu oraz innych chwastów jednoliściennych i dwuliściennych
(rocznych i wieloletnich) w uprawie jabłoni, gruszy, wiśni, czereśni,
śliwy, brzoskwini, moreli, agrestu, aronii, porzeczki czarnej, porzeczki czerwonej, porzeczki białej, w ogrodach, na działkach. Przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.
I nieco przyjemniejszy temat - propozycja uprawy ciekawej rośliny.
AMARYLIS (nazwa botaniczna Hippeastrum) pochodzi z Ameryki Południowej. Hodowla kwiatów jest łatwa i możliwa prawie
przez cały rok. Jednakże należy spełnić kilka warunków, aby uzyskać
satysfakcjonujący rezultat.
Cebule: Im większe tym więcej kwiatów. Należy wybierać cebule
posiadające dobrze wykształcone korzenie. Jeżeli nie można ich posadzić bezpośrednio po zakupie, należy je przechowywać w temp. ok.
9°C.
Czas kwitnienia: Cebule sadzone wiosną rosną i kwitną szybciej niż
te sadzone jesienią czy zimą. Dzieje się tak, gdyż przebyły już tak
zwany "czas chłodzenia" tj. ok. 8 - 10 tygodni w temp. nie wyższej niż
13°C. Kwitnienie następuje 6 - 10 tygodni po posadzeniu (zależnie
od odmiany i pory sadzenia).
Sadzenie: Przed sadzeniem można moczyć cebulę przez kilka godzin
w ciepłej wodzie. Sadzić do obszernej doniczki, na głębokość 2/3 cebuli, uciskając dość mocno ziemię wokoło.
Stanowisko: Jasne i ciepłe (ciepło jest potrzebne do rozwoju pędów)
- najlepiej 20 °C. Początkowo nie podlewać za dużo. Zwiększać stopniowo ilość wody, ale dopiero po pojawieniu się pędu.
Postępowanie po kwitnieniu: Po przekwitnięciu należy ściąć kwiat
razem z pędem i pozwolić rozwinąć się liściom. Pozostawić w jasnym, ciepłym miejscu i podlewać regularnie, nie zapominając o zasilaniu. Po 8 miesiącach zaprzestać podlewania. Cebula potrzebuje odpoczynku w chłodnym i ciemnym miejscu. Po 2-3 miesiącach usunąć
stare liście, ziemię i wysuszone korzenie. Cebulę posadzić w nowe,
świeże podłoże. Takie postępowanie pozwoli zakwitnąć roślinie ponownie w kolejnym roku.

OGRÓD

WROCŁAW
ul.Dubois 11/13
tel 71 328 8780
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Zapraszamy na zakupy

Gwarantujemy miłą obsługę oraz fachowe porady ogrodnicze
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Agrestowy sezon
Są różne sposoby na to,
żeby się dowiedzieć,
jakie rośliny powinny rosnąć
w nowym ogrodzie.
Najbardziej naukowe podejście
Tekst
do
tematu wiąże się z wykonaniem
Witold
analizy gleby i zbadaniem,
Czuksanow
jak głęboko znajduje się woda gruntowa.

Nie zaszkodzi popatrzeć na lewo i prawo, czy w pobliżu
przypadkiem nie rosną wysokie drzewa, które będą rzucały cień,
ale i osłaniają od wiatru. Można również spytać o zdanie
profesjonalistów, albo w ogóle zlecić firmie założenie ogrodu.
Najprościej jednak będzie popatrzeć, co dobrze rośnie u sąsiadów.
Bardzo prawdopodobne, że u nich takie same warunki jak u nas i
sprawdzą się podobne rośliny. U mnie jednak byłby z tym kłopot,
bo za płotem rozpoczynają się okoliczne chaszczowiska.
Tej ziemi od lat nikt nie uprawia. Opanowały ją pokrzywy, które
skutecznie walczą o każde wolne miejsce z lokalnym rywalem –
perzem. Obydwie rośliny są niemile widziane w ogrodach, ale
pewnej wiosny postanowiłem pospacerować i w myśl powiedzenia
„podróże kształcą", w okolicznych chaszczach znalazłem coś
interesującego: kwitnący krzew dzikiego agrestu.
„Skoro daje sobie radę w walce z pokrzywami, to tym bardziej w
ogrodzie powinien rosnąć" – pomyślałem. Za stary był do przesadzenia, ale z każdym agrestem sprawa o tyle prosta, że można
jesienią, gdy się już zbiera do snu, uciąć kilka gałązek i wetknąć do
pulchnej ziemi tak, by tylko pączek wierzchołkowy wystawał.
Można też przycisnąć gałąź do ziemi, przysypać, a po pewnym
czasie się ukorzeni. Tak też uczyniłem. Agrest nie okazał się rewelacją. Owoce ma smaczne i słodkie, ale niewielkie. Traktuję go
bardziej jako kolekcjonerski okaz z historią, niż źródło owoców.
Postanowiłem jednak, że obok niego posadzę kilka krzewów szlachetnych odmian. Owoce agrestu zdrowe przecież takie, a gdy się je
zbiera na swoje potrzeby, wtedy można zwlekać tak długo, aż będą
wystarczająco miękkie, słodkie i aromatyczne… (Już się nie mogę
doczekać lata, gdy dojrzeje!).
Kryteria poszukiwań były następujące: odmiany muszą mieć
zielone /żółte/ owoce i być odporne na mączniaka. Szkodniki?
Z tymi najgroźniejszymi, zjadającymi liście, a także z przędziorkami, można sobie poradzić ekologicznymi metodami. I zaczęły się
schody, bo w sklepach wciąż jeszcze sprzedają sadzonki odmiany
'Biały Triumf'. Jest smaczna, jej owoce imponują wielkością, ale
krzewy są wrażliwe na grzyby. Na owocach i gałązkach tak często
widać charakterystyczny, jakby zamszowy nalot mączniaka, że bez
chemii ani rusz. Szukałem jednak i znalazłem lepsze odmiany
niekolorowe. Do ekologicznego ogródka mogę polecić sadzonki
następujących odmian o zielonych owocach: 'Mucurines' oraz
'Reverta'. Planując sadzenie odmian o czerwonych jagodach, najlepiej postarać się o sadzonki odmiany 'Niesłuchowski' lub 'Rolonda'. Z tej grupy polecam również odmianę 'Pax', bez kolców na
gałązkach.

Biały Triumf

W ekologicznej uprawie agrestu ważne jest przede wszystkim to,
by krzewy rosły w miejscu przewiewnym i by nadmiernie się nie
zagęszczały. Z tego powodu sekator jest naprawdę dobrym przyjacielem miłośnika agrestu. Zaopatrzony w dobry sprzęt powinien on
pilnować, by na krzewach nie było pędów starszych niż 3-4 letnie.
Najstarsze wycina się zimą u nasady, dając tym samym impuls do
wiosennego tworzenia nowych gałązek.
Na przędziorki zalecam częste polewanie wodą /najlepsze warunki
do rozwoju różowych pajączków panują w okresie upałów/, a na
liszki zjadające liście, po prostu pryśnijcie wodą z potasowym
mydłem ogrodniczym, z odrobiną nafty i denaturatu. Na litr wody
dodajemy po łyżce pozostałych składników.
Agrest dobrze rośnie i owocuje na każdej ziemi ogrodniczej
zasilonej kompostem. Lubi pełne słońce i półcień. Powinienem
jeszcze wyjaśnić, dlaczego wolę odmiany zielone od czerwonych?
Moim zdaniem są smaczniejsze i lepsze na przetwory. Białe owoce
można suszyć i zimą jadać jak rodzynki. Pierwszorzędnym
przysmakiem, dostępnym tylko w domowej spiżarni jest sok.
A nalewka z dojrzałych owoców? Palce lizać!
Do wyparzonego, szklanego słoja, wrzucamy dojrzały agrest,
wymyty i oczyszczony z szypułek oraz pozostałości kwiatów. Im
słodszy, tym lepszy. Owoce można nawet trochę rozdrobnić.
Zalewamy spirytusem 96%, zmieszanym pół na pół z chłodną,
przegotowaną wodą, szczelnie zamykamy i na pół roku, a nawet i
rok cały, zanosimy do piwnicy. Przez ten czas, raz na dwa tygodnie
warto delikatnie potrząsnąć zawartością słoja.
Gotową nalewkę przecedzamy przez filtr do kawy i szczelnie
zamykamy w butelkach. Kto chce, może dosłodzić. Trunek jest tym
bardziej szlachetny, im bardziej dojrzały agrest znalazł się w słoiku,
a owoce z nalewki można zagotować w syropie i wykorzystywać,
jako dekoracje do ciast i tortów.
Tych łakoci, ze zrozumiałych względów, nie polecam kierowcom.
czuksanow.pl
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Ekologia

w uprawie roślin

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

Czy wiesz, jakie skutki dla
organizmu ma stosowanie
chemicznych środków
ochrony roślin i nawozów
sztucznych?
Ich lista, opublikowana w raporcie
Greenpeace z 2015 roku, jest bardzo
szeroka: od alergii po zwiększone ryzyko
wystąpienia nowotworów. Co więcej,
autorzy raportu alarmują, iż wykorzystanie
pestycydów w polskim rolnictwie stale
wzrasta. Co stanowi rozwiązanie na
wszechobecną chemię?
To EKOLOGIA.

W obszarze ogrodnictwa ekologia może przybierać następujące
formy:
1. Stosowanie naturalnych nawozów
Do nawozów naturalnych zaliczamy: obornik, gnojówkę z pokrzyw, kompost, a także nawozy zielone. Te pierwsze zawierają
próchnicę, która poprawia strukturę gleby. Kompost bazuje na
pozostałościach organicznych. Można dodawać do niego m.in.:
resztki roślinne, odpady kuchenne, liście drzew, trociny, korę,
obornik, gnojówkę, torf, glinę, piasek lub ziemię. Ostatnią
propozycję z tej kategorii, czyli zielony nawóz, tworzą młode,
bogate w azot rośliny, przeznaczone na przekopanie. Gatunkami
doskonałymi pod taką uprawę są np. koniczyna, lucerna, łubiny,
wyka lub facelia.
2. Płodozmian
Polega on na odpowiednim dobieraniu gatunków roślin do uprawy
na tym samym zagonie. Generalnie należy przyjąć zasadę o
stosowaniu płodozmianu w okresach 4 letnich. Na początku (rok I)
siejemy rośliny najbardziej wymagające (kapustne, dyniowate,
liściaste). W kolejnym roku ich miejsce zajmują inne warzywa
cebulowe, korzeniowe lub psiankowate. W następnym okresie
siewu (rok III i IV) czas na rośliny strączkowe. Płodozmian
zapobiega wyjałowieniu gleby. W połączeniu z innymi metodami
uprawy ekologicznej pozwala na osiągnięcie satysfakcjonujących
rezultatów uprawy.
Warzywa z ekologicznych nasion smakują najlepiej

Łubin doskonały na zielony nawóz

3. Uprawa współrzędna roślin w ogrodzie
Rosnące blisko rośliny wpływają na siebie przez różnego rodzaju
wydzieliny korzeniowe oraz związki lotne, które nawet w bardzo
małych ilościach mają wpływ na wzrost i rozwój roślin
sąsiadujących. Odpowiednie rozmieszczenie roślin może być
korzystne ze względu na odstraszanie szkodników oraz
polepszenie jakości współtowarzyszących gatunków. Przykładami
dobrych zestawień w ogrodzie są np. cebula wysiana obok buraka
lub marchew wysiana obok sałaty.
4. Nasiona ekologiczne
Pochodzą one z upraw ekologicznych, co oznacza, że są
produkowane metodami naturalnymi bez użycia środków
chemicznych i nawozów sztucznych, zgodnie z normami Unii
Europejskiej. Na opakowaniach takich nasion widnieje znak
rolnictwa ekologicznego (liść z gwiazdkami). Przykład tego typu
produktu stanowią nasiona warzyw, ziół oraz nasiona na kiełki z
serii 100%BIO marki W. Legutko, dostępne w sklepach i centrach ogrodniczych.
5. Zapobieganie chorobom i zwalczanie
szkodników metodami naturalnymi
Tutaj ogromną rolę odgrywają: regularnie odchwaszczanie i usuwanie porażonych roślin, zbieranie oraz niszczenie szkodników.
Istnieją również naturalne metody walki z chorobami lub szkodnikami, np. wyciągi roślinne lub napary. Powiązany z tą kwestią jest
także wysiew roślin pełniących rolę odstraszającą szkodniki lub
patogeny. Przykładów tego typu oddziaływań jest wiele np.
aksamitka odstrasza nicienie, a szachownica gryzonie.

Uprawa ogrodu w sposób ekologiczny wiąże się ze
zwiększonymi nakładami pracy. Zachęcam jednak
do jej stosowania, ponieważ w ten sposób
zyskujemy gwarancję, że rośliny z ogrodu będą
pozbawione szkodliwych substancji chemicznych.
Spożywanie warzyw oraz ziół uzyskanych
własnymi siłami to przede wszystkim gwarancja
zdrowia dla nas i rodziny.
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Biologiczna
apteka
ogrodnika

Agnieszka
Dybaś-Kopczacka
C.O. Ogrody,
Gorlice

czyli o naturalnych
sposobach walki
o zdrowie roślin

Szkodniki i choroby grzybowe
spędzają sen z powiek niejednemu
ogrodnikowi.

W czasach alarmów smogowych, katastrof ekologicznych, zanieczyszczeń wód i gleb, GMO itd. ludzie zastanawiają się, czy bez
sięgania po środki chemiczne są w stanie pozbyć się nieproszonych gości z sadu i ogrodu. Jakie ekologiczne, zdrowe i naturalne metody zwalczania szkodników możemy stosować, aby odnieść sukces w postaci zdrowych plonów? O tym poniżej.
Biologiczna ochrona roślin polega na wykorzystaniu własnoręcznie przygotowanych mikstur, bio-preparatów lub pożytecznych organizmów, które zwalczą szkodniki. Są to alternatywy dla
stosowania chemicznych środków ochrony roślin.

ANTIDOTUM NA MSZYCE
1 mała cebula, drobno posiekana
2 ząbki czosnku, drobno posiakane
1 łyżka płynu do mycia naczyń
2 szklanki wody
Wszystkie składniki zmiksuj na wysokich obrotach, a powstałą
papkę odsącz przez gazę. Przelej płyn do opryskiwacza ręcznego
i gdy tylko pojawią się mszyce zastosuj miksturę.
Ogrodowe szkodniki nie lubią wyciągu z pokrzyw

Czosnek dobry nie tylko na przeziębienie,
ale także skuteczny w walce ze szkodnikami

RUMIANKOWY ELIKSIR NA MĄCZNIAKA
4 torebki herbatki rumiankowej
2 łyżki płynu do mycia podłóg
1l wrzącej wody
Przyrządź mocną herbatkę, parząc torebki rumianku we wrzątku
przez godzinę. Gdy napar wystygnie dodaj płyn do mycia podłogi,
przelej wszystko do opryskiwacza 25 l i dopełnij wodą. Eliksir
stosuj gdy tylko pojawią się pierwsze objawy choroby lub raz na
tydzień przez cały sezon wegetacyjny. Opryskuj szczególnie te
rośliny, które są podatne na mączniaka.

KOKTAJL PRZECIWKO SARNOM I JELENIOM
2 jajka
2 ząbki czosnku
2 łyżeczki sosu Tabasco
2 łyżeczki pieprzu Cayenne
2 szklanki wody
Zmiel na papkę wszystkie składniki w mikserze. Odstaw koktajl na
dwa dni, po czym polewaj nim (spryskuj) zagrożone rośliny i glebę
wokół nich.

OGRODOWE PANACEUM NA OWADY
4 ząbki czosnku
1 mała cebula
1 mała ostra papryczka
1 łyżeczka płynu do mycia podłóg
1 łyżeczka oleju roślinnego
4l ciepłej wody
Zmiksuj czosnek, cebulę i papryczkę. Powstałą papkę zalej 1l ciepłej
wody i odstaw na 2 godziny. Roztwór przepuść przez gazę i rozcieńcz
go 3 litrami ciepłej wody. Dodaj płyn do mycia podłóg i olej roślinny.
Spryskuj wszystkie rośliny kilka razy w tygodniu.
REKLAMA
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Zaproś do swojego ogrodu pożyteczne owady...

4 szklanki mąki pszennej
½ szklanki maślanki
20l wody

NIEZAWODNY ŚRODEK
NA PRZĘDZIORKI

Wszystkie składniki wymieszaj razem i spryskaj chore rośliny ręcznym
opryskiwaczem tak, aby płyn spływał z liści. Pajączki pod wpływem duszącej
mikstury znikną raz na zawsze.
Podczas walki z owadami i ich larwami ważna jest ochrona ptaków, budowanie
skrzynek lęgowych, karmników, itp. Ogromne znaczenie ma także wysiewanie
miododajnych roślin wokół upraw (wabiących owady nam sprzyjające), pozostawianie naturalnych miedz, pasów nie skoszonej lucerny, a także zakładanie sztucznych, „zielonych” osłon wokół upraw. Szkodniki występujące w
tych miejscach będą pokarmem zapewniającym przeżycie naszym sprzymierzeńcom. Do walki o zdrowie roślin dołączą się także jaszczurki, sokoły, sowy,
nietoperze, biedronki i ważki.
Nie powinniśmy zapomnieć o zupełnie naturalnych środkach ochrony roślin,
do których zaliczamy najzwyklejsze na świecie odławianie szkodników czy też
ich odstraszanie. Tutaj doskonale sprawdzają się żółte pułapki lepowe, które
możemy stosować w domu na parapecie, jak i w sadach.
Roślin, które możemy wykorzystać w walce z chorobami i szkodnikami także
jest mnóstwo, ale do podstawowych możemy zaliczyć: pokrzywę, skrzyp
polny, czosnek, krwawnik pospolity, bez czarny, rumianek pospolity, cebulę,
majeranek, tymianek i aksamitkę.

... budując dla nich specjalny hotel

REKLAMA
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By żyło się
lepiej...

Kiedy ukaże się ten numer Viridisu
będzie już przedwiośnie lub ostatni
atak zimy, która w tym roku
przypomniała
o sobie i dosyć
Jan Godyń
konsekwentnie prawie przez dwa
Agromir,
Krzeszowice
miesiące trzymała nas za gardło.

Ale nie o tym.
Pora pomyśleć o przygotowaniach do wiosny. Już najwyższy czas,
aby przejrzeć nasze sprzęty koszące trawę. Należy pomyśleć o
zrobieniu przeglądów kosiarek, kos. Musimy pamiętać o wymianie
olejów, filtrów powietrza, naostrzeniu i wyważeniu noża w
kosiarce. Zawsze możemy to zlecić lokalnej firmie, która zadba o
nasz sprzęt. Pomyślmy o tym wcześniej, unikniemy później
kolejek.
Właścicielom kosiarek z silnikiem typu EXI firmy Briggs &
Stratton, którzy oleju w silnikach nie muszą wymieniać, a tylko
uzupełniać przypominam, że mogą tak robić, ale tylko pod kilkoma
warunkami: musi być czyste użebrowanie silnika, co roku
wymieniany filtr powietrza i świeca oraz zawsze maksymalny stan
oleju w silniku.
Z początkiem roku wyjątkowo zwiększył się ruch w serwisach
spowodowany zmianą przepisów dotyczącą wycinki drzew i krzewów na własnej posesji. Kto tylko może, tnie. Ostrzy łańcuchy,
kupuje nowe i tnie póki może. Czy słusznie?
Doświadczeni komunizmem i jego spuścizną przez ostatnie
ćwierćwiecze nie dowierzamy władzy, która pewnie znowu zapragnie zmienić przepisy dające urzędnikom prawo decydowania o
tym, czy my, jako właściciele, możemy kształtować zieloną architekturę na własnej posesji, czy nie możemy i musimy prosić ich o
pozwolenie. Żeby było jasne – to jest moje prawo własności.
Natomiast, owszem, w przypadku dużych drzew ozdobnych, często
kilkudziesięcioletnich, zabytkowych, wycinka powinna być poddana jakiejś formie kontroli.
Miało być tylko o kosiarkach, ale piszę o problemie wycinki,
ponieważ większość Klientów, którzy się teraz pojawiają i ostrzą
łańcuchy, naprawiają piły itd. porusza ten temat.

W ubiegłym roku firma STIHL wprowadziła na nasz rynek nowy
system urządzeń akumulatorowych COMPACT pozwalający na
kupno tychże maszyn w rozsądnych pieniądzach i dedykowanych
dla gospodarstw domowych. Jest to system pozwalający na
budowanie własnego parku maszynowego w oparciu o jeden, dwa
akumulatory i ładowarkę. Jest to jaskółka, która sygnalizuje
zbliżanie się nowych czasów: stopniowe odchodzenie w miarę
możliwości od silników spalinowych na rzecz napędów cichych,
nie zanieczyszczających środowisko i jednocześnie pozwalających
na zmniejszenie kosztów eksploatacji.
Dla przypomnienia. W ubiegłym roku pojawiły się u nas na
kosiarkach silniki Briggs & Stratton INSTART z rozrusznikiem
elektrycznym na baterię. W tym roku należy się spodziewać jeszcze
większego wysypu tych silników. Jak z każdą nowością nie jest to
tanie rozwiązanie, ale jakie wygodne. Zwłaszcza dla naszych
pięknych Pań, które muszą zmagać się nie tylko z problemami
kuchennymi, domowymi, ale często jeszcze muszą kosić trawę.
Jest to rozwiązanie naprawdę godne polecenia. Pełne naładowanie
baterii pozwala na 50 uruchomień silnika, bez wysiłku, wciskając
tylko przycisk.
Czyż to nie jest piękne?
A to wszystko tylko po to … by żyło się lepiej. Ale w tym wypadku
naprawdę.
REKLAMA

Tak, sprawa możliwości wycinania krzewów, drzew na własnej
posesji, bez pytania kogoś o zgodę jest sprawą bardzo ważną, gdyż
dotyka życia wielu z nas. Ale wystarczy tej dygresji. Wróćmy do
fascynującego tematu kosiarek.
W tym roku można spodziewać się coraz szerszej reklamy i propagowania robotów koszących. Zgodnie z trendami panującymi na
zachodzie Europy, jesteśmy u zarania tego tematu, który u nas za
parę lat powinien rozkwitnąć i w pełni rozwinąć skrzydła. Tak.
Kosiarki robotyczne oraz coraz szersza gama urządzeń akumulatorowych w najbliższych latach będą nadawały ton naszym
wyborom zakupowym przy dobieraniu urządzeń do pielęgnacji
ogródka.
Celowo użyłem słowa urządzeń, ponieważ linie akumulatorowe to
już nie tylko elektronarzędzia. W tej chwili możemy kupić: pilarkę,
dmuchawę do liści, nożyce do żywopłotu, kosiarkę, kosę do trawy,
zamiatarkę do chodnika, podkrzesywarkę do gałęzi, przecinarkę do
betonu. A wszystko to zasilane jednym akumulatorem.
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Grill i wędzarnia
w jednym
Prawie każdy właściciel ogrodu nie
wyobraża sobie wypoczynku w nim bez
grillowania. Zanim zdecydujemy jaki
Joanna Wołejszo styl i z jakich materiałów będzie
Pro-Centrum
wykonany nasz grill powinniśmy
Biskupiec
najpierw zastanowić się nad wyborem
odpowiedniego miejsca w ogrodzie.
Dlaczego jest ono tak bardzo ważne? Przede wszystkim nie chcemy, aby hałasy były słyszalne poza ogrodzeniem. Grill ma nam się
kojarzyć wyłącznie z odpoczynkiem i relaksem. Ponadto dym nie
powinien przeszkadzać sąsiadom. Przeanalizujmy także drogę noszenia naczyń czy potraw z domu do grilla. Nikt z nas nie chce
przemierzać kilometrów za każdym razem, kiedy coś jest potrzebne. Droga do miejsca z grillem powinna być utwardzona i wygodna
do stawiania kroków.
Kiedy już wybraliśmy odpowiedni teren, zastanówmy się na ile
osób przystosować to miejsce. Istotne będzie także wykonanie zadaszenia a często również podłogi. Dopiero teraz możemy przystąpić do wyboru stylu oraz materiałów z których zbudujemy nasz
grill. Niejednokrotnie wybór pada na ten materiał którego mamy
pod dostatkiem lub który został po budowie innego elementu. Często decydujemy się na budowę grilla z kamienia polnego łupanego
oraz cegły rozbiórkowej. A połączenie obu tych materiałów może
dać nam finalnie bardzo ciekawy efekt. Dodajmy do tego jeszcze
elementy drewniane, a uzyskamy ciepłe i przytulne miejsce.

REKLAMA
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Ważne jest także, aby nowa budowla wpisywała się w cały ogród,
musi pasować do otoczenia i nie przytłaczać. Pamiętajmy, że grill
ma być efektowny również wtedy, gdy nie jest używany podczas
ogrodowych spotkań.
Podłoże pod naszym miejscem do grilla powinno zostać utwardzone. W naszym przypadku zdjęliśmy warstwę wierzchnią gleby ok..
15-20cm. Wysypaliśmy żwir jako warstwę stabilizującą, posypaliśmy go piaskiem i wylaliśmy warstwę betonu.
Aby grillowanie było wygodne dopasujmy wielkość i wysokość
rusztu w zależności od swoich potrzeb.
Nasz grill ma również wędzarnię. Aby mogła ona sprawnie funkcjonować potrzebne jest: palenisko do wytwarzania dymu, komora,
gdzie umieścimy haki do wieszania mięsa, często także kratki do
delikatniejszych mięs lub ryb, szyber do kontroli temperatury i dymu oraz termometr.
Do sprawnego korzystania z grilla potrzebujemy jeszcze miejsca do
przechowywania, krojenia i przygotowywania potraw, miejsca do
przechowywania drewna itp. Bardzo często w takich budowlach
pojawia się piec do chleba i pizzy.
Pamiętajmy, że do pierwszego grillowania możemy przystąpić
dopiero po około 2 tygodniach od zakończenia wszystkich prac.
Materiały muszą dobrze wyschnąć. Ponadto pierwszy ogień nie
może być zbyt duży, aby budowla dobrze się zahartowała.
REKLAMA
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Turystyczne
atrakcje
Kampinoskiego

Parku Narodowego
Kampinoski Park Narodowy został utworzony
16 I 1959 r. Leży w bezpośrednim sąsiedztwie
Warszawy, obejmując fragment pradoliny Wisły,
w zachodniej części Kotliny Warszawskiej.
Park zajmuje powierzchnię 38 544 ha, z czego 72 ha przypada na
Ośrodek Hodowli Żubrów im. Prezydenta RP Ignacego Mościckiego w Smardzewicach w województwie łódzkim. Najbardziej
wartościowe fragmenty o łącznym areale 4636 ha objęte są ochroną
ścisłą w 22 obszarach. Wokół parku rozciąga się strefa ochronna
o powierzchni 37 756 ha.
Krajobraz parku jest bardzo urozmaicony, dominują w nim dwa
kontrastujące ze sobą elementy – wydmy i bagna. Dzięki takiemu
zróżnicowaniu występuje tu bardzo wiele gatunków roślin i zwierząt. Najczęściej można spotkać pospolite sarny i dziki, a także nasze herbowe zwierzę – łosia. W tajemniczych, leśnych ostępach,
swoje schronienie znalazły rysie, wilki, bieliki czy bociany
czarne.

Polana rekreacyjna na Roztoce

W parku dozwolone jest uprawianie turystyki pieszej i rowerowej,
zimą także narciarskiej. Dla turystów przygotowano ok. 350 km
szlaków pieszych, 200-kilometrowy szlak rowerowy oraz 10
ścieżek dydaktycznych. Wędrówki po Puszczy nie należą do trudnych ani forsownych, ale dobrze jest odpowiednio przygotować się
na dłuższe spacery. Przed wyruszeniem na wycieczkę wskazane
jest zaopatrzyć się w mapę i przewodnik. Turyści mają do dyspozycji kilkanaście parkingów, polan wypoczynkowych (Granica,
Izabelin, Lipków) i wiele urządzeń turystycznych. Na szlakach
znajdują się urządzenia małej architektury turystycznej (ławki,
wiaty, zadaszenia).
Uprawianie turystyki konnej, biwakowanie, organizacja imprez
zbiorowych (rajdy, zloty, plenery) wymaga pisemnej zgody dyrektora Parku.

W granicach parku i jego bezpośrednim sąsiedztwie znaleźć można
liczne pamiątki historyczne, zabytki architektury oraz miejsca pamięci narodowej.

Ekspozycja w Centrum Edukacji w Izabelinie

Cmentarz Granica
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Obszar ochrony ścisłej Zaborów

Ścieżka edukacyjna
„Dolinką Roztoki”
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Łoś - symbol parku

Goździk piaskowy

Park prowadzi działalność edukacyjną w dwóch ośrodkach:
Centrum Edukacji w Izabelinie oraz Ośrodku DydaktycznoMuzealnym im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Granicy.
Odbywają się tu zajęcia edukacyjne z zakresu ekologii, skierowane
do różnych grup wiekowych, społecznych i zawodowych. Prowadzone są też warsztaty, szkolenia, pogadanki, ale również wspaniałe koncerty, festiwale fotograficzne, wystawy malarstwa i fotografii, a także wiele imprez plenerowych.
Centrum Edukacji Kampinoskiego Parku Narodowego w Izabelinie, ul Tetmajera 38.
Na terenie Ośrodka i w jego otoczeniu znajdują się: ekspozycja
stała „Przyroda i historia Puszczy Kampinoskiej”, mapa plastyczna
KPN, sala wystaw czasowych, sala konferencyjna i edukacyjna,
punkt sprzedaży wydawnictw, biblioteka z czytelnią, baza noclegowa (schronisko młodzieżowe, pokoje gościnne), ścieżka dydaktyczna „Puszczańską ścieżką do Leśnego Ogródka Botanicznego”,
trasa questu „Wydmowym szlakiem po Kampinoskim Parku
Narodowym”, polana wypoczynkowa Jakubów, plac zabaw dla
dzieci, parking, Gospoda Kampinówka.
Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny im. Jadwigi i Romana
Kobendzów w Granicy.
Przepiękne otoczenie lasu i rozległych łąk Olszowieckiego Błota
przyciąga rzesze turystów.
Na terenie ośrodka znajdują się: Muzeum Puszczy Kampinoskiej,
wystawa plenerowa "Polskie parki narodowe", skansen budownictwa puszczańskiego składający się z Zagrody Widymajera (z ekspozycją "Przyroda na skraju puszczy" i izbą edukacyjną), Zagrody
Wiejckiej oraz Zagrody Połcia, "Chata Kampinoska" prowadzona
przez Stowarzyszenie "Towarzystwo Kampinoskie", Aleja Trzeciego Tysiąclecia, Dom Pracy Twórczej prowadzony przez Stowarzyszenie Cztery Krajobrazy, ścieżka dydaktyczna "Skrajem Puszczy"
z wieżą widokową na łąki, ścieżka rekreacyjna, trasa questu
"Tropem króla łosia", punkt informacji turystycznej oraz sprzedaży
wydawnictw, polana wypoczynkowa, parking.
Wszystkie informacje o imprezach przyrodniczych
i kulturalnych, a także o cieszących się ogromnym
zainteresowaniem imprezach turystycznych
(rajdach pieszych, rowerowych, nordic walking)
znajdują się na stronie
Kampinoskiego Parku Narodowego:
kampinoski-pn.gov.pl oraz na facebooku.

Bór w obszarze ochrony ścisłej Kaliszki

Położony tuż za rogatkami stolicy Kampinoski Park Narodowy
jest najważniejszym obiektem w systemie obszarów chronionych
na Mazowszu. Ze względu na swoją rangę w 2000 r., wraz ze
strefą ochronną, został uznany przez UNESCO za
Światowy Rezerwat Biosfery pod nazwą „Puszcza Kampinoska”,
a w 2004 r. wszedł w skład Europejskiej
Sieci Ekologicznej NATURA 2000 (PLC140001).
Pamiętajmy, żeby uszanować piękno jedynego na Mazowszu
Parku Narodowego. Trzymajmy się wyznaczonych szlaków,
nie hałasujmy i nie śmiećmy. Zostawmy przyrodę taką, jaką
chciałyby oglądać następne pokolenia.
Tekst i zdjęcia:
Katarzyna Fidler
Adiunkt ds. dydaktyki
Kampinoski Park Narodowy
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Czas sów
Zima ustępuje, lecz większość ptaków jeszcze nie
wróciła z zimowisk, a inne czekają z rozpoczęciem
swych koncertów na prawdziwą wiosnę. Dni,
a zwłaszcza noce, są jeszcze chłodne.
Nie przeszkadza to jednak sowom, które w tym
czasie są najbardziej aktywne, najłatwiej je
usłyszeć i zobaczyć, gdyż dla większości z nich
przedwiośnie to czas godów.

Pójdźka – najmniejsza z sów „domowych”,
fot. Paweł Szczepaniak

Sowy od zawsze fascynowały człowieka. Nocny tryb życia, cichy
lot, zdolność do polowania w ciemności oraz wygląd tak różny od
wyglądu dziennych ptaków powodował, że ludzie z jednej strony
obawiali się ich, a z drugiej podziwiali. Z jednej strony były prześladowane, uważane za zwiastuny nieszczęść, posłańców złych
mocy przepowiadających swym głosem śmierć, a jednocześnie
szanowano je jako symbol mądrości i stoickiego spokoju.
Na szczęście, wiedza przyrodnicza którą obecnie posiadamy,
stawia sowy w znacznie lepszym świetle niż dawniej. Wiemy jak
ważną rolę pełnią w ekosystemach drapieżniki, a nocni łowcy są
szczególnie nam pomocni poprzez ograniczanie liczebności
uciążliwych gryzoni. Dodatkowo kultura popularna powoduje, że
wizerunek sowy doczekał się pozytywnego odbioru i sympatii,
która zastąpiła dawniejszy strach i niezrozumienie.

Uszatka z pisklęciem w gnieździe zbudowanym przez srokę,
fot. Paweł Szczepaniak

Tak podobne i tak różne
W Europie występuje 13 gatunków sów, a w Polsce do lęgów
przystępuje dziesięć z nich. Pomimo, że jest to niewielka grupa, to
w jej obrębie znajdziemy znaczną różnorodność przejawiającą się
w wielu aspektach.
Wśród sów znajdziemy ptaki znacznych rozmiarów jak puchacz,
którego rozpiętość skrzydeł może sięgać 170 cm, a waga samicy
może dochodzić do 4 kg (samice wszystkich sów są większe od
samców). Z drugiej strony najmniejsza nasza sowa – sóweczka, jest
wielkości zbliżonej do szpaka i waży zaledwie ok. 70 gramów.
Wraz z wielkością sowy zmienia się także spektrum dostępnych dla
niej ofiar, zgodnie z zasadą „duży może więcej”. Jednak pomimo
to, nawet w diecie największych sów (puchacz, puszczyki: mszarny
i uralski) przeważają zwykle drobne ssaki. Sowy średnich
rozmiarów (uszatka, uszatka błotna i płomykówka) są wręcz
specjalistami pokarmowymi, a ich sukces lęgowy jest silnie
uzależniony od liczebności polników i nornic. Z drugiej strony
wśród sów są także pokarmowi oportuniści jak np. puszczyk, który
korzysta z najbardziej dostępnego pokarmu jakim mogą być
gryzonie, ale również ptaki, płazy czy nawet nietoperze.

Puszczyk – kryptyczne
ubarwienie świetnie maskuje
go na tle pni drzew
fot. Kasia Iwan-Malawska

Włochatka w starej dziupli
dzięcioła czarnego,
fot. Paweł Szczepaniak

Sóweczka – maleńki drapieżnik który potrafi
upolować ofiarę większą od siebie,
fot. Kasia Iwan-Malawska
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Sowy uznawane są za ptaki nocy, ale także w kwestii pór dobowej
aktywności występują między nimi różnice. Rzeczywiście są
gatunki o aktywności wybitnie nocnej (włochatka), ale są też takie
które po zapadnięciu ciemności nie polują (sóweczka). Wbrew
panującym pogłoskom sowy równie dobrze widzą w dzień jak w
nocy. Jednak polowanie w ciemności pozwala sowom lepiej
wykorzystać atuty którymi są: dobry wzrok, świetny słuch i
zdolność cichego lotu, co przekłada się na efekt skutecznego
zaskoczenia ofiary.
Środowisko występowania poszczególnych gatunków także jest
różne. Są sowy typowo leśne (sóweczka, włochatka, puszczyk
uralski), preferujące mozaikę terenów zadrzewionych i otwartych
(puchacz, uszatka), gnieżdżące się tylko na bagiennych
turzycowiskach (uszatka błotna), a także mniej wymagające jak np.
puszczyk, którego spotkać możemy zarówno w lasach, parkach, a
nawet na terenach gęsto zabudowanych. Dwa inne gatunki sów
(pójdźka i płomykówka) ściślej związały swój los z człowiekiem i
ich miejsca lęgowe najczęściej znajdują się w zabudowaniach.
Niestety, w wyniku przeprowadzanych remontów i termomodernizacji coraz częściej tracą one szansę na odbycie lęgu i przez
to właśnie te dwa gatunki sów „domowych” zdają się być obecnie w
Polsce najbardziej zagrożone.

Roz-poznać sowę
Ubarwienie sów to zwykle skomplikowany wzór złożony z czerni,
bieli, brązów i szarości. Połączenie tych kolorów tworzy upierzenie
kryptyczne – świetnie maskujące sowę odpoczywającą w dzień.
Chroni to przed potencjalnymi wrogami (skrzydlatymi i czworonożnymi drapieżnikami), a także przed innymi ptakami, które w
przypadku zlokalizowania sowy w dzień zwykle wszczynają alarm
i długo nie dają jej spokoju.
O ile przyporządkowanie widzianego ptaka do „sowiej rodziny” nie
sprawia większych trudności, to już oznaczenie gatunku może
stanowić problem, tym bardziej że często obserwacja ma miejsce
przy słabym oświetleniu. Pomocne w rozpoznaniu gatunku może
być środowisko w jakim ptaka obserwujemy oraz jego wielkość.
Jednak po zmroku wzrok płata figle - nawet z określeniem
wielkości i ogólnego ubarwienia mogą być problemy. Dlatego
podstawową umiejętnością badaczy sów jest rozpoznawanie ich
głosów. Znając głosy sów, nawet nie widząc ptaka jesteśmy w stanie ustalić nie tylko gatunek, ale także płeć osobnika, wiek (pisklęta
i ptaki dorosłe), a nawet rozpoznać konkretne zachowania
(zaniepokojenie, agresja, dostarczanie pokarmu, kopulacja, walka). Wymaga to jednak dużej wiedzy i doświadczenia, bo głosy sów
są bardzo zróżnicowane. Warto wspomnieć, że u jednej tylko
pójdźki wyróżnia się ok. czterdzieści różnych rodzajów głosów.
Cennym świadectwem obecności sów są wypluwki. To niestrawione części pokarmu (sierści, kości, piór) wydalane przez przełyk
w postaci zbitego, owalnego tworu. Na podstawie wielkości,
kształtu i koloru wypluwki możemy rozpoznać gatunek sowy. Dodatkowo, analizując zawartość wypluwki, dowiemy się także wiele
o jej diecie.
Sowa – nasza sąsiadka?
Jak mawiają ornitolodzy
zajmujący się sowami:
„Sowy są wszędzie”. I wiele
w tym prawdy, bo wystarczy
spełnienie dwóch wymogów,
żeby znalazły dogodne warunki
do występowania. Pierwszy, to
właściwe dla danego gatunku
środowisko zapewniające
dostateczną ilość pokarmu, a drugi
to istnienie odpowiednich miejsc
lęgowych. Dlatego warto poszukać Obrączkowanie piskląt
płomykówki,
sów w swojej okolicy. Najprostszą
fot. Paweł Szczepaniak
metodą wykorzystywaną także
przez badaczy do inwentaryzowania tej grupy ptaków jest stymulacja głosowa. Sowy są terytorialne, co oznacza, że bronią
zamieszkiwanego terenu przed innymi przedstawicielami swojego
gatunku. Obrona ogranicza się zwykle do tego, że samce odzywają
się głosem terytorialnym próbując przepędzić w ten sposób intruza.
Odtwarzając głos terytorialny samca wywołujemy reakcję sów - w
ten sposób najłatwiej ujawnić ich obecność na danym terenie.
Prelekcja w trakcie Nocy Sów w Świętokrzyskim PN,
fot. Paweł Szczepaniak
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Jak pomagać
Jak już wspomniano jednym z elementów warunkujących występowanie sów jest obecność miejsc dogodnych do gniazdowania.
Sowy samodzielnie nie budują gniazd. W zależności od gatunku
wykorzystują istniejące miejsca, takie jak dziuple wykute
wcześniej przez dzięcioły, większe dziuple naturalne i wnęki w
pniach drzew, stare gniazda innych ptaków, zakamarki w budynkach (głównie strychy i otwory wentylacyjne), a niekiedy składają
jaja wprost na ziemi.
Pójdźka, płomykówka, puszczyk i uszatka to sowy, które występują
lub mogą występować w pobliżu siedzib ludzkich. Dla nich właśnie
można tworzyć sztuczne miejsca lęgowe. Dla trzech pierwszych
stosuje się skrzynki o odpowiednich wymiarach i konstrukcji, natomiast dla uszatki zawiesza się w koronach drzew kosze imitujące
gniazda ptasie w których sowa ta składa jaja i wychowuje młode.
Jeśli zdecydujemy się w ten sposób pomagać, warto wcześniej
przeprowadzić rozpoznanie, które z sów już są obecne w pobliżu i
czy rzeczywiście występuje deficyt miejsc lęgowych. Należy też
pamiętać, że puszczyk jest najbardziej ekspansywną spośród wyżej
wymienionych sów i może wypierać pozostałe gatunki.
Wszystkie krajowe gatunki sów objęte są ochroną gatunkową a
wiele z nich wymaga ochrony czynnej. W najprostszy sposób można im pomagać, po prostu nie szkodząc. W przypadku planowanego
remontu strychu czy domu, warto sprawdzić czy nie likwidujemy
aby miejsca wykorzystywanego przez sowy. Ślady ich
występowania takie jak wypluwki czy pióra mogą być w tym
przypadku cenną wskazówką. Innym prostym działaniem, które
może przysłużyć się sowom jest zaniechanie zwalczania gryzoni z
użyciem tzw. trutek. Zatrute gryzonie łatwo padają łupem sów, dla
których często kończy się to śmiercią.
Niewłaściwe, choć wynikające często z dobrych pobudek, jest
zabieranie młodych sów z miejsca ich znalezienia. Pisklęta sów
opuszczają gniazda jeszcze przed uzyskaniem pełnej zdolności do
lotu co często kończy się dla nich upadkiem na ziemię. Mimo to nie
są one porzucane przez rodziców, którzy nocą nadal opiekują się
nimi i dokarmiają. Najlepszy sposób w jaki możemy w tym wypadku pomóc, to podsadzenie pisklaka na najbliższe drzewo co
uchroni go przed naziemnymi drapieżnikami.
Sowiarze – łączcie się
Organizacją zrzeszającą osoby z całej Polski zainteresowane
sowami (zarówno zawodowych ornitologów jak i amatorów) jest
Stowarzyszenie Ochrony Sów. Prowadzi ono działalność informacyjną, edukacyjną, ochroniarską i naukową, organizuje warsztaty,
konferencje oraz obozy obrączkarskie i badawcze podczas których
pod okiem sowiarzy-praktyków można zdobyć potrzebne
doświadczenia terenowe. Najłatwiej włączyć się w działania
Stowarzyszenia poprzez przekazywanie swoich obserwacji do
Atlasu Sów Polski – internetowej bazy gromadzącej dane o rozmieszczeniu sów w naszym kraju.
Od kilku lat odbywają się spotkania edukacyjne mające na celu
przybliżenie wiadomości o sowach także mniej zaawansowanym
przyrodnikom. Wydarzenia te pod wspólną nazwą „Noc Sów”
odbywają się wczesną wiosną i są organizowane przez
Stowarzyszenie Ptaki Polskie, a także przez lokalne organizacje ornitologiczne, nadleśnictwa, parki narodowe i krajobrazowe. Podczas interesujących prezentacji i nocnego wyjścia w teren każdy
może zrobić pierwszy krok w kierunku poznania sów.
Zapraszamy Czytelników na stronę internetową
Stowarzyszenia Ochrony Sów: www.sowy.sos.pl
Tekst: Paweł Szczepaniak
Świętokrzyski Park Narodowy
Więcej informacji na temat
działalności Parku na stronie:
www.swietokrzyskipn.org.pl
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Ogrodnicze

Premiery Roku

GARDENIA 2017
Miłośnicy filmów cały rok czekają na rozdanie
Oscarów. Pasjonaci ogrodów z niecierpliwością
oczekują wiosny oraz Targów Ogrodnictwa
i Architektury Krajobrazu,
otwierających kolejny sezon ogrodniczy!

Gardenia rozpoczęła się koncertowo

W sobotę, 4 marca w Poznaniu zakończyły się trwające od 2 marca XI
Targi Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Gardenia 2017.
Ci, którzy mieli okazję uczestniczyć w tym wydarzeniu, z pewnością
wyszli pełni wrażeń i pomysłów na zagospodarowanie przestrzeni
wokół domu. Dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w Targach,
kwartalnik „Viridis” przygotował fotorelację z Targów. Zapraszamy
do lektury i obejrzenia zdjęć nowości na rok 2017, które miały swoją
premierę właśnie na Targach!
Dobrze znane produkty
i nowości od Vilmorin

Wapno na medal
Oferta nasienna prosto z Niemiec

Łąka kwietna

Tegoroczna Gardenia była festiwalem nowości. Jak co roku firmy z różnych sektorów ogrodnictwa przygotowały na otwarcie
sezonu nowe propozycje. Wśród 600 wystawców organizatorzy
zanotowali aż 300 nowych produktów! Wiele nowości zaproponowały firmy nasienne (nowe odmiany nasion tradycyjnych,
otoczkowanych, wysiewanych na taśmie lub umieszczonych w
specjalnych pojemnikach), firmy produkujące środki ochrony
roślin czy podłoża. Nie zapomniano także o posiadaczach roślin
pokojowych i zaproponowano szeroką gamę odżywek
dedykowanych różnym rodzajom kwiatów i roślin doniczkowych. Na wielu stoiskach zauważalny był trend bio i eko.
Przechadzając się alejkami po poznańskich targach można było
zapoznać się z nową gamą agrowłóknin i dowiedzieć się, jakiej
technologii używa się do produkcji tych przepuszczalnych
tkanin, które pozwalają wschodzić i wzrastać roślinom.

Nowa odżywka dedykowana
storczykom

W tym roku nagrodzono również nasiona, także te z serii BIO
Nowości w ofercie firmy Sumin
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Nowy Rosahumus w sprayu

Wśród zwiedzających dużym
zainteresowaniem cieszyły się
maszyny i narzędzia.
Funkcjonalne traktory a także
nowoczesne kosiarki (z możliwością sterowania i uruchamiania ich za pomocą aplikacji
w telefonie) potwierdziły, że
nowoczesna technologia może
być dostępna dla każdego.
A producenci narzędzi postawili
na funkcjonalność i jakość
materiału. Lekkie narzędzia
z pewnością ułatwią wiosną
ciężką pracę w ogrodzie, w
Solidne narzędzia na cały sezon ogrodniczy
którym każdego ogrodnika
czeka pielenie i wyrywanie
chwastów, przycinanie
gałęzi,wertykulowanie trawnika i nawadnianie go. Każdy chciałby, aby ta praca była lżejsza.
Na Targach w Poznaniu dużą reprezentację miały... kwiaty, drzewka i krzewy. Wszystkie rośliny
można było nie tylko podziwiać, ale także zakupić podczas kiermaszu.
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Wyrywacz do chwastów
z nową rączką

Powodzeniem cieszyły się iglaki...

... a także krzewy owocowe

Spośród wszystkich roślin sąd konkursowy Gardenii wybrał dwie
najciekawsze, przyznając Grand Prix Gardenii. Równorzędną nagrodę
otrzymały: berberys thunbergia „Orange ice” (Szkółki Roślin
Ozdobnych Ważyńscy Adam Ważyński) oraz świerk biały „Sun on the
Sky” (A&M Kałuzińscy Szkółka Polskie Korzenie). Wśród prezentowanych kwiatów i innych roślin można było już poczuć wiosnę w powietrzu. I przenieść ją, wraz z zakupionymi roślinami, wprost do własnego ogrodu.
W podążaniu za zielonymi marzeniami

Gardenia to także szeroki wybór kwiatów
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Jakieś pomysły na ogród?

Ogrodowe akcesoria do odpoczynku w ogrodzie dla dużych i małych

Jakub Patelka, dyrektor Targów, twierdzi, że organizatorzy przez cały czas
pozostają blisko branży ogrodniczej, wsłuchując się w potrzeby zarówno
wystawców, jak i użytkowników prezentowanych produktów. Dlatego na
Targach prezentowane są nowości - można się zapoznać z innowacyjnymi
produktami i trendami ogrodniczymi, a także podyskutować o tym, co
nowego w branży ogrodniczej. A o tym, co słychać, można się przekonać
nie tylko podczas spotkań biznesowych, ale również uczestnicząc w
licznych prelekcjach, konferencjach, seminariach, które były prowadzone
przez osoby od lat związane z branżą ogrodniczą. Zaangażowani
uczestnicy Targów mogli uczestniczyć w konkursach i aranżacjach na
żywo. To cenne zdobywanie wiedzy i świetna zabawa!

Grunt, to dobre obrzeże

Ogromne zainteresowanie wykładami

Kręgle w ogrodzie

Targi to także miejsce do pokazania osobliwej ciekawostki. W tym
roku perełką, która nas zainteresowała, był Domowy Ogród
Hydroponiczny. To domowa, funkcjonalna szklarnia, która stanowi nie tylko źródło całorocznych nowalijek, ale także jest doskonałą ozdoba każdego pomieszczenia. Niebanalna i efektowna forma tej domowej szklarenki wzbudziła niemałe zainteresowanie
zwiedzających.
Chętnych do wysłuchania porad było wielu

Frekwencja na Gardenii z roku na rok jest coraz większa
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Oto on - Domowy Ogród Hydroponiczny
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Nowoczesne roboty koszące ...

W tym roku Złote Medale Międzynarodowych Targów Poznańskich zostały przyznane 29 produktom. Coraz więcej firm proponuje innowacyjne rozwiązania i ulepsza swoje produkty. Prestiżu
Złotym Medalom dodaje fakt, że są one przyznawane przez
Profesjonalny Sąd Konkursowy, a wyróżnienie jest bardzo ważne
w kontekście promowania produktu na rynku i poznawania opinii
użytkowników na jego temat. Opinia najpełniej wyraża się w
głosach szerokiej publiczności, które można oddawać na swojego
faworyta podczas Targów, a także miesiąc po ich zakończeniu na
stronie internetowej www.zlotymedal.mtp.pl.
Spośród wszystkich medalistów wybrany zostanie jeden produkt,
który otrzyma Złoty Medal – Wybór Konsumentów.
Obok lista wszystkich 29 medalistów.

Wiosenna nowość firmy AGRIMPEX - AGRO MARINA

Ogromnym sukcesem twórców i organizatorów Targów Gardenia
jest coroczne zebranie w jednym miejscu przedstawicieli z różnych
sektorów ogrodnictwa – wystawców z kraju i z zagranicy. Tak spektakularne premiery ogrodnicze mają miejsce tylko raz w roku – na
Targach Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Gardenia!
Po raz kolejny objęliśmy patronatem medialnym
Targi Gardenia. Wszystkich naszych Czytelników
i sympatyków „zielonej branży” zapraszamy już za rok
do Poznania!

i narzędzia „na baterie”

Lista produktów nagrodzonych
Złotym Medalem MTP
1. Agrowłóknina z technologią AgroMarina,
AGRIMPEX Sp. z o.o.,
2. Automower® Connect, HUSQVARNA AB, Szwecja,
3. Biosept Active Spray, BIOSEPT Sp. z o.o.,
4. DUO ORCHID STRONG, Agrecol Sp. z o.o.,
5. Emulpar Spray,
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „ADW” Sp. z o.o.,
6. Florovit Mikroflora 3w1 Wapno granulowane,GRUPA INCO S.A.,
7. Kosiarka spalinowa Highline 526 VSI, AL-KO Sp. z o.o.,
8. Kosiarka spalinowa HRX 537 VKE,
Honda Power Equipment Mfg., Inc., USA
9. Ładowarka przegubowa Wacker Neuson Wl28,
Wacker Neuson Sp. z o.o.,
10. Maszyny akumulatorowe z serii 100,
HUSQVARNA AB, Szwecja,
11. Narzędzia Ogrodnicze CELLFAST ErgoLine™,
CELLFAST Sp. z o.o.,
12. Nasiona na kiełki z serii 100% BIO,
W.Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Sp. z o.o.,
13. Nasiona Roślin Miododajnych PNOS,
Przedsiębiorstwo Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w
Ożarowie Mazowieckim Sp. z o.o.,
14. Obrzeże ogrodowe GARDENER ANMAX S.C.,
15. Ogórek MAGNETAR mieszaniec F1,
SPÓJNIA Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Sp. z o.o.,
16. Robomow RX20 Pro. Robot koszący,
Friendly Robotics Acquisitions Ltd., Izrael,
17. Robot koszący AL-KO 100, AL-KO Sp. z o.o.,
18. Robot koszący Stiga Autoclip 530 SG, Stiga Sp. z o.o.,
19. Seria nasion Linia Profi,
W.Legutko Przedsiębiorstwo Hodowlano-Nasienne Sp. z o.o.,
20. Siedmiowarstwowa folia delaminacyjna, KRITIFIL® 7802 EVO²,
PLASTIKA KRITIS S.A.,
21. STIHL System urządzeń akumulatorowych COMPACT,
Andreas STIHL Sp. z o.o.,
22. TOPBUXUS HEALTH-MIX,
TOPBUXUS Growing Solutions B.V., Holandia,
23. Toro DingoTX 1000 WT, The Toro Company, USA
24. Toro Recycler® 20961 SmartStow®, The Toro Company, USA
25. Traktor koszący Solo T 23-125, AL-KO Sp. z o.o.,
26. Traktor ogrodowy Stiga Tornado 7108 HWS,
Stiga Sp. z o.o.,
27. TROPICAL KOI CROISSANT COLOUR,
TROPICAL Tadeusz Ogrodnik,
28. Urządzenia akumulatorowe PowerPack 24V
Stiga Sp. z o.o.,
29. Zestaw narzędzi spalinowych Honda Versatool™
Thai Honda Manufacturing Co., Ltd., Tajlandia.
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VIRIDIS POLECA

EKONOMIA i EKOLOGIA
z marką

Ogród to oaza naszego dobrego
samopoczucia, która wymaga jednak
pielęgnacji i ochrony. Wysokiej jakości
sprzęt
ogrodniczy to inwestycja na lata,
Klaudia Joanna
dzięki
której będziemy mogli
Wilk
Ogrodnik,
cieszyć się
Sucha Beskidzka
pięknym i zadbanym ogrodem.
Zapewne wielu z Was zastanawia się teraz ile taki sprzęt musi kosztować, skoro mowa o inwestycji na lata. No właśnie nie kosztuje to
tak dużo jak się wszystkim może wydawać. Marka STIHL wychodzi naprzeciw tego typu stereotypom. Ta renomowana firma z tradycjami jest uwielbiana przez ogrodników amatorów, profesjonalne firmy porządkowe a także drwali. Tworzy wysokiej jakości
sprzęt, przy zastosowaniu najnowocześniejszych technologii,
dzięki czemu jest on ekonomiczny a jednocześnie ekologiczny.
Aby to udowodnić, przedstawię fantastyczne produkty, które w
pełni odzwierciedlą hasła EKONOMIA i EKOLOGIA, a ponadto
cieszą się popularnością wśród klientów na całym świecie. Pierwsze z nich to Akku Power, czyli urządzenia akumulatorowe do 3
różnych zastosowań, drugie tworzą KombiSystem i składają się
z jednej mocnej jednostki napędowej KombiMotor oraz rożnych
KombiNarzędzi.

AKKU POWER
Akku Power to urządzenia akumulatorowe do 3 różnych zastosowań, tj. :
Lithium-Ion – urządzenia akumulatorowe do mniejszych ogrodów
Lithium-Ion COMPACT – system akumulatorowy do średnich
i większych ogrodów
Lithium-Ion PRO – system akumulatorowy do zastosowań
profesjonalnych
Dzięki takiemu zróżnicowaniu każdy użytkownik znajdzie w ofercie STIHL odpowiednie dla swoich potrzeb urządzenie. Od małych nożyc do trymowania krzaczków i nożyc do żywopłotu, po piły do cięcia drewna, kosiarki i kosy do wykaszania trawników,
przez dmuchawy i zamiatarki, a nawet przecinarki do betonu.
Wszystkie urządzenia akumulatorowe napędzają mocne akumulatory litowo-jonowe. Wysokiej jakości, idealnie dopasowane
podzespoły decydują o dodatkowym wzroście efektywności.
Sterownik silnika EC zapewnia stałą moc przez cały czas, kiedy
urządzenie pracuje. Bezszczotkowy silnik elektryczny EC charakteryzuje się wysoką wydajnością i prawie nie ulega mechanicznemu zużyciu. Dzięki technologii akumulatorowej urządzenia są idealnym rozwiązaniem na terenach wymagających zachowania ciszy,
takich jak tereny przyszpitalne, parki czy osiedla mieszkaniowe.
Innowacyjny system sprawia, że wszystkie akumulatory i ładowarki z oferty STIHL są kompatybilne ze wszystkimi urządzeniami (linia COMPACT i PRO). Każdy znajdzie dla siebie idealne
rozwiązanie, zarówno użytkownicy okazjonalni jak i profesjonaliści. Bezprzewodowe urządzenia akumulatorowe są wyjątkowo
mobilne a ich zakres zastosowań bardzo szeroki. Nadają się do prac
wokół domu i pielęgnacji zieleni na terenach komunalnych. Wszystkie urządzenia charakteryzują się niewielkim ciężarem i niskim
poziomem drgań, a także wyjątkowo łatwą i komfortową obsługą.
Ceny urządzeń akumulatorowych rozpoczynają się już od 489 zł.
Lekko, cicho i wydajnie, tak pracuje każde urządzenie Akku Power
marki STIHL.
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KOMBISYSTEM
KombiSystem, przeznaczony do pielęgnacji zieleni, składa się
z KombiMotoru i KombiNarzędzia. Wszystkie KombiMotory są
wyposażone w dzielony wysięgnik z szybkozłączem. Praktyczne
szybkozłącze umożliwia szybkie podłączenie jednego z 10
dostępnych KombiNarzędzi. Najpierw należy wybrać odpowiednie urządzenie podstawowe, spośród kilku jednostek napędowych
o różnych mocach od 1,1KM do 1,9KM, czyli KombiMotor plus
jedno KombiNarzędzie. Inne KombiNarzędzia można dokupić,
w zależności od potrzeb, w późniejszym czasie, co spowoduje
zmniejszenie kosztów kupna nowego urządzenia w porównaniu z
zakupem maszyny bez technologii Kombi. W ofercie STIHL
znajduje się szereg bardzo przydatnych KombiNarzędzi, m.in. kosa
FS-KM, podkrzesywarka HT-KM, glebogryzarka BF-KM,
szczotka do zamiatania KB-KM, dmuchawa BG-KM, nożyce do
żywopłotu na wysięgniku HL-KM, itp. Te urządzenia w idealny
sposób nadadzą się do pielęgnacji zieleni wokół domu i w ogrodzie
oraz na większych powierzchniach, a przy tym są ekonomicznym
rozwiązaniem. Zapytacie, co te urządzenia mają wspólnego z ekologią, skoro silnik jest spalinowy? Inżynierowie w firmie STIHL
opracowali innowacyjny silnik spalinowy STIHL 2-MIX. Ten
dwusuwowy silnik STIHL w technologii 2-MIX zapewnia
oszczędność zużycia paliwa do 20% i redukcję emisji spalin do
70% (w porównaniu do dwusuwowych silników STIHL o podobnej mocy bez technologii 2-MIX).

Cena KombiMotoru rozpoczyna się od 999zł a KombiNarzędzia
od 399zł.
Niewątpliwie jest to jeden system do wielu zadań - STIHL KombiSystem.
Wybierając urządzenia marki STIHL masz gwarancję
wysokiej jakości i najnowocześniejszych rozwiązań
technologicznych. Aby praca w ogrodzie była precyzyjna,
łatwa i przyjemna, skorzystaj z oferty urządzeń STIHL.
Dzięki tym urządzeniom zaoszczędzisz czas na odpoczynek
z rodziną w zaciszu swojego ogrodu. Nie czekaj!
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GLINKA
Glinka do sadzenia utrzymuje wilgoć
i wspomaga
ukorzenianie.
Spełnia wymagania
upraw ekologicznych.

SUBSTRAL

SEKATOR

NASIONA

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

Burak ćwikłowy GRENADE F1 z serii PROFI,
Rzodkiewka RUDI z serii ŁATWY WYSIEW
Ogródek warzywno-ziołowy na taśmie.

VILMORIN

FISKARS
WHITE LINE
zestaw
NASIONA
EKOLOGICZNE

Zestaw z automatycznym bębnem
1/2''-20m WHITE LINE. Nowoczesny
wygląd i solidne wykonanie.

Marchew Berlikumer 2,
Rzodkiewka National 2,
Nasiona na kiełki. 100% BIO.

BRADAS

W.LEGUTKO
STOPER
GRZYBOBÓJCZY AE
ŁĄKA KWIETNA
Łąka kwiatowa to bogata
mieszanka dzikich kwiatów,
ziół i traw.

KIEPENKERL

Środek w formie aerozolu, o działaniu
układowym, do stosowania w ochronie
róż w uprawie amatorskiej .

SYNTHOS AGRO
WAPNO MIKROFLORA
3W1
Wapno granulowane z kwasami humusowymi i pożytecznymi mikroorganizmami.
Odkwasza i użyźnia glebę.

FLOROVIT

MARCHEW - PÓŹNA TYP NANTESS

DYNIA OLBRZYMIA

CIDERA

GOLIÁŠ

NASIONA

PLANTON H

Nowości w ofercie. Od marca wysiewany
korzeniowe: marchew, pietruszkę.
A od maja dyniowate.

Specjalistyczny, wieloskładnikowy,
wysokowydajny nawóz,
przeznaczony do zasilania
hortensji ogrodowych, bukietowych
i krzaczastych.

WERBENA ART

PLANTPOL

ROSAHUMUS SPRAY
Gotowa do użycia odżywka.
Wzmacnia roślinę i przedłuża jej kwitnienie.
Regeneruje glebę.

AGROSIMEX
DUO ORCHID
STRONG
NASIONA
Inkrustowane nasiona, nowości w ofercie.
Jarmuż Kapral, Kapusta Głowiasta Ditmarska
Najwcześniejsza, Sałata Liściowa Rosela.

ROLTICO

Odżywka i regenerator do storczyków
w okresie spoczynku do wszystkich
gatunków i odmian storczyków.

AGRECOL
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Pielęgnacja trawnika po zimie
Uzupełnieniem aeracji jest piaskowanie, które polega na rozsypaniu
na trawniku cienkiej warstwy piasku, najlepiej kwarcowego (na 1m²
ok. 2 l). Piasek wraz z wodą spłynie do powstałych w wyniku aeracji
kanalików tworząc drenaż.
Nie możemy pominąć także wiosennego nawożenia, które z pewnością wpłynie na lepszą kondycję trawnika i uchroni go przed chorobami w nadchodzącym sezonie. Wczesną wiosną trawnik zasilamy
Co roku na trawniku zaleca się również przeprowadzić wertykulację. nawozami wieloskładnikowymi bogatymi w azot. Substancje mineZabieg ten polega na płytkim, pionowym nacinaniu wierzchniej ralne przenikają do podłoża, gdzie pobierane są przez korzenie traw
warstwy darni. Pobudza to system korzeniowy trawy do lepszego np. Florovit nawóz do trawników Mistrzowski trawnik, czy Florovit
nawóz do trawników Szybki efekt.
krzewienia się.
Odpowiednio dobrane składniki pokarmowe
Wertykulacja ma również na celu usunięcie
nawozów, błyskawicznie odżywiają darń oraz
zeszłorocznego filcu, który ogranicza dostęp
wpływają
korzystnie na jej krzewienie się.
powietrza i wody do korzeni oraz utrudnia
W konsekwencji trawnik staje się soczyście ziewzrost trawy. Pamiętajmy, aby nie przeprolony, bardziej zwarty i silny. Skutkuje to jego
wadzać zabiegu na młodych trawnikach,
mniejszym
zachwaszczeniem i zapobiega pojanajlepiej wykonać dopiero w trzecim roku
wieniu
się
na
nim mchu. W sytuacji, gdy na trapo założeniu, wówczas system korzeniowy
wniku mech już występuje, warto zastosować
jest już odpowiednio rozwinięty. Regularne
Florovit interwencyjny nawóz do trawników
przeprowadzanie zabiegu wertykulacji zaAnty
mech, który można stosować posypowo
pobiegnie występowaniu mchu.
lub poprzez podlanie roztworem. Efekt
O tej porze roku możemy także przeprozastosowania produktu widoczny jest już po
wadzić aerację, która polega na nakłuwaniu
około 48 godzinach. Zasilanie powinno się
darni widłami bądź aeratorem na ok. 6-8 cm w celu
wykonywać raz na 4-6 tygodni.
doprowadzenia powietrza do głębszych warstw korzeni.
W sprzedaży dostępne są także nawozy długoJeżeli trawnik usytuowany jest na przepuszczalnym
działające, Florovit nawóz do trawników 100 dni,
podłożu aerację wykonujemy co 2-3 lata. Zabieg
(stosujemy rzadziej – raz na 3 miesiące). Substancje pokarmowe,
przeprowadzamy częściej na glebach gliniastych, gdzie
uwalnianie są stopniowo do podłoża. W ich przypadku nie ma
zalega woda.
niebezpieczeństwa przenawożenia trawnika. Pamiętajmy jednak,
aby nawozy długodziałające stosować tylko wczesną wiosną.
Wczesną wiosną w ogrodzie ozdobnym jest mnóstwo pracy. Czas
najwyższy usunąć wszystkie zimowe zabezpieczenia roślin,
przeprowadzić cięcie sanitarno-pielęgnacyjne krzewów i bylin,
uzupełnić nasadzenia na rabatach oraz zastosować pierwsze
wiosenne nawożenie. O tej porze roku starannej pielęgnacji
wymaga także trawnik. Po zimie warto uzupełnić ubytki darni,
rozgrabić kretowiska oraz usunąć zalegającą warstwę filcu.
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CHWASTY
na ścieżkach i podjazdach

Jak się ich pozbyć?
To pytanie często zadaje sobie wiele osób.
Nie tylko początkujący, ale także doświadczeni ogrodnicy.
Chwasty to niepożądane rośliny nie tylko w ogrodzie, ale także na
ścieżkach, podjazdach i na kostce brukowej. Największy
problem z chwastami jest taki, że są samosiewne, szybko się
rozprzestrzeniają i mają szeroko rozbudowany system korzeniowy.
Zabierają uprawianym roślinom przestrzeń, światło słoneczne,
wodę i składniki odżywcze, ponadto porastają wypielęgnowane
ścieżki i przesuwają równo położoną kostkę brukową. Pojawiają
się zawsze tam, gdzie są najmniej potrzebne. Niestety walka z nimi
to „walka z wiatrakami”. Nasza nieskuteczność zniechęca do
dalszych działań.
Gdy wraz z pierwszymi oznakami wiosny chwasty zaczynają wychylać się z zakamarków i pojawiać na rabatach, często usuwamy je
ręcznie. Zakładamy rękawice (jak wiadomo część chwastów
„kłuje”), i zabieramy się do żmudnej pracy. Gdy chcemy
dodatkowo spulchnić glebę, to do wyrywania niewielkich chwastów używamy niewielkich narzędzi ogrodniczych, tzw. pazurków lub widełek. Do usunięcia większych chwastów musimy użyć
szpadli, by poradzić sobie z korzeniami. Ręczne pielenie i usuwanie wymaga jednak naszej dokładności. Pozostawienie jakiejkolwiek części rośliny sprawi, że prędzej czy później chwasty odrosną. Poza tym chwasty wymagają od nas systematyczności – jeżeli
przerwiemy pielenie na dłuższy czas, to namnożą się i będą jeszcze
trudniejsze do usunięcia.
Najtrudniej jest walczyć z chwastami wieloletnimi. Zwłaszcza,
jeśli porastają duży, nieużytkowany obszar. Ręczne usuwanie
chwastów ma sens tylko przy małych ogródkach. A jeśli chwasty
porastają dużą powierzchnię, wyrastają z trudno dostępnych szczelin, to takie działanie jest nie tylko bezsensowne a także całkowicie
bezskuteczne. W tym przypadku odpowiednim działaniem, trwale
usuwającym chwasty, jest oprysk lub podlanie niepożądanych
roślin herbicydem. Chwasty zostaną usunięte wraz z korzeniami.

Zdecydowanym liderem na rynku herbicydów jest Roundup).
Można go stosować do zwalczania chwastów jednoliściennych,
dwuliściennych a także wieloletnich. Herbicyd jest przeznaczony
do bezpośredniej aplikacji na gleby przepuszczalne, a także
chodniki i kostki brukowe, drogi dojazdowe i ścieżki. Nowością na
rynku jest Roundup Herbi Blok. Ten innowacyjny produkt łączy
w sobie dwie funkcje: zwalcza i blokuje nowe wschody chwastów
do 3 miesięcy. To środek kompleksowy, gdyż działa na roślinę
układowo oraz kontaktowo. Chwasty wchłaniają szkodliwy
preparat, ich wzrost zostaje zahamowany, i w efekcie podziemne i
nadziemne części roślin zamierają. Większość chwastów,
znajdujących się na opryskiwanym lub podlewanym obszarze,
zostaje zlikwidowana. Podwójna funkcja preparatu powoduje, że
nie tylko zwalcza istniejące chwasty, ale również tworzy
niewidoczną barierę, która przez okres do 3 miesięcy zabezpiecza
teren przed pojawieniem się nowych chwastów.
Aby Roundup był skuteczny podczas sporządzania roztworu należy zachować odpowiednie proporcje. Jeżeli herbicyd jest stosowany do podlewania proporcje powinny być takie: 18 ml/ 5 l wody,
jeżeli natomiast używa się go do oprysku to odmierzamy: 18 ml/ 1
litr wody/ 20 m². Jednak maksymalna zalecana jednorazowa
dawka nie powinna przekroczyć 30 ml/m². Preparat można
stosować już od marca aż do września, ale tylko w dni suche i bezwietrzne, gdy nie występuje prawdopodobieństwo opadów. Uwaga! Herbicyd stosujemy na określonej powierzchni tylko raz w sezonie wegetacyjnym.
Obszar, który opryskujemy, powinien być dokładnie i równomiernie pokryty środkiem. Roundupu nie należy stosować na powierzchniach uprawowych i trawnikach (chyba, że chcemy je zlikwidować). Jeśli na opryskiwanym terenie chcielibyśmy coś uprawiać, to do tego czasu powinno upłynąć co najmniej 6 miesięcy,
przy czym przed posadzeniem czegokolwiek podłoże należy dokładnie przekopać. Preparat można stosować także punktowo: na
ścieżkach, podjazdach, nieużytkowanych rabatach, wokół drzew
i krzewów ozdobnych. Należy zaznaczyć, że Roundup działa bardzo niekorzystnie na organizmy wodne, dlatego nie powinno się go
stosować w pobliżu stawów i cieków wodnych.
Używając tego herbicydu należy być bardzo ostrożnym. Podczas
pracy trzeba dokładnie zasłonić ciało, zwracając szczególną uwagę
na oczy, skórę i drogi oddechowe. Wykonując oprysk trzeba
zachować czujność i precyzję – docierać tylko tam, gdzie
rzeczywiście chcemy pozbyć się niepożądanej roślinności.
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Roundup Herbi Blok jest środkiem bardzo skutecznym
i długo działającym, ale nie może być stosowany zawsze
i wszędzie. Oprócz skuteczności w usuwaniu niechcianych
chwastów, równie ważne jest nasze bezpieczeństwo i zdrowie.
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Wiosna

z technologią
AGRO MARINA
Nie od dziś wiadomo, że osłona
oraz ściółkowanie gleby wokół roślin
ma korzystny wpływ na uprawy w polu
i w ogrodzie. Idealnym materiałem do ochrony
upraw będzie nowa agrowłóknina,
z technologią Agro Marina, firmy Agrimpex.
Wśród nowych propozycji firmy Agrimpex są dwie agrowłókniny
ochronne. Agrowłóknina wiosenna (osłaniająca), która chroni
nasiona, a następnie wzrastające rośliny, przed niekorzystnymi
czynnikami atmosferycznymi. Osłania i zabezpiecza przed wiosennymi przymrozkami, palącym słońcem i porywistym wiatrem a także gradobiciem i insektami. Agrowłóknina ściółkująca z kolei
stanowi naturalną barierę przeciw rozwojowi chwastów pojawiających się w uprawach. W obu przypadkach materiał chroni
uprawy i sprzyja ich prawidłowemu wzrostowi. Dodatkowo dzięki
zastosowaniu technologii Agro Marina agrowłókniny posiadają
bardzo cenną właściwość – całkowitą przepuszczalność wody.
Technologia Agro Marina
sprawia, że przepuszczalny
materiał stwarza a następnie
utrzymuje optymalne warunki
do kiełkowania, wzrostu
i rozwoju roślin.
Natychmiastowa przepuszczalność wody pozwala
na podlewanie roślin od razu po założeniu agrowłókniny. Przy tym
materiał przez cały czas pozostaje lekki, nie przygniata upraw, nie
krępuje rozwoju i wzrostu młodych roślin oraz ich nie obciąża.
Skąd bierze się unikatowa cecha przepuszczalności? Porowata
struktura agrowłókniny umożliwia swobodny przepływ wody oraz
odpowiednią cyrkulację powietrza. Gleba utrzymuje odpowiednią
temperaturę i wilgotność a pod materiałem wytwarza się specyficzny mikroklimat, który wpływa m.in. na przyspieszenie wegetacji roślin a także przyczynia się do rozwoju mikroorganizmów
wzbogacających glebę w składniki pokarmowe.
Agrowłóknina wiosenna może być stosowana zarówno przy uprawie roślin z nasion jak i z sadzonek. Sprawdza się w ochronie i pielęgnacji owoców (np. truskawek, poziomek), warzyw (kapusty,
kalafiora, brokułów), ziół, kwiatów czy traw. Rozłożenie agrowłókniny jest bardzo szybkie i proste – nie sprawia trudności nawet
amatorom ogrodnictwa. W przypadku Agro Mariny nie ma także
istotnego znaczenia to, którą stroną układamy agrowłókninę –
materiał w takim samym stopniu przepuszcza wodę.
Agrowłóknina ściółkująca przeciw chwastom w naturalny sposób
przeciwdziała rozwojowi niechcianych roślin. Podobnie jak agrowłóknina wiosenna przepuszcza wodę i powietrze, a także przyspiesza wegetację roślin. Dodatkowym atutem tej agrowłókniny,
która ma bezpośredni kontakt z glebą, jest utrzymywanie nisko
rosnących owoców w czystości oraz przeciwdziałanie ich gniciu.
Agrowłókninę ściółkującą można wykorzystywać podczas uprawy
warzyw, krzewów owocowych i ozdobnych a także kwiatów.
Dodatkowymi atutami obydwu agrowłóknin jest ich stabilizacja na
szkodliwe działanie promieni UV. Oznacza to, że materiał jest bardzo odporny i może przetrwać w ogrodzie kilka (lub nawet kilkanaście) sezonów, bez szkody dla swoich właściwości.

Agrowłóknina wiosenna z technologią Agro Marina
Występuje w pakietach o szerokości 1,6 oraz 3 m i długości 5 oraz
10 m i w rolkach:1,6 m x 20 m.
Agrowłóknina ściółkująca przeciw chwastom z technologią
Agro Marina
Występuje w kolorze czarnym, w pakietach o szerokości 1,6 oraz
3,2 m i długości 5 oraz 10 m, w rolkach: 1,6 m x 20 m oraz 3,2 m x
20 m. Ten rodzaj agrowłókniny występuje w pakietach wraz z zestawem polipropylenowych szpilek do mocowania materiału.
Zróżnicowanie wymiarów pozwala wybrać optymalny wariant.
Dodatkowo każdą agrowłókninę można dowolnie przyciąć, nie
strzępi się i nie pruje.
Jeżeli chcielibyśmy cieszyć się szybko rosnącymi, wiosennymi warzywami i owocami, możemy wspomóc ten naturalny proces
wzrostu poprzez zastosowanie agrowłókniny. Przepuszczalna Agro
Marina firmy Agrimpex to wyjątkowy i odpowiedni produkt, który warto zastosować na polu i w ogrodzie.
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Perfekcyjne
cięcie z

Fiskarsem

Wiosną wszystko w ogrodzie budzi się do życia.
Po okresie zimowym chcielibyśmy, aby nasze drzewa
i krzewy odzyskały dawną świeżość. Zabiegiem
odmładzającym i odświeżającym rośliny jest cięcie.
Perfekcyjne cięcie zależy od naszych
umiejętności i wyboru odpowiedniego narzędzia.
Cięcie należy wykonać w ciepły i suchy dzień. Wiosną zazwyczaj
wykonujemy dwa rodzaje cięć: sanitarne i prześwietlające. To
pierwsze polega na usuwaniu chorych i połamanych gałęzi, drugie
– na pozbyciu się gęsto rosnących lub krzyżujących się pędów.
Przycinanie sprawia, że rośliny „odżywają”. Warto wiedzieć, że
cięcia nie potrzebują: drzewa iglaste (świerk czy jodła), magnolie,
kaliny, azalie i różaneczniki. Dla większości drzew i krzewów
cięcie jest jednak wskazane, gdyż wzmacnia rośliny. Zazwyczaj w
ogrodzie mamy kilka rodzajów drzew i krzewów dlatego możemy
przyjąć jedną ogólną zasadę: te kwitnące na nowych pędach trzeba
przyciąć przed kwitnieniem, usuwając starsze pędy a te, które
kwitną na zeszłorocznych pędach, przycinać dopiero po
kwitnieniu. Przykładowo: krzewy porzeczki, agrestu, a także
grusze, jabłonie i pigwy przycinamy w marcu. W kwietniu tniemy
krzewy zimozielone i róże a w maju krzewinki wrzośców, kończące
kwitnienie wierzby iwy, forsycje, lilaki. W sierpniu, po zakończeniu zbiorów, tniemy wiśnie, czereśnie, brzoskwinie. To, jak radykalne powinno być cięcie, zależy od potrzeb i wyglądu krzewów
i drzew.
Perfekcyjne cięcie ostrym narzędziem jest konieczne do prawidłowego rozwoju większości krzewów i drzew. Ale niestety nie jest dla
nich bezbolesne. W związku z tym, aby po cięciu rośliny nie zostały
zaatakowane przez choroby i szkodniki, powstałe rany należy
posmarować maścią ogrodniczą.

Wybór sekatorów na rynku jest duży. Sekatory mogą być krótkie,
jednoręczne, większe i dłuższe, dwuręczne lub całkiem duże i długie, tzw. teleskopowe. Do przycinania żywopłotu idealnym narzędziem będą nożyce. Ze względu na mechanizmy występujące w sekatorach wyóżniamy sekatory nożycowe i kowadełkowe. Niewątpliwie solidny sekator z wymiennymi ostrzami jest kosztowną inwestycją, ale takie narzędzie posłuży na kilka sezonów.
Decydując się na zakup sekatorów chcielibyśmy, aby były lekkie,
funkcjonalne i przede wszystkim trwałe. Nową, ulepszoną linię sekatorów PowerGearX™, proponuje Fiskars. Narzędzia z tej linii
wyróżnia od innych to, że zostały wyposażone w specjalny mechanizm ponad trzykrotnie zwiększający siłę cięcia. Dzięki niemu
wysiłek podczas pracy został zmniejszony. Ostrza sekatorów wykonano z wysokiej jakości stali nierdzewnej, przy czym jedno
z nich dodatkowo jest pokryte powłoką PTFE. To niezwykle trwałe
tworzywo polimerowe minimalizuje tarcie i gwarantuje gładkie
oraz czyste cięcie. Sprawia, że narzędzia są odporne na korozję
i ścieranie. Rączki i uchwyty narzędzi Fiskars, z trwałego i lekkiego
aluminium, pokryto antypoślizgową powłoką SoftGrip™.
Narzędzia Fiskars są trwałe a także funkcjonalne – idealnie mieszczą się w dłoni. Sekatory krótkie mają obrotowe rączki – podczas
cięcia zostaje zachowany naturalny ruch ręki i możemy pracować
całą dłonią a nie tylko jej częścią. Dzięki temu praca jest lżejsza.
Wszystkie sekatory Fiskars wyróżniają charakterystyczne dla tej
marki pomarańczowe zakończenia – dzięki temu narzędzia są
zawsze łatwe do znalezienia. W ofercie dostępne są także specjalne
etui na narzędzia – zabezpieczające ostrze i zablokowaną w nim
głowicę, podczas transportu.
W linii PowerGearX™ znajdziemy propozycje sekatorów nożycowych i kowadełkowych. Wśród sekatorów dwuręcznych są to:
sekator dźwigniowy nożycowy S – przeznaczony do częstego
obcinania świeżych gałęzi o maksymalnej średnicy do 38 mm,
sekatory dźwigniowe nożycowe M i L – idealne do przycinania
świeżych gałęzi o średnicy do 55 mm oraz sekator dźwigniowy
kowadełkowy L – dedykowany do cięcia suchych i twardych
gałęzi o maksymalnej średnicy do 55 mm (zastosowane w tym sekatorze kowadełko zwiększa precyzję cięcia a przy tym nie uszkadza przecinanej gałęzi). Wśród krótkich sekatorów ulepszono
sekatory z obrotową rączką: nożycowe (rozmiary M i L) oraz
kowadełkowy L. Mechanizm zwiększający siłę cięcia posiadają
także nożyce do żywopłotu. Wszystkie sekatory z linii X można
wykorzystać nie tylko do przycinania drzew i krzewów, ale także do
innych pielęgnacyjnych prac w ogrodzie.

Sekator nożycowy
PX94 L
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Cięcie zawsze należy przeprowadzać ostrożnie i umiejętnie.
Jeśli zrobimy to za pomocą właściwych narzędzi, to drzewa
i krzewy będą bujniej kwitły, lepiej owocowały, a żywopłoty
zwrócą uwagę swoją dekoracyjną formą.

Kanon

ROZRYWKA

wiedzy

ogrodniczej

Nowa Maja
w ogrodzie
Programy o tematyce ogrodniczej, podobnie jak książki lub
blogi, cieszą się dużą popularnością. I co ciekawe, każda z tych
osób, która opowiada o ogrodach, ma grono swoich ulubieńców.
Nie jest inaczej z jedną z najbardziej znanych i lubianych „ogrodniczek” w Polsce – Mają Popielarską. Od stycznia 2017 roku ruszył
nowy cykl porad znanej dziennikarki – „Nowa Maja w ogrodzie”.
Maja Popielarska, z kilkunastoletnim stażem w doradzaniu właścicielom ogrodów w programach telewizyjnych i książkach, powiedziała już wiele na temat ogrodnictwa. A mimo to nadal udaje jej się
znaleźć ludzi, którzy zapraszają widzów do swoich ogrodów, z dumą je prezentując. Wieloletni trud i uczenie się na własnych błędach
sprawia, że ich ogrody są ciekawe, zadbane i kolorowe. Zawsze
znajdzie się w nich miejsce dla typowo polskich roślin, jak i tych
egzotycznych. Oprócz bogactwa roślin w prezentowanych ogrodach odnajdziemy ciekawe miejsca na wypoczynek (np. altany porośnięte pnączami), zacisze z fontannami czy grillowy zakątek.
Maja Popielarska, ogrodniczka z zamiłowania, posiada cenny dar –
umie zjednywać sobie ludzi oraz potrafi z nimi rozmawiać. Uzewnętrznia się to podczas jej programów. Niektórzy właściciele ogrodów potrzebują bodźca, który pozwoli im swobodnie opowiadać
o swoich ogrodach. Dziennikarka wie, jak pokonać ich nieśmiałość
i skrępowanie przed kamerą. Potrafi nie tylko słuchać właścicieli,
ale także im doradzać i rozwiązywać wraz z nimi pojawiające się
ogrodowe problemy.
Programy Mai Popielarskiej to nie tylko cenne porady dla doświadczonych ogrodników i amatorów w tej dziedzinie, ale także fantastyczne, polskie plenery. Maja Popielarska radzi, ogląda i słucha.
Przekonuje do tego, że przy odrobinie motywacji i chęci, każdy
z nas może stworzyć swój niepowtarzalny ogród.
Ogród to temat rzeka i nigdy nie dowiemy się o nim wszystkiego.
Mimo to programy i książki ogrodnicze są idealnym narzędziem do
przekazywania porad przez tych, którzy o ogrodach wiedzą już
bardzo dużo. Warto z tego korzystać, bo wtedy założenie własnego
ogrodu będzie przyjemnością a efekty prac – powodem do dumy.

PRAKTYCZNE
PORADY
OBRAZOWE
RYCINY
BARWNE
ZDJĘCIA
Ogrodnictwo zajmuje coraz więcej miejsca na półkach
w księgarniach a ogrodnicy, i to nie tylko początkujący, coraz
częściej i chętniej sięgają po poradniki. Zachęcają ich do tego
zapewne nie tylko porady, ale także barwne, wysokiej jakości
zdjęcia i obrazowe ryciny.
Autorem „Wielkiej księgi ogrodnika i działkowca” jest Wolfgang
Kawollek. Ten bardzo obszerny, 720 stronicowy poradnik, zawiera
najważniejsze, a do tego praktyczne porady dla tych, którzy chcą założyć własny ogród. Do setek zadawanych pytań otrzymujemy wyczerpujące i ciekawe odpowiedzi, poruszające wiele sfer współczesnego ogrodnictwa.
W poradniku przeczytamy przede wszystkim o tym, jak prawidłowo
zaprojektować ogród nie tylko po to, aby się podobał, ale także by był
funkcjonalny i wygodny. Znajdziemy odpowiedź na pytanie, jakie
rośliny, spośród wielu propozycji, należy dobrać, zgodnie ze swoim
upodobaniem. W jaki sposób, w jakim terminie je sadzić a także jak
pielęgnować i przycinać. Dowiemy się o sposobach zakładania
ogródka warzywnego i kącika ziołowego. Dla wielbicieli owoców
będzie także garść porad o tym, jak pielęgnować drzewa i krzewy
owocowe, a także krzaczki truskawek, malin i poziomek. A dla tych,
którzy lubią ogrodowe wyzwania, jak uprawiać i prawidłowo przycinać winorośl czy z sukcesem hodować rośliny egzotyczne. Znajdzie
się także coś dla majsterkowiczów: praktyczne porady jakich materiałów użyć do budowy ścieżek i tarasów, a jakich do postawienia
płotów i murków. Znajdziemy też odpowiedzi na pytania, jak
założyć i pielęgnować trawnik bądź piękne i kolorowe rabaty z bylinami i roślinami jednorocznymi. Nie zabraknie także porad dotyczących stosowania odpowiednich nawozów oraz skutecznych metod walki z chorobami i szkodnikami.
Do tego wszystkiego mamy przegląd 70 najważniejszych warzyw
oraz ziół przyprawowych i leczniczych, 50 najpiękniejszych kwiatów balkonowych, ponad 1000 kolorowych rycin i zdjęć, które krok
po kroku ilustrują poszczególne czynności oraz prezentują najpiękniejsze rośliny. Dodatkowo kolorem wyróżniono strony, na których
w ramkach znajdują się istotne informacje i cenne wskazówki.
Dzięki poradnikowi będziemy wiedzieć, jak prawidłowo zaprojektować ogród i co umieścić na działce, aby była ona idealnym miejscem
do wypoczynku. Godna polecenia lektura na wiosnę!
Tytuł: Wielka księga ogrodnika i działkowca. Praktyczny poradnik
Autor: Kawollek Wolfgang
Tłumaczenie: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: Publicat
Język wydania: polski
Język oryginału: niemiecki
Ilość stron: 720

Viridis poleca!
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Poziomo:

1. Szczebiot małych ptaków
lub wesoła mowa małych dzieci
6. Grecki bóg wojny
9. Potocznie o jodłach i świerkach
10. Instutucja udzielająca kredytu
11. Domek dla pszczół
12. Rzeka płynąca przez Nakło
15. Od wieków walczy z dobrem
16. Gwinea lub Zelandia
17. Rzeka przepływająca przez
Rosję i Chiny
18. Na muchy
20. „Sztuka kochania”- „... amandi”
21. Jeden z kolorów w kartach
24. Materiał wybuchowy
26. Skakać, najczęściej
w odniesieniu do zająca
27. Mylony w tańcu
28. Marka motocykla

Pionowo:
1. Ważka o lśniących skrzydłach
2. Stan w USA
3. Krzew o pomarańczowych
owocach
4. Zakazany temat
5. Rzymski bóg sztuki lekarskiej
7. Niemieckie imię męskie
8. Namiestnik boga na ziemi
w społeczeństwie sumeryjskim
13. Pierwotne narzędzie z kamienia
14. Głos wydawany przez ptaka
19. Obwieszczenie cesarza
22. Rodzaj rachunku bankowego
23. Sklep z czasów PRL
25. Przebieg zdarzeń
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NAGRODĄ
ZA POPRAWNE
ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI W
NUMERZE 35 JEST:
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LISTA NAGRODZONYCH:
Z POPRZEDNIEGO
1. MARIA ŚLIWA
NUMERU:
(HASŁO:
KULIG PĘDZI
GALOPEM)

C.O. OGRODY GORLICE
2. ANNA DRĄGOWSKA
C.O. SOSENKA ŁAPY

ZWYCIĘZCOM
GRATULUJEMY ! 3. SZYMON WĘGRZYN
C.O. LARIX MYŚLENICE
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 10.05.17

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/

