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Do zrobienia...
Wiosna już za nami, ale ogrodnik nie może
spocząć na laurach. Wciąż jeszcze jest dużo pracy
w ogrodzie. Najprzyjemniejsze jest oczywiście
zbieranie plonów.

CZERWIEC
Przez całe lato pamiętamy o podlewaniu trawnika i roślin.
W czerwcu regularnie zbieramy letnie owoce: truskawki, poziomki, maliny, agrest i porzeczki.
Na początku czerwca dobrze jest przerzedzić grona winorośli a także zawiązki owoców na jabłoniach, gruszach i innych drzewach
owocowych. Dzięki temu zabiegowi owoce będą dorodniejsze.
Chronimy dojrzewające owoce przed ptakami. Jednym ze sposobów będzie ustawienie poidełek z wodą – ptaki atakują nasze
owoce właśnie z pragnienia.
W czerwcu w warzywniku zbieramy wczesne warzywa (np. kapustne, cebule) a także wysiewamy te na późny zbiór (np. buraki).
Poza tym zapewniamy sobie ciągłość zbioru dosiewając: koper,
rzeżuchę, pietruszkę, rzodkiewkę, fasolkę szparagową, sałatę. Na
początku czerwca siejemy także ogórki, dynie, patisony.
Zajmujemy się pomidorami – palikujemy je i usuwamy niepotrzebne pędy boczne.
Usuwamy także przekwitłe kwiatostany i pozbywamy się dzikich
pędów róż, które można rozpoznać po tym, że są jaśniejsze.
Rośliny doniczkowe uprawiane w domu przesuwamy w lekko
zacienione miejsce, aby nie zostały poparzone przez słońce.
Podlewamy je i zraszamy miękką wodą.

LIPIEC
Po zakończeniu zbiorów na drzewach owocowych, przeprowadzamy ich cięcie. Może być ono radykalne lub umiarkowane. Po
zebraniu malin wycinamy pędy, które owocowały, a tegoroczne
przywiązujemy do podpór.
Lipiec to czas zwalczania parcha na jabłoniach i gruszach,
zwłaszcza gdy lato jest wilgotne. W tym czasie również walczymy
z mszycami.
W lipcu zbieramy zioła. Większość z nich, np. oregano, bazylię, tymianek, szałwię lekarską, miętę i estragon zbieramy przed okresem
kwitnienia. Po tym czasie zioła tracą swój aromat.
Regularnie zbieramy warzywa w warzywniku.
Na początku miesiąca wykopujemy cebule hiacyntów, narcyzów,
szachownic. Poza tym w ogrodzie ozdobnym, oprócz podlewania,
pamiętamy o spulchnianiu gleby – nie będzie pękać i dłużej
zatrzyma wilgoć.
Przez całe lato pobieramy z drzew i krzewów liściastych sadzonki
półzdrewniałe.
Nawozimy pomidory, które w tym czasie intensywnie rosną.
Poprawiamy kondycję trawnika poprzez jego nawożenie, regularne
koszenie oraz podlewanie.

SIERPIEŃ

Sierpień to miesiąc przycinania. Formujemy żywopłoty i przycinamy krzewy i drzewa, z których zebraliśmy już owoce.
Przycinamy także przekwitające krzewy, np. lawendę oraz róże.
Sierpień to dobry czas na wysiew nawozów zielonych, np. gryki,
rzepaku, wyki.
Sadzimy i przesadzamy niektóre rośliny dwuletnie: byliny, drzewa
i krzewy iglaste – zdążą się jeszcze przyjąć przed zimą.
Dzielimy kosaćce, piwonie, zimowity i inne rośliny wieloletnie.
Pobieramy także i ukorzeniamy sadzonki różnych roślin, np.
wrzosów i innych roślin zielonych.
Sadzimy kwiaty dwuletnie, takie jak bratki, niezapominajki,
malwy, dzwonki i stokrotki.
Korzystamy w tym okresie z darów lasu. Wybierając się do lasu
załóżmy odpowiednie ubranie i buty, pamiętając o żmijach czy
kleszczach.
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Nie
zapomnij

zapomnij
R JAK

-RÓŻA

Róże niewątpliwie można zaliczyć do szlachetnych
roślin. Wymagają one naszej uwagi i pielęgnacji.
Dopóki róże ładnie kwitną i rosną, jesteśmy spokojni i nasza czujność zostaje uśpiona. Gdy szkodniki już się pojawią, wtedy musimy
stać się przez jakiś czas lekarzami w naszym ogrodzie.
Na początek musimy zdiagnozować objawy chorobowe, które pojawią się na różach. Nasze róże mogą zachorować na mączniaka prawdziwego, początkowo objawiającego się białym, mączystym nalotem
na liściach, który z czasem szarzeje. W następnej fazie choroby liście
na róży zaczynają zwijać się i więdnąć. Pojawiają się także plamy na
pędach, szypułkach a nawet na płatkach kwiatów. Inną chorobą jest
czarna plamistość liści, która objawia się licznymi, jasnobrązowymi
okrągłymi plamami. Równie niszczycielskie dla róż są mszyce, które
w przypadku róż określane są mianem mszyc różano-szczeciowych.
Pierwszymi objawami ich żerowania jest zahamowanie wzrostu krzewów, zniekształcenie liści i kwiatów, a nawet zamieranie całych, silnie zaatakowanych, roślin. Szkodniki można bez trudu rozpoznać, np.
liście i pędy pokrywają się lepką spadzią (rosą miodową)
wydzielaną przez mszyce. W związku z tym, że mszyce przenoszą
niebezpieczne wirusy, należy pozbyć się ich zaraz po zauważeniu.
Chorobom można zapobiegać. W przypadku róż chodzi o następujące
zabiegi: cięcie prześwietlające, unikanie nadmiernego zagęszczenia
oraz zachwaszczenia roślin, ostrożne aplikowanie roślinom nawozów
azotowych, usuwanie opadłych liści. Jeśli choroby lub szkodniki już
zaatakowały róże, często konieczne są środki chemiczne.
Na rynku ogrodniczym jest ich wiele, gdyż z chorobami róż spotykamy się od dawna. Środki można stosować zapobiegawczo lub
interwencyjnie. Firma Synthos Agro do interwencyjnej ochrony róż
przed chorobami grzybowymi i mszycami proponuje dwa produkty
w aerozolu, gotowe
do natychmiastowego użycia.
Zmienione chorobowo miejsca
należy dokładnie spryskać
odpowiednim sprayem.
W zwalczaniu chorób
grzybowych niezawodnym
środkiem będzie
STOPER GRZYBOBÓJCZY.
Do zwalczania mszyc przyda się
FLORIS AE. Preparaty te
sprawdzają się w amatorskiej
uprawie róż.
Tak jak my czasem potrzebujemy
odpowiednich leków, tak i nasze
rośliny potrzebują środków
ochronnych. Im wcześniej rozpoczniemy leczenie, tym większa
szansa na uratowanie roślin.

CZARNO

PORADNIK SEZONOWY

na

BIAŁYM?
Niebawem będzie lato! Czas pełnego dojrzewania
nasion i owoców, wydawania potomstwa przez
zwierzęta i przygotowywania go do samodzielnego,
dorosłego życia. To jedyne i stałe, gdyż ta pora roku
bywa kapryśna i wyjątkowo zmienna...
Czy do zmian w przyrodzie można się przyzwyczaić? I tak i nie.
Ostra zima, słoneczna wiosna, upalne lato i złota jesień do „niedawna” były pewne. Obecnie w pogodzie nie można być niczego
pewnym! Wiosną pada biały puch, latem szaleją wichury, jesienią
jednego dnia ciepło, drugiego zimno, a zimą... nie ma tyle śniegu,
ile byśmy chcieli, albo nie ma go wcale!
Pasjonat pięknych kwiatów, wielbiciel owoców ze swojego sadu
i truskawek z własnych krzaczków, esteta podziwiający w ogrodzie
nie tylko rośliny, ale także zwierzęta, poradzi sobie jednak ze
zmianami pogodowymi! A to będzie ściółkował roślinki, chroniąc
je przed warunkami atmosferycznymi, materiałami z własnego
ogrodu lub zakupionymi w sklepie ogrodniczym, a to nie zapomni
o ich podlewaniu, nawożeniu i odżywianiu przez całe lato, a to nie
pozwoli zmarnować się owocom i zrobi z nich pyszne przetwory!
Nawet początkujący ogrodnik, z fachową pomocą specjalistów,
poradzi sobie z chorobami róż, plagą szkodników i komarów.
Zasięgnie wiedzy o tym co i obok czego posadzić w ogrodzie,
sadzie i na balkonie. Doceni leczniczą rolę świeżych ziół (zawsze
pod ręką) i tego, co rośnie w parkach, posadzone „dla potomnych”.
Żadne zmiany pogodowe nie będą mu straszne!
REKLAMA

Miłośnik zieleni, mimo zmienności klimatu (i być może zmienności własnych nastrojów) wprowadzi do swojego ogrodu ład i porządek. Może postawi na ogród w kolorze, który zwykle zdobi
suknię panny młodej? Albo harmonijny i poukładany, mimo
pozornego chaosu, ogród japoński? Zdarzającą się czasem zamianę
nastrojów lub gorszy dzień poprawi sobie patrząc na posadzone
przed wejściem do domu pnącza (w tym urocze powojniki) oraz
wdychając kuszący zapach frezji, lilii lub maciejki.
W tej całej zmienności wielbiciel natury będzie „chwytał dzień”,
wykorzystując każdą chwilę słonecznej pogody! Spędzi trochę
czasu w parku narodowym, zachwycając się dzikością roślin
i zwierząt. Jeśli dopisze mu szczęście będzie podziwiał zwierzęta
w ich naturalnym środowisku. A jeśli nie, to chętnie wybierze się do
zoo, gdzie ich „dzikość” została nieco oswojona i zwierzęta będą
mu nawet jadły z ręki. Czym zajmie się ogrodnik, gdy zmienna
natura zafunduje mu burzę? Usiądzie wygodnie na kanapie i zagłębi się w lekturę książki o duchowym życiu zwierząt lub posłucha
rytmów natury w Dolinie Baryczy. Czyżby przynajmniej tam
natura miała swój odwieczny plan? Zresztą, nawet mimo tej całej
zmienności, zawsze znajdzie się „ktoś”, kto precyzyjnie będzie
odmierzał czas...
O tych ogrodniczych zamiarach i rozterkach oraz wielu
innych ciekawych rzeczach, o których tu nie wspomniano,
dowiecie się z najnowszego Viridisu!
Zapraszamy do lektury!
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Ogród w bieli
Kolorowe etykiety opakowań z nasionami kwiatów
przyciągają nasz wzrok w podobny sposób, w jaki cukierki
i słodycze przyciągają dzieci w sklepie. Jednak gdy dochodzi
do konkretnego wyboru zazwyczaj mamy problem
i zastanawiamy się, czy zakupione nasiona wyrosną wiosną
i latem będą wyglądały tak, jak na etykiecie?
Spełniamy warunki określone na opakowaniu i czekamy,
aż ogród pokryje się kolorami. Lub jednym kolorem.
Ogrody monochromatyczne są wyzwaniem dla każdego ogrodnika.
Nie chodzi tylko o to, by spełnić wymagania roślin dotyczące gleby,
stanowiska czy pielęgnacji i nawożenia. Wyzwanie polega na takim
dobraniu różnych odcieni jednego koloru, aby w ogrodzie nie było
nudno. Czy propozycja białego ogrodu jest trafna?
Okazuje się, że odcieni bieli, tak jak każdego innego koloru, jest
mnóstwo! Kwiaty mogą być śnieżnobiałe lub kremowe, zielone liście mogą mieć białe obwódki a kora niektórych drzew również
może być biała. Poza tym ogród to nie tylko rośliny, ale także inne
akcesoria: białe meble, gipsowe rzeźby czy wprowadzenie załamującego się białego światła. Główną zaletą bieli w ogrodzie jest
to, że wprowadza do niego świeżość, lekkość, nutę podniosłości
i elegancji.

Taktyka
Projektując ogród monochromatyczny, w tym przypadku w kolorze
białym, należy przyjąć odpowiednią taktykę. Sprowadza się to do
tego, że trzeba kolejno wysiewać po sobie kwitnące na biało kwiaty,
dobierać miejsca w ten sposób, aby wyższe rośliny nie zagłuszały
niższych, nie zabierały im słońca i składników pokarmowych.
Krzewy i drzewa wieloletnie umieszczać na obrzeżach ogrodu,
a rośliny ozdobne, kwitnące w sezonie wiosennym i letnim, umieszczać w centrum ogrodu. Warto, aby przestrzeń, nawet ta pod
drzewami, została wykorzystana i w ogrodzie nie było „pustych
miejsc”.

REKLAMA

Wygląd i kształt
Klimatu „białemu” ogrodowi dodają kwiaty i kwitnące na biało
krzewy i drzewa. Im większy obszar do obsadzenia, tym większa
możliwość wyboru odmian różnych roślin. Na małej powierzchni
można postawić na nasadzenia w donicach (które również mogą
być białe). Biel w ogrodzie może być symetryczna lub przyjąć
postać luźnych kompozycji. Bielą mogą obsypywać się również
balkony i tarasy – odmian roślin o białych kwiatach jest bez liku.
Grunt to znaleźć odpowiednie miejsce dla kwiatów, krzewów
i drzew.

Zapach

CENTRUM OGRODNICZE
ul.Handlowa 2

KWIACIARNIA

(obok biedronki)
tel.18 265 23 11

ul.Sobieskiego 26

Ogród to nie tylko estetyczny wygląd, ale także ujmujący zapach.
Latem, gdy w ogrodzie spędzamy więcej czasu, odpoczywając lub
grillując, pachnący ogród jest czymś niezastąpionym. Zapach
roślin powinien być subtelny i delikatny, a jednocześnie roznoszący
się po całym ogrodzie. Kwitnące kwiaty i ich zapach przyciągają do
ogrodu nie tylko nas, ale także owady, motyle i ptaki, które
poszukują wody i cennego nektaru.
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Kusząca biel wśród roślin
W uprawie ogrodowej nie ma chyba takiej rośliny jednorocznej lub dwuletniej, która nie posiadałaby odmian
o białych kwiatach. Na biało kwitnie tak wiele roślin, że
nie sposób ich tutaj wszystkich wymienić. Popularne białe krokusy, hiacynty, stokrotki, konwalie majowe, śnieżyczki przebiśnieg, tulipany czy narcyzy są częstymi
gośćmi w przydomowych ogrodach. Wśród krzewów
biały kolor i przyjemny zapach mają lilaki pospolite oraz
jaśminowce. Godny polecenia jest także dereń biały,
którego zaletą są nie tylko biało-żółte kwiaty, które zakwitają dwa razy w ciągu roku, ale również białe owoce, które
pojawiają się po kwitnieniu będąc oryginalną ozdobą
każdego ogrodu. Biało obrzeżone, drobne liście także są
ciekawą ozdobą ogrodu monochromatycznego.
Poniżej kilka wybranych propozycji odmian znanych
roślin, których znakiem rozpoznawczym jest biel.
Biel w ogrodzie

Tulipany
Tulipany Triumph: 'Cheers', 'George W. Bush', 'Jan Paweł II',
'Agrass White', 'Maria Kaczyńska', 'Flaming Coquette'.
Tulipany liliokształtne: 'Marilyn', 'WhiteBallade', 'White Triumphator', 'White Wings'.
Tulipany strzępiaste: 'Fancy Frills', 'Estafette', 'Swan Wings'.
Tulipany papuzie: 'Weber's Parrot', 'Super Parrot', 'White Parrot',
'Madonna'.
Tulipany pełne późne: 'Carnaval de Nice', 'Wirosa', 'Casablanca'.
Werbeny ogrodowe
'Amulet', 'Estrella Voodoo White'.
Lilaki
Lilak pospolity (Syringa vulgaris). Odmiany: 'Miss Ellen
Willmott', 'Primrose', 'Rochester', 'Excellent', 'Madame Lemoine',
'Sensation'. Lilak japoński (Syringa reticulata).
Magnolie
Magnolia gwiaździsta (Magnolia stellata). Odmiany: 'Waterlily',
'Royal Star'.
Magnolia pośrednia (Magnolia x soulangeana). Odmiany:
'Amabilis', 'Speciosa’.
Magnolia japońska (Magnolia kobus)
Magnolia Siebolda (Magnolia sieboldii)
Magnolia szerokolistna (Magnolia hypoleuca)
Magnolia parasolowata (Magnolia tripetala)
Jaśminowce
Jaśminowiec wonny (Philadelphus coronarius)
Odmiany: 'Variegatus', 'Aureus', 'Virginale', 'Snowbelle',
'Girandole', 'Biały Karzeł'.
Tawuły
Tawuła wczesna (Spiraea arguta), tawuła brzozolistna (Spiraea
betulifolia), tawuła szara 'Grefsheim' (Spiraea cinerea), tawuła
szara 'Grefsheim' (Spiraea cinerea), tawuła śliwolistna (Spiraea
prunifolia). Tawuła Van Houtte'a (Spiraea vanhouttei).
Róże
Róże wielkokwiatowe. Odmiany: 'Chopin', 'Evening Star',
'Polarstern ', 'Memoire ', 'Poker ', 'Pascali ', 'Mount Shasta '.
Róże rabatowe. Odmiany 'Kristall , 'Margaret Merrill', 'Snowline'
Róże pnące. Odmiany 'White New Dawn', 'Snowflake', 'Madeleine
Selzer', 'Heritage', 'Iceberg'.
Róże okrywowe. Odmiany 'Nana', 'Apfelblüte',
'Alba Meidiland ', 'Swany '.
REKLAMA
Powojniki
Odmiany wielkokwiatowe.
'Maria Skłodowska-Curie', 'Królowa Jadwiga',
'Yukiokoshi', 'Alba', 'Anna Karolina', 'Duchess
of Edinburgh', 'Jan Paweł II', 'Jerzy Popiełuszko'.
Hortensje
Hortensja ogrodowa 'Nymphe', 'Schneeball'.
Hortensja bukietowa 'Kyushu', 'Tardiva'.
Hortensja krzewiasta 'Annabelle', 'White Dome'.

Biel na balkonie
Wybór roślin balkonowych kwitnących na biało jest bardzo duży.
W białych kolorach występują petunie ogrodowe, agapanty,
gardenie czy frezje.
Biel w sadzie
W sadzie wiele drzew owocowych zakwita na biało. Wśród
obsypanych miododajnymi, białymi kwiatami znaleźć można:
odmiany wiśni i jabłoni. Obficie białymi kwiatami obsypują się
także świdośliwy i czeremchy amerykańskie. Mało znanymi
drzewami (lub krzewami), dość rzadkimi w uprawie, są obiele
(Exochorda). Mają one wspaniałe, czysto białe kwiaty i są odporne
na wiosenne przymrozki a jesienią liście przybierają barwę żółtą.
Stworzenie ogrodu monochromatycznego to wyzwanie –
niekoniecznie wszystko wychodzi za pierwszym razem. Nawet
jeśli nie uda się od razu, to nie warto rezygnować ze spokoju
i odprężenia jakie daje odpoczynek ogrodzie obsadzonym
na biało.
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Rośliny na powitanie
Prawda to znana: jak nas widzą,
tak piszą. Jestem jednak
przekonany, że wejście do domu,
na werandę, lub też bramę na
posesję warto ozdobić roślinami
Tekst
Witold
nie tylko z powodów wizerunkowych.
Czuksanow
Zróbmy to dla siebie.
A co posadzić w miejscu, w którym miejsca mało i musi rosnąć
w górę a nie wszerz? Oczywiście pnącza! Czasami bywają niesforne, ale jeśli trochę więcej dowiemy się o ich przyzwyczajeniach, wtedy bez trudu opanujemy sytuację, a do tego
będzie przyjemniej, bardziej kolorowo i pachnąco. Dużo dla
ducha, a może i co nieco dla ciała, jeśli odpowiednio przemyślimy wybór roślin.
Zacznę od tego, że gdy miejsca wystarcza tylko dla tej jednej,
jedynej, wówczas naturalnie pragnie się posadzić pnącą różę.
Wybór ambitny, obliczony na zachwyty domowników, gości,
a może i nawet błysk zazdrości w oczach sąsiadów. Uzyskamy
to jednak zwykle po ciężkich bojach o zdrowie i urodę królowej
kwiatów. Miłośnikami róż są również niestety dziesiątki owadów i chorób, które wyjątkowo zajadle atakują, i bez ochrony
zwykle ani rusz. To jak wiadomo kosztuje, a i czas pochłania,
więc może poszukamy czegoś bardziej odpowiedniego dla
początkujących. Swoją drogą nie wiem, dlaczego mówi się
o „różach pnących”. Bez ludzkiej pomocy i technicznego
wsparcia w postaci różnych kratek i trejaży, nigdzie się same
raczej nie wdrapią.

Winobluszcz trójklapowy
REKLAMA

Powojnik SUMMER SNOW

Znacznie bardziej zaradne są typowe, silne pnącza, owijające się wokół
podpór lub czepiające za pomocą przylg i korzeni. Te kupuje się
podobnie jak róże, oczami. Zobaczymy wiosną obsypaną kwiatami
wisterię /Wisteria sp./? To zwykle wystarcza, by pobiec do sklepu i kupić sadzonkę. A w czerwcu zaczyna się kwitnienie wiciokrzewów. Trafi
się nie daj Boże pachnący okaz (na przykład wiciokrzew pomorski
/Lonicera periclymenum ‘Serotina’/), wtedy na pewno zaczniemy się
zastanawiać, czy aby na pewno pierwszy wybór był trafny? Wątpliwości
jeszcze się nasilą, gdy w pełni lata natkniemy się na milin /Campsis
radicans/ w pełnej krasie. Wówczas wielu pożałuje, że wolne miejsce
już zajęte przez roślinę, która w chwili, gdy zachwycamy się pomarańczowymi girlandami kwiatów, jest zwykłą lianą z zielonymi liśćmi. To
zwykłe ogrodnicze rozterki, bo przecież chciałoby się, by taka roślina na
dzień dobry pięknie i kwitła i upojnie pachniała przez cały sezon, a przydałoby się, by i zimą było na czym wzrok zatrzymać. Są na to pewne
metody, ale o nich później, bo jeszcze przyglądamy się temu, co będzie
głównym akcentem przy drzwiach i bramie do ogrodu.
W każdym dobrym sklepie ogrodniczym zwraca się uwagę na powojniki /Clematis/. Wybór dobry, jeśli ma się jako takie pojęcie o wymaganiach tych pięknych lian. Generalna zasada, upraszczająca nieco
zagadnienie, jest taka: im ma odmiana bardziej okazałe kwiaty, tym
większych niespodzianek nam dostarczy. Życzę wszystkim, by były to
częściej okrzyki zachwytu niż jęki zawodu, ale z doświadczenia wiem,
że często bywa odwrotnie. Bo to, co okazałe, bywa i chorowite, a przypadłości klematisów są zwykle trudne do wyleczenia. Moje typy to
‘Polish Spirit’ /kwiaty granatowe, średniej wielkości/, ‘Błękitny Anioł’
/kwiaty błękitne, duże/, ‘Bill Mc Kenzie’ /kwiaty żółte, średniej wielkości, zimą urocze owocostany/, ‘Betty Corning’ /niebiesko różowe
dzwonki/, oraz ‘Summer Snow’/ kwiaty białe, drobne, bardzo liczne/.
A jeśli potrzeba rośliny niekrzykliwej, ale i niekłopotliwej, która urośnie
sama ani się obejrzycie, to po prostu posadźcie winobluszcz
trójklapowy /Parthenocissus tricuspidata/. Na podpory zacznie się
wspinać bez żadnej pomocy, a jedyne zajęcie przy nim takie, że trzeba
pilnować aby nie właził tam, gdzie go nie chcą. Ma do tego wyjątkowe
predyspozycje.

Trendy w uprawie
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cebul kwiatowych
Jak każda branża, ogrodnictwo
również podlega różnego rodzaju
modom. W zakresie tworzenia
ogrodów z cebulek kwiatowych
można zaobserwować kilka
rozwijających się trendów.

Judyta
Sierpowska
Specjalista ds.
1. Bogactwo barw
Marketingu
W. Legutko
Właściciele ogrodów oraz działek coraz
PH-N Sp. z o.o. częściej sięgają po cebulki kwiatów o mocnych
Jutrosin
kolorach. Największą popularnością cieszą się
intensywne odcienie, np. czerwieni, różu, żółtego,
pomarańczowego, niebieskiego i fioletu. Te barwy łączone są
w zestawienia z bylinami o spokojnych kolorach lub występują
jako pierwszy plan na tle roślin zielonych.

2. Tworzenie zakątków jednolitych kolorystycznie
Kwiaty cebulkowe najpiękniej prezentują się wysadzone w grupach. Coraz częściej obserwowaną tendencją ogrodniczą jest
tworzenie kompozycji o współgrającej kolorystyce z różnych
gatunków roślin cebulkowych. Polega ono na wysadzeniu w grupie
cebulek roślin o zróżnicowanej wysokości i kształcie, ale
zbliżonych odcieniach danej barwy np. tulipanów, hiacyntów,
narcyzów. Take nasadzenia można wykonywać samodzielnie lub
korzystać z gotowych kompozycji takich jak np. Harmonia Barw.
To wygodny sposób na efektowne zagospodarowanie rabat.
REKLAMA

3. Kwiaty cebulowe w pojemnikach
czyli ogrodnictwo w miejskim wydaniu
Rośliny w doniczkach, skrzynkach i pojemnikach już od kilku sezonów stanowią znaczący trend ogrodniczy. Wykorzystuje się je
jako dekorację mieszkania, balkonu lub tarasu. Sposób uprawy cebulek kwiatowych w pojemnikach jest podobny do tradycyjnych
metod ogrodniczych, jakie stosuje się w przypadku uprawy gruntowej. Różni się on jednak w kilku aspektach: doborem odmian, terminem sadzenia oraz pielęgnacją. Do doniczek oraz pojemników
najlepiej stosować niskie lub średnio wysokie odmiany tulipanów,
narcyzów, irysów, a także hiacynty lub szafirki.

4. Przede wszystkim natura!
Moda „powrotu do natury” przejawia się w kilku aspektach. Dotyczy w szczególności planowania rabat, czyli tworzenia sielskich,
naturalistycznych kompozycji z roślin. Kolejny przejaw tego zjawiska stanowi ekologia w ogrodzie. Do łask ogrodników wracają
naturalne metody nawożenia i ochrony roślin. Wykorzystuje się
także właściwości niektórych roślin. Przykładem może być sadzenie na rabatach cebul szachownic, które wydzielają zapach odstraszający gryzonie.
Sadzone jesienią cebulki kwiatowe to gwarancja pięknego
ogrodu wczesną wiosną, dlatego warto już teraz zaplanować
nasadzenia. Mnogość dostępnych w sklepach i centrach
ogrodniczych gatunków oraz odmian roślin ozdobnych
z pewnością pozwoli na tworzenie własnych, a przez to
wyjątkowych kompozycji rabatowych.
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Allelopatia
roślin
Co posadzić obok siebie a jakich
zestawień roślin unikać?
Odpowiedź na to pytanie
znajdziecie w tekście.

Zakładając własny ogród warto pamiętać o tym,
że niektóre rośliny nie lubią swojego sąsiedztwa.
Allelopatia to szkodliwy (lub korzystny)
wpływ substancji chemicznych roślin,
uwalnianych przez części nadziemne
i podziemne. Substancje te mogą pobudzać
lub hamować wzrost innych roślin.
Znajomość allelopatii jest przydatna
zarówno w ogrodnictwie, rolnictwie
jak i przy malutkim zielniku oraz warzywniku.
Bardzo niekorzystnym sąsiadem dla niemal
wszystkich roślin jest orzech włoski. Juglon – związek zawarty
w liściach – całkowicie hamuje wzrost roślin ozdobnych. Podobnie
działa również akacja. Daleko od innych roślin trzeba sadzić
słoneczniki i topinambur – oba gatunki zabierają z ziemi dużo wody
i składników odżywczych, pozbawiając tym samym dostępu do
tych substancji innym roślinom. Poza tym rzucają dużo cienia.

W ogrodzie owocowym unikajmy połączenia maliny z jeżyną,
jabłoni z brzoskwinią. Pośród rabat kwiatowych pamiętajmy, że
krwawniki pospolite nie lubią towarzystwa traw ozdobnych.
Nie należy również sadzić obok siebie świerka z modrzewiem. Jednym z najgroźniejszych szkodników modrzewia jest smerkun szyszniak (ochojnik świerkowo modrzewiowy). Szkodnik zaliczany
jest do rodziny mszyc i w ciągu swojego życia żeruje na przemian
na świerku i modrzewiu. W ten sposób doskonale się rozwija.
Istnieją też takie sąsiedztwa roślin, które są niezwykle pozytywne.
Najlepszy przykład znajdziemy na warzywniku. Marchewka i cebula. Marchew ma naturalnego wroga połyśnicę marchwiankę a dla
cebuli jest nim śmietka cebulanka. Połyśnica nie lubi cebuli,
a śmietka marchewki i dzięki temu oba warzywa obok nie są narażone na szkodniki.

Tekst: Joanna Wołejszo

REKLAMA

W ogrodzie warzywnym należy unikać sąsiedztwa: ziemniaków z
ogórkami, pomidorów z roślinami kapustnymi, fasoli z burakiem,
koperku z marchewką, cebuli z fasolką, czosnku z fasolą, szpinaku
z burakiem, sałaty z pietruszką, rzodkiewki z pomidorem, kapusty z
rzodkiewką. Przy ziołach warto zwrócić uwagę na to, że majeranek
nie lubi bazylii.
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Mirabelka
Kiedyś bardzo popularna, obecna w każdym
sadzie, następnie nieco zapomniana i dziko
rosnąca, dziś przeżywa swój renesans. Coraz
częściej do swoich sadów zapraszamy śliwę
domową mirabelkę (Prunus domestica subsp.
Syriaca).
Mirabelka do dziś jest najbardziej popularna we Francji. W Lotaryngii na skalę masową uprawia się ją już od XIV wieku. Francuskie mirabelkowe konfitury, dżemy i wina są znane na całym świecie. Nie trzeba jednak jechać aż do Francji, aby spróbować tego
owocu mirabelki. Wystarczy posadzić śliwę we własnym ogrodzie.
Słodkie owoce są najważniejszym argumentem przemawiającym
za posadzeniem tej śliwy w ogrodzie. Nie można jednak odmówić
mirabelce ozdobności i uroku. Zwłaszcza wiosną, gdy obsypuje się
niewielkimi zielonymi liśćmi oraz drobnymi, białymi, pachnącymi
kwiatami o okrągłych płatkach. Mirabelka to doskonała kandydatka do tworzenia ozdobnych żywopłotów. Latem śliwa rodzi mnóstwo kulistych, smacznych owoców.
Owoce mirabelki, kuliste śliwki koloru żółtego lub czerwonego,
mają delikatny i słodki miąższ, który łatwo oddziela się od pestki.
Wyśmienicie smakują zarówno zjadane wprost z drzewa jak i suszone. Poza tym są bardzo zdrowe. Wystarczy wspomnieć o tym, że
posiadają wiele cennych witamin, m.in. C, A, K, B6. Wzmacniają
one nasz organizm, wspomagając układ odpornościowy i krwionośny. Nie bez znaczenia dla nas są także zawarte w owocach
mirabelki składniki mineralne, takie jak wapń, potas, żelazo, fosfor
i magnez. Dzięki mirabelkom i obecnym w nim błonniku nasze
jelita lepiej pracują. A antyoksydanty pozbywają się z naszego ciała
wolnych rodników. Na pytanie, gdzie szukać najzdrowszych
owoców, odpowiedź jest prosta: we własnym ogrodzie. Nie należy
zbierać i przetwarzać mirabelek rosnących dziko np. w pobliżu
ruchliwych dróg, gdyż zawierają substancje toksyczne.
Do uprawy we własnym ogrodzie godne polecenia są dwie
popularne odmiany. Mirabelka z Nancy to stara odmiana pochodząca z Francji, której owoce dojrzewają w sierpniu. Odmiana jest
samopylna, rodzi żółte, słodkie owoce, idealnie nadające się na
kompoty i przetwory. Mirabelka Flotowa pochodzi z Austrii i jej
owoce dojrzewają wcześniej, gdyż pod koniec lipca. Jest obcopylna
i obsypuje się żółtymi, purpurowo nakrapianymi owocami.

Śliwa mirabelka to drzewko miododajne, wyróżniające się obfitym
kwitnieniem i dorodnymi plonami. Dojrzałe owoce należy zbierać
szybko, aby nie gniły i nie przyciągały zbyt wielu owadów. Jednak
dzięki temu, że można je w różny sposób przetworzyć, mirabelek
nie sposób zmarnować. Kompoty, konfitury, dżemy i nalewki z
zebranych owoców będą przypominały nam lato jesienią i zimą.
Przepisów na wykorzystanie owoców mirabelki jest bardzo dużo.
Poniżej dwa przykładowe.
Konfitury
Owoce mirabelki najpierw drylujemy. Miąższ podgrzewamy w
garnku o grubym dnie, aż będzie gęsty. Na sam koniec dodajemy do
niego sporo cukru (do smaku) i ewentualnie koniak (1-2 łyżki na 1
kg masy). Zamykamy na gorąco w słoikach.
Nalewka
Składniki: mirabelki 1 kg, cukier 1 kg, goździki, woda 0,25 l,
spirytus 0,5 l, wódka 0,5 l.
Sposób przygotowania: Owoce myjemy i pozbywamy się pestek.
Wsypujemy je do słoja i dodajemy goździki (ilość zależy od nas i od
tego, czy lubimy ich aromat, czy nie). Wszystko zasypujemy
cukrem i czekamy tydzień. Możemy od czasu do czasu wstrząsnąć
słojem. Po tygodniu dolewamy wódkę oraz spirytus. Następnie
czekamy miesiąc a potem filtrujemy i zlewamy nalewkę, owoce
ponownie zalewając wódką. Po upływie kolejnego miesiąca
czynność powtarzamy. Oba płyny łączymy ze sobą, a owoce
wykorzystujemy, np. do ciasta. Nalewkę odstawiamy w ciemne i
zimne miejsce (najlepiej do piwnicy lub komórki). Po trzech
miesiącach mirabelkowa nalewka jest już gotowa!
Śliwa domowa mirabelka to wartościowy okaz,
który warto mieć w swoim ogrodzie!
REKLAMA
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czyli
dokarmiamy
rośliny

Ładnie wybarwione, zielone liście i kolorowe kwiaty na
balkonach, smaczne i zdrowe warzywa i owoce to
marzenie chyba każdego ogrodnika. Aby jednak rośliny
tak wyglądały potrzebują odpowiedniego nawożenia
i odżywiania. Najlepiej nawozami ekologicznymi, wśród
których swoje miejsce ma ROSAHUMUS.
Na rynku ogrodniczym istnieje wiele nawozów i odżywek wspomagających rozwój roślin. Pierwsza grupa nawozów to nawozy
organiczne, pochodzące z rozłożonych resztek roślinnych lub
zwierzęcych, mające za zadanie użyźnić glebę przekształcając ją w
próchnicę. Drugą grupę stanowią nawozy mineralne zawierające
zazwyczaj trzy najbardziej potrzebne roślinom składniki, czyli azot
(N), fosfor (P) i potas (K). Mają one za zadanie uzupełnić niedobór
tych elementów w glebie. Rośliny możemy nawozić na dwa sposoby: dolistnie (wtedy nawóz pobierany jest przez liście) lub
doglebowo (nawóz pobierany jest przez korzenie).
Rosahumus jest nawozem organiczno-mineralnym. Największy
udział w składzie, gdyż aż 85 %, mają kwasy humusowe. Pochodzą
one z naturalnych surowców mineralnych jakimi są leonardyty. To
naturalne minerały, mające formę pośrednią pomiędzy węglem
a torfem, które wydobywane są w kopalniach węgla brunatnego.
Powstały w okresie karbonu i pochodzą z obumarłych resztek roślinnych, rozłożonych bez dostępu powietrza. Pozyskiwane z leonardytów kwasy humusowe są więc naturalnym źródłem skoncentrowanych witamin i mikroelementów. Okazuje się również, że
aktywność kwasów humusowych pochodzących z leonardytów jest
kilkukrotnie większa niż z np. w oborniku czy w kompoście. Substancje organiczne są prawie całkowicie rozłożone, dzięki czemu
efektywniej użyźniają glebę.
Niekwestionowaną zaletą działania Rosahumusu, ze względu na jego skład, jest właśnie użyźnianie gleby. Stosowanie nawozu poprawia jej właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne. Żyzna gleba
pobudza rośliny do rozwoju, dostarczając im potrzebnych składników odżywczych. Rosahumus ogranicza parowanie wody z gleby,
a ciecz staje się bardziej dostępna dla roślin. Poza tym kwasy
humusowe rozkładają do przyswajalnej postaci składniki NPK.
Nawóz zwiększa również zdolność kiełkowania oraz żywotność
nasion, a rośliny są bardziej odporne na choroby i szkodniki,
wydając obfitsze plony.
Rosahumus dostępny jest w postaci proszku, do samodzielnego
rozpuszczenia w wodzie, lub gotowej do użycia odżywki. W formie
roztworu jest wykorzystywany głównie do oprysków doglebowych
(na większej powierzchni), do podlewania konkretnych roślin lub
do zanurzania korzeni podczas przesadzania roślin. Rosahumus
w sprayu stosuje się do dokarmiania roślin zarówno doglebowo jak
i dolistnie. Odżywki przeznaczone są do kilku rodzajów roślin:
zielonych, kwitnących, storczyków, a także do wzmacniania i odżywiania upraw owocowych i warzywnych.
Ważną cechą Rosahumusu, zwłaszcza dla początkujących ogrodników i działkowców jest to, że podczas stosowania nie istnieje
ryzyko przenawożenia. Nawóz jest ekologiczny i można go bez
obaw stosować do dokarmiania roślin ozdobnych oraz uprawnych.
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Rosahumus
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Radość koszenia

z marką
Klaudia Joanna
Wilk
Ogrodnik,
Sucha Beskidzka

Ogród jest idealnym miejscem
wypoczynku, zabaw i spotkań
towarzyskich. Jego podstawę
stanowi trawnik.

Piękny i zadbany trawnik, w kolorze soczystej zieleni, cieszy nasze
oko i rozpieszcza wszystkie zmysły. Firma Viking, należąca do
grupy STIHL, produkuje urządzenia ogrodowe do pielęgnacji
trawnika, tak aby dostarczały Państwu wiele radości i przyjemności
z ich użytkowania. Najważniejszą cechą tych sprzętów jest komfort
użytkownika. Zarówno ludzie, jak i przyroda ulegają ciągłym
zmianom, dlatego też firma Viking cały czas unowocześnia swoje
produkty. Nieustannie poszukują nowych rozwiązań, aby
zwiększyć wydajność pracy i jej komfort, a tym samym poziom
zadowolenia użytkowników z urządzeń firmy Viking.
Na co zwrócić uwagę przy wyborze kosiarki do swojego ogrodu?
Warto w tym miejscu zadać kilka pomocniczych pytań.
1. Jaka jest powierzchnia trawnika, którą chcą Państwo kosić?
Wskazówka: kosiarki elektryczne i akumulatorowe najlepiej
sprawdzą się w małych ogrodach do 800 m².
2. Jaki napęd Państwo Preferują?
Mają Państwo do wyboru napęd spalinowy, elektryczny lub
akumulatorowy. Jeśli preferują Państwo cichą pracę bez emisji spalin, idealnym rozwiązaniem będą kosiarki akumulatorowe i elektryczne. Ponadto kosiarkami akumulatorowymi można kosić
swobodnie, bez ograniczenia przez przewód. Natomiast mocny
silnik spalinowy zapewnia dużą moc i większą szerokość koszenia,
co jest zaletą na trawnikach o większej powierzchni.
3. Zbieranie czy mulczowanie trawy?
Wszystkie kosiarki VIKING (z wyjątkiem Serii R) są wyposażone
w kosz do zbierania trawy, a także w funkcję mulczowania (z wyjątkiem Serii 2). Funkcja ta polega na rozdrabnianiu trawy i pozostawieniu jej jako naturalnego nawozu na powierzchni trawnika.
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Dlaczego warto wybrać urządzenia firmy Viking?
Kosiarki firmy Viking wyróżniają się z pośród swoich konkurentów tak, jak Ferrari wśród innych samochodów. Każdy zwróci
na nią uwagę i każdy będzie chciał ją mieć. Dlaczego?
Z kilku powodów: nowoczesny design, komfort obsługi, silniki
światowych marek (Kohler, Kawasaki, Briggs&Stratton) oraz
niezawodność podczas użytkowania. No dobrze, ale Viking czy
Stihl kojarzy się wszystkim z bardzo wysokimi cenami. Może nie
kosztują tyle, co marketowe kosiarki za przysłowiową „stówkę”,
jednak jest wiele argumentów przemawiających za tym, że „co
tanie to drogie”.
Kosiarki Viking są bardzo lekkie i zwrotne podczas manewrowania
między drzewkami. Ponadto posiadają duże podwójnie łożyskowane koła o małych oporach toczenia, prostą w obsłudze, centralną
7-stopniową regulację wysokości koszenia, wspomaganą sprężynami. Zaletą jest również duży kosz na trawę z tworzywa sztucznego, ze wskaźnikiem napełnienia.
I w tym momencie dochodzimy do trzech najważniejszych argumentów, które nokautują wszystkich potencjalnych przeciwników.
1. Urządzenia firmy Viking są solidne, produkowane w Austrii,
w miejscowości Kufstein.
2. 2-3 lata gwarancji, autoryzowany serwis STIHL
gwarancyjny i pogwarancyjny, w Twojej okolicy.
3. Dożywotni dostęp do części zamiennych „od ręki” w każdym
autoryzowanym punkcie STIHL.

Mam nadzieję, że przekonałam Państwa do tego, że
produkty marki Viking są bezkonkurencyjne.

REKLAMA

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z ofertą
w autoryzowanych punktach STIHL
i zasięgnięcia dodatkowych,
bardziej szczegółowych informacji,
dotyczących urządzeń
firmy Viking.
ogrodnik.sucha@interia.pl
ul. Piłsudskiego 6
ul. Wolności 13
34-200 Sucha Beskidzka 34-220 Maków Podhalański
Tel. 33/874-55-60
Tel. 33/877-34-28

PROMOCJA !
Raty 0% na urządzenia firmy
Viking,
urządzenia akumulatorowe
STIHL
oraz kosy spalinowe firmy
STIHL
od 15.04. do 30.06.2017r.
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Zielone cztery
Styl botaniczny kąty
we wnętrzach
Wnętrze domu lub mieszkania
odzwierciedla to, jacy jesteśmy i co
Ewa Tomczak lubimy. Miłośnik botaniki umieszcza
architekt
w czterech kątach wszystko to, co
krajobrazu
naturalne.
blog Wielokąt
zieleni

Żywe obrazy i żywe rzeźby...

Spośród wielu różnych propozycji ostatnio bardzo popularne stały
się inspiracje wnętrzarskie, w których królują: biel ścian, naturalne,
ciepłe dodatki z drewna, plecionego hiacyntu czy juty, zieleń
roślinności w przeróżnych formach – gliniane donice pełne
paproci, asparagusów, kaktusów i sukulentów, oprawione i zawieszone na ścianach XIX-wieczne ryciny botaniczne niczym
powiększone fragmenty starych zielników, poduszki z motywami
roślinnymi i cięte kwiaty, których jeszcze do niedawna nikt by do
wazonu nie włożył. Styl ten w Polsce nie posiada żadnej określonej
nazwy, mało się o nim mówi a najwięcej inspiracji można znaleźć
pod hasłem w języku angielskim – „botanical style”. Czas to
zmienić i przenieść ten niezwykle naturalny, harmonijny styl do
naszej świadomości i naszych domów!

Katalog liści na ścianie

Wyróżnia się jedną, oczywistą cechą – motywem przewodnim dla
każdego elementu wyposażenia wnętrza jest roślina. Każda jej
część – liście, łodygi, korzenie, kwiaty, owoce – jest inspiracją do
tworzenia deseni na ścianach, zasłonach, obrusach, pledach i poduszkach. Zamiłowanie do morfologii roślin objawia się także w
doborze dekoracji ściennych – najczęściej stanowią je oprawione
ryciny i przekroje roślin, często tych pospolitych i na co dzień
niedocenianych (np. mniszek lekarski), które dla stylu botanicznego stają się prawdziwą sztuką. Jedne bardziej dekoracyjne z dużą
dozą artyzmu (jak np. prace Marii Sibylli Merian), inne stricte
naukowe i pragmatyczne, które wyszły spod piór wielkich
botaników. Ścienny zielnik można stworzyć także z własnych
zbiorów, a bardzo często wykorzystywanym motywem roślinnym
są liście paproci.

Obfitość roślin, charakterystyczne dodatki i barwne akcenty
- to wyróżniki stylu botanicznego

Styl botaniczny wynika z zamiłowania do natury, jej bogactwa, wyszukanych form przy jednoczesnej niewymuszoności, subtelności,
prostocie. Z jednej strony jest delikatny, stonowany i ciepły, z drugiej – wyrazisty, kontrastowy i orzeźwiający. Taki, w którym czujemy się dobrze zarówno w upalny dzień jak i w mroźny wieczór.

Styl botaniczny dotyczy też kuchni,
prym wiodą tu zioła, naturalne
przyprawy, oleje roślinne,
przetwory i stare receptury

Wielokrotnie na ścianach wnętrz w stylu botanicznym wiszą żywe
obrazy (np. z sukulentów) oraz donice ścienne z kaskadowymi
roślinami – różnymi gatunkami paproci, bluszczu, asparagusa,
smużyny i soleirolii.

REKLAMA

7 2 lata

tradycji
,

ul. Jednosci Narodowej 30, 78-100 Kołobrzeg
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Naturalne drewno w połączeniu
z białymi donicami i soczystą zielenią
tworzy idealny zakątek do studiowania
botanicznych książek

Niezwykłe oplątwy w szklanej kuli
są wykwintną dekoracją

Bluszcz w uprawie hydroponicznej, dzięki której możemy na okrągło podziwiać niezwykłą sieć korzeni

Hodowla roślin jest w stylu botanicznym prawdziwą sztuką i eksponuje się ją w każdy możliwy sposób. Wszystko co potrzebne do
uprawy stanowi ozdobę – konewki, butelki, stare i podniszczone
donice, zardzewiałe nożyce, szpulki naturalnego sznurka do wiązania. To styl, w którym daje się nowe życie naczyniom wyjętym
z babcinych szaf. Kryształowe misy, porcelanowe wazy, PRLowskie kolorowe szkło – wszystko to może służyć za pojemniki dla
roślin. Chętnie stosowane są uprawy hydroponiczne w przezroczystych naczyniach eksponujących systemy korzeniowe roślin. W
stylu botanicznym wykorzystywane są również kaktusy i sukulenty, które dziś znów stają się modne i na nowo odkrywamy ich
uroki. Ciekawą alternatywą są oplątwy – rośliny nie potrzebujące
podłoża, które możemy bez problemu położyć na stole albo
uprawiać w wiszących szklanych kulach.
We wnętrzu miłośnika botaniki nie może zabraknąć wazonów i butelek wypełnionych ciętymi roślinami zebranymi po drodze z pracy
lub na spacerze – kwitnącymi gałęziami drzew owocowych wiosną,
dziką marchwią latem, pędami z przebarwiającymi się liśćmi dębu
jesienią, zielonymi gałązkami sosny lub obficie pokrytymi malutkimi szyszeczkami gałęziami modrzewia zimą.
Ponadto ozdobami mogą być słoje i misy wypełnione suszonym
materiałem roślinnym – gałązkami, korą, szyszkami, spreparowanymi kwiatami. Piękną rzeźbą może być zasuszony korzeń, pniaki
brzozy mogą służyć za podstawki pod świece a duże talary drewna
za podkładki na stół.
Botaniczne ryciny oprawione
w ramy - nawet najbardziej
pospolity mniszek lekarski może
stanowić dzieło sztuki

Jak stworzyć
wnętrze
w stylu
botanicznym
w kilku krokach?

1. Zadbać o stonowane tło we wnętrzu domu lub
mieszkania...
...czyli pomalować ściany na biało lub beżowo, alternatywnie w odcieniach chłodnej zieleni i turkusowym.

2. Umieścić we wnętrzu mnóstwo roślin...
....w różnej postaci – żywej, ciętej, zasuszonej, oprawionej w ramy
czy jako deseń na tekstyliach.

3. Wprowadzić naturalne dodatki...
...czyli meble wykonane z ciepłego, jasnego drewna, kreatywne
wykorzystanie pniaków, talarów drewna, karp korzeniowych,
fragmentów kory, tekstylia wykonane z grubej bawełny, lnu czy
ramii, jutowe donice i worki.

4. Zastosować recykling...
...poprzez ponowne wykorzystanie starych glinianych donic,
naczyń, słoików i butelek po winie, do ozdoby wnętrza.

5. Posłużyć się motywami zwierzęcymi...
...umieszczając we wnętrzu domu lub mieszkania futrzanych
pledów i ozdabiając go dekoracjami z motywami ptaków i motyli.

Wnętrze domu inspirowane naturą, wypełnione
roślinami, naturalnymi dodatkami i motywami
zwierzęcymi to doskonały pomysł na przestrzeń,
w której będziemy mogli swobodnie odpocząć.
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Na końcu
korytarza...
czyli o ukrytych
szkodnikach drzew
Wycinka drzew w przydomowych ogrodach
to wciąż żywy temat i decyzja o tym, czy wycinać
czy nie, jeszcze długo będzie budziła wątpliwości.
Inaczej ma się rzecz z naszym największym skarbem
narodowym jakim jest Puszcza Białowieska. Spór na
argumenty o to, czy zwiększyć limit wycinki drzew
w puszczy, prowadzą ze sobą leśnicy i ekolodzy.
A wszystko przez... kornika drukarza.
Na początek należy zaznaczyć, że zgodnie z odwiecznym prawem
natury wszystko ma swoje miejsce i czas. Każdy element jest przyrodzie niezbędny a pamiętajmy, że fauna i flora istniały na długo
przed pojawieniem się człowieka. Dlatego sprawa komplikuje się
w przypadku, gdy wykorzystujemy bogactwo naturalne do własnych, użytkowych celów. Budując domki z drewna lub kupując
meble z drewna.
Pochylając się nad problem szkodników drewna w domu należy
oddzielić od siebie pewne kwestie. W środowisku naturalnym każdy element fauny i flory tworzy kompletny ekosystem. W naturalnych lasach kornik drukarz żeruje na starych i chorych świerkach,
regulując działanie ekosystemów leśnych. W opuszczonych przez
niego żerowiskach rozwijają się inne gatunki, które są bardzo cenne
dla całego ekosystemu. Problem zaczyna się wtedy, gdy kornik
przechodzi do żerowania na zdrowych okazach. Niemniej jednak
prowadzona w lasach naturalnych gospodarka leśna powinna być
zrównoważona i przemyślana a ingerencja człowieka minimalizowana. Odmiennie przedstawia się problem szkodników atakujących lasy gospodarcze, założone w celu pozyskania drewna. Użytkując meble w domu lub budując drewniane domy musimy
zabezpieczyć się przed atakami szkodników drzew, aby nie dać się
im „wygryźć” z własnych drewnianych domków lub pozwolić na
zniszczenie drewnianych mebli.

W naturze chrząszcze żerują w powalonych,
martwych drzewach

KORNIK
DRUKARZ

KOŁATEK
DOMOWY

SPUSZCZEL
POSPOLITY

Cały kłopot z przedstawionymi powyżej chrząszczami jest taki, że
roją się w środku drewna licznie i dosyć często. Rozmnażają się
wiosną lub latem, składając jaja w miniaturowych i powykręcanych
korytarzach, które w miarę rozwoju larw poszerzają się. Cykl
rozrodczy przebiega u wszystkich podobnie, z tą różnicą, że u kornika drukarza obserwowane są zazwyczaj dwie rójki w ciągu roku
(wiosną i latem), a każda rójka trwa od 2 do 3 tygodni. Przy
sprzyjających warunkach można obserwować nawet 4 rójki w
ciągu roku. Postać dorosła kornika drukarza żyje od 2 do 3 lat.
Kołatek rozwija się w drewnie od 1 do 3 lat (a czasem nawet dłużej).
Po przeistoczeniu się w larwę, a następnie w postać dorosłą żyje
dość krótko, gdyż tylko przez miesiąc. Rozwój spuszczela (rozmnażającego się wiosną) może trwać od 2 do 6 lat (przy niesprzyjających warunkach nawet dłużej).
REKLAMA

Aby móc walczyć z wrogiem, trzeba najpierw go poznać. Najczęściej pojawiającymi się szkodnikami drewna, oprócz wspomnianego kornika drukarza (Ips typographus) są: kołatek domowy
(Anobium punctatum) i spuszczel pospolity (Hylotrupes bajulus).

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

Osobniki te należą do chrząszczy i występują zarówno w środowisku naturalnym jak i w domach i mieszkaniach. W postaci
larwalnej szkodniki są mało widoczne (choć mogą być słyszalne
jak kołatek). Gdy osiągną dorosłość, również mają niewielkie rozmiary. Postać dorosła kornika drukarza osiąga długość od 4 do 5
mm, kołatka domowego od 2 do 4 mm. Na ich tle wyróżnia się
spuszczel, którego postać dorosła osiąga do 25 mm.
Dorosły kornik drukarz ma krępą budowę i walcowate ciało pokryte rdzawym owłosieniem. Cechą charakterystyczną kornika są
kolce, które znajdują się na końcu odwłoka. Kołatek to również
chrząszcz o walcowatej budowie oraz zaokrąglonym, brunatnym
ciele. Jego głowa jest słabo widoczna. Dorosły spuszczel z kolei to
czarny chrząszcz, o wydłużonym, spłaszczonym ciele i
grubych czułkach.
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Zapewniamy
fachowy serwis
i części zamienne

TEST CENTER

WWW.AGROMIR.COM.PL

Drewno należy zaimpregnować

Spuszczel z kolei żeruje głównie na martwym drzewie świerkowym i sosnowym, czasem jodłowym i modrzewiowym. W naturze
może żerować w martwych, powalonych i wyschniętych pniach
drzew. W domach chrząszcze zadowalają się martwym drewnem, z
którego wykonane są meble, belki, stropy i wszelkie drewniane
elementy w domu i poza domem.
Okazuje się, że chrząszcze mają zarówno naturalnych
sprzymierzeńców jak i wrogów. Kornik drukarz jest doskonałym
pożywieniem dla dzięcioła trójpalczastego. Liczebność larw
kołatka domowego ograniczają roztocze, błonkówki i drapieżne
chrząszcze a wśród nich natrupek niebieski. Wrogiem spuszczela
jest także natrupek niebieski oraz pasterek domowy.
Istnieją sposoby zapobiegania pojawiania się szkodników w domu.
Pierwszym i najważniejszym jest impregnacja drewna. Dzięki
impregnatom, które zawierają substancje biobójcze, drzewo jest
zabezpieczone przed pleśnią, grzybami a także owadami
żerującymi w drewnie. Przed impregnacją pamiętajmy o tym, aby
usunąć z drewna kurz i żywicę. Większą odporność na szkodniki
wykazują meble wykonane z drzew liściastych (dąb, jesion, wiąz).
Materiały budowlane, belki czy stropy, są jednak zazwyczaj
wykonywane z drzew iglastych, dlatego o nie należy szczególnie
zadbać. Meble powinny także pochodzić tylko z pewnych źródeł.
Powinniśmy liczyć się z tym, że w starszych egzemplarzach mogą
już przebywać larwy.
Sposobami walki ze szkodnikami, które pojawiły się w meblach, są
repelenty działające doraźnie a także silne preparaty chemiczne.
Pamiętajmy jednak o tym, że są one szkodliwe dla nas i środowiska
naturalnego. Przed ich użyciem zawsze warto zadać sobie pytanie,
czy chrząszcze są dla nas na tyle uciążliwe, że możemy mówić o ich
pladze. Jeśli nie mamy wyjścia i musimy użyć środków chemicznych, warto zlecić to zadanie firmom, które specjalizują się w tym i
dysponują odpowiednim sprzętem. A także zachować ostrożność

Dla jednych chrząszcze będą szkodnikami, dla
innych koniecznym elementem ekosystemu. Zniszczone meble możemy jednak wymienić, pozbywając
się dziedzictwa naturalnego już go tak łatwo nie
przywrócimy.
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Najczęstszymi miejscami składania jaj i żerowania larw i postaci
dorosłych chrząszczy są drzewa iglaste. Kornik drukarz zamieszkuje i żeruje głównie na świerkach, a dokładniej w łyku. Kołatek
żeruje na jodłach, sosnach i świerkach. Nie pogardzi jednak
drzewami liściastymi, np bukiem, brzozą i dębem. W naszym
umiarkowanym klimacie w stanie naturalnym występuje rzadko,
gdyż jest wrażliwy na niskie temperatury. Bardziej preferuje
drewno znajdujące się pod dachem.
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Jak założyć
skalniak?
Skalniak to ogród skalny
tworzony na wzór
górskiej i dzikiej przyrody.
A stworzenie czegoś łudząco
podobnego do
natury jest niewątpliwie
trudne.
Dawniej skalniaki królowały w wielu ogrodach. Dzisiejszy skalniak to nie tylko usłana kamieniami i roślinami skarpa, ale także
wyłożona kamieniami ścieżka. Założenie, a następnie pielęgnacja
ogrodu skalnego, to ogrodnicze wyzwanie. Wymaga siły fizycznej
(zwłaszcza w początkowym etapie prac), cierpliwości i systematyczności. Niemniej jednak to wyzwanie, które warto podjąć, gdyż
efekt prac zachwyci każdego.

TERMIN
Teoretycznie skalniak można zakładać przez cały rok, w praktyce
najlepiej jest założyć go wiosną lub późnym latem. Wiosną rośliny
będą mogły rozwijać się przez cały sezon wegetacyjny, a późnym
latem zdążą ukorzenić się przed zimą.

LOKALIZACJA
Ogród skalny, założony na skarpie lub
wzniesieniu, oparty o ogrodzenie lub dom,
wygląda najbardziej naturalnie. Niemniej
jednak wygląd skalniaka zależy od
ukształtowania terenu wokół domu i może
przybrać formę kamiennych ścieżek.
Stanowiskiem dobrym dla skalniaka
jest wystawa południowa i południowozachodnia. Odpowiednie będzie też
miejsce lekko zacienione.

WYGLĄD SKALNIAKA
Skalniak może być ogrodem samym w sobie, ale też oryginalną
częścią większego ogrodu. Na początek należy zaplanować jego
kształt, choć będzie się on zmieniał z biegiem czasu. Po pewnym
czasie ogród skalny zaczyna żyć własnym życiem. Aby mieć nad
tym kontrolę, co jakiś czas trzeba przerywać, dzielić i usuwać
obumarłe rośliny. Warto też po jakimś czasie pozbyć się nieatrakcyjnych roślin i posadzić nowe.

ETAPY PRAC
Budowę skalniaka należy wykonać etapami. Na początek trzeba
dokładnie przekopać glebę, odchwaścić ją i wykonać drenaż (gruby
żwir, odłamki skalne), a następnie odczekać, aż ziemia osiądzie.
Nadmiar wilgoci można zniwelować stosując folię ogrodniczą. Na
tak przygotowane podłoże wysypujemy niewielką warstwę ziemi
z wykopu, dosypując do niej warstwę żyznego podłoża z domieszką grubego piasku lub torfu. Następnie wykładamy przygotowany
wcześniej materiał skalny. Najlepiej jest znowu odczekać jakiś czas
aż ziemia się ustabilizuje. Ten czas można wykorzystać na
usuwanie mogących się jeszcze gdzieniegdzie pojawiać chwastów.
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SKAŁY
Podczas budowy skalniaka należy zachować odpowiednie proporcje skał i roślin. Skały nie powinny przesłaniać roślin a rośliny –
zagłuszać skał. Należy pamiętać o tym, że rośliny w miarę upływu
czasu będą się rozrastać. Skały decydują o charakterze skalniaka,
a najbardziej naturalny wygląd mają te o ostrych krawędziach, spękane, z przebarwieniami. Najlepszymi materiałami są piaskowce,
wapienie, bazalty i granity. Mniej odpowiednie są kamienie rzeczne. Wapień oraz bazalt sprawią, że podłoże będzie miało odczyn zasadowy. Z kolei granit zapewni lekko kwaśny odczyn, ale skała ta
będzie odporna na wypłukiwanie. Piaskowiec odwrotnie, jest
miękki i z upływem lat będzie niszczony. Podczas wyboru skał należy być konsekwentnym i postawić na jeden rodzaj. Materiał skalny należy układać od dołu, zaczynając od największych okazów
umieszczając 1/3 w ziemi), a kończąc
na najmniejszych.

ROŚLINY
Wybór roślin na skalniak jest duży.
Generalnie sprawdzą się te z nich, które
znoszą chwilowe braki wody i suszę.
Do nasadzeń można wybrać kilka odmian
roślin jednego gatunku. W zależności
od koncepcji mogą one być w jednym
odcieniu lub kontrastować ze sobą barwą,
kształtem bądź kolorem liści. Kilka
najpopularniejszych roślin na skalniak: bergenia sercolistna,
dąbrówka rozłogowa, rojnik, macierzanka piaskowa i zwyczajna,
rozchodnik, skalnica, zawciąg, żagwin ogrodowy i rośliny
cebulowe: tulipany botaniczne, krokusy, narcyzy lub szafirki. Na
skalniaku sprawdzą się także niskie krzewy, np. berberysy czy
pigwowce. Naturalnym i nadającym górskiego charakteru tłem dla
skalniaka będą cyprysiki, żywotniki, sosny lub modrzewie. To, jak
duży będzie skalniak i w jakim otoczeniu powstanie, zależy od
powierzchni i miejsca, jakim dysponujemy.

PROBLEM CZY WYZWANIE?
Skalniak wcale nie musi być problemem ogrodnika. Prawidłowe
kroki wykonane podczas zakładania tego typu ogrodu to połowa
sukcesu, właściwa pielęgnacja to druga połowa. Skalniak stanie się
problemem wtedy, gdy przestaniemy o niego dbać. Rozrost roślin i
zachwaszczenie sprawią, że na skalniaku zapanuje chaos. Dlatego
wymaga on przede wszystkim uwagi i pielęgnacji.
Wielobarwny ogród skalny to powód do dumy dla każdego
ogrodnika. Nie tylko cieszy wyglądem, ale także wiosną
i latem stanowi schronienie dla motyli i innych pożytecznych
owadów.
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Prosto

z Chin

W dzisiejszych czasach chętniej otwieramy się na
świat i sięgamy do bogactw natury, które od wieków
wykorzystywały cywilizacje starsze od naszej.
Wiara w leczniczą moc roślin cywilizacji chińskiej
staje się nam, Europejczykom, coraz bliższa.
Pochodząca z Chin morwa (Morus) na cały świat rozprzestrzeniła
się już dawno. W Polsce najczęściej spotkamy morwę białą
(Morus alba), która ozdabia parki i skwery. Nic nie stoi jednak na
przeszkodzie, aby roślina była uprawiana w przydomowych ogrodach. Zwłaszcza, że do bujnego wzrostu wcale nie potrzebuje
egzotycznego klimatu i wysokich temperatur. Co nie oznacza, że
zimą nie wymaga okrycia, gdyż potrzebują tego młode okazy,
zwłaszcza w zimniejszych częściach Polski. Zaletą morwy jest jej
niska podatność na choroby i szkodniki. Poza tym bardzo dobrze
znosi cięcie i znakomicie się rozkrzewia. Może być również wykorzystywana do formowania żywopłotów. Najlepszym stanowiskiem dla morw są tereny słoneczne, piaszczyste lub gliniaste (mało
podmokłe). W kraju jej pochodzenia uprawiana jest ze względu na
hodowlę jedwabnika morwowego, którego pokarm stanowią liście
morwy. W Polsce oraz innych krajach europejskich spełnia głównie
funkcje ozdobne.

Z morwy białej pozyskujemy nie tylko owoce, ale także liście i korę, które również posiadają walory lecznicze. Liście możemy
pozyskać sami, zrywając je i zasuszając. Dla tych, którzy mają problemy z utrzymaniem właściwego poziomu cukru we krwi, herbatka z liści morwy jest najbardziej odpowiednia. Można ją kupić
w sklepie lub samemu przyrządzić napar z wysuszonych wcześniej
liści. Należy jedynie wsypać 3 łyżeczki zasuszonych liści morwy
białej i zalać je wrzącą wodą, przykryć i odczekać około 10 minut.
Wyciągi z liści morwy stosowane są także w preparatach odchudzających.
Morwa biała nie tylko ładnie wygląda w ogrodzie, ale także posiada
wiele cennych substancji czynnych i wspomagających organizm.
Roślina zawiera witaminy A, C, B, minerały, cukry i flawonoidy.
Właściwości morwy białej są bardzo korzystne dla diabetyków,
gdyż wpływają na poprawę gospodarki insulinowej. Morwa biała
wykazuje także dobroczynne działanie na układ krwionośny i sercowo-naczyniowy, dlatego preparaty są polecane dla tych, którzy
mają problemy z anemią. Spożywanie morwy białej pod różną
postacią chroni wątrobę przed uszkodzeniami a także obniża
poziom złego cholesterolu we krwi. Morwa ma także działanie wybielające, dlatego jest składnikiem kremów. Naturalne preparaty
z liści, owoców lub kory morwy często są skuteczniejsze niż przepisywane nam na receptę leki syntetyczne.
Przechadzając się latem po parku i podziwiając majestatyczne
morwy obsypane owocami, można nabrać ochoty na posadzenie
mniejszej odmiany we własnym ogrodzie.
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Do niewielkich ogrodów przydomowych najbardziej polecana jest
odmiana 'Pendula'. Jest to odmiana niska, dobrze się ją prowadzi
i nie sprawia kłopotów nawet początkującym ogrodnikom. Morwa
biała w odmianie 'Pendula' jest szczepiona na pniu i ma formę „płaczącą”. Zwisające pędy obsypane liśćmi bardzo atrakcyjnie wyglądają w ogrodzie i nad brzegami oczka wodnego. Morwa 'Pendula'
może być sadzona zarówno pojedynczo jak i wśród innych roślin
(np. derenia jadalnego, aronii czarnej lub pigwowca japońskiego),
na skalniaku lub w otoczeniu wrzosów.
Uroku roślinie dodają soczyście zielone, sercowate liście, niektóre
fantazyjnie powycinane, gładkie i błyszczące. Kwiaty pojawiają się
wraz z liśćmi, ale nie posiadają walorów dekoracyjnych. Drzewo
obsypuje się natomiast wieloma smacznymi i słodkimi owocami,
przypominającymi jeżyny, które pojawiają się na gałązkach już na
początku lipca. Podczas dojrzewania owoce stopniowo przebarwiają się. Na początku są białe, następnie stają się różowe i czerwone. O ich pełnej dojrzałości (zazwyczaj w sierpniu) świadczy
kolor fioletowy. Zbiór nie jest kłopotliwy, ale musi być niezwłoczny, gdyż owoce bardzo szybko opadają. Miękkie, słodkie (nawet
odrobinę mdłe) owoce można jeść na surowo lub przezna-czyć na
dżemy, kompoty lub nalewki.
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KAPELUSZ
To chyba najpopularniejsze grzyby
na świecie. W Europie na pewno.
Popularność pieczarek, bo o te grzyby chodzi, nie do końca przekłada się na ich konsumpcję w Polsce – jak wynika z badań, nie
jemy tych grzybów tak często, jak by należało. A szkoda, bo są
bardzo cenne dla naszego organizmu.
Hodowla pieczarek narodziła się w... kamieniołomach i ma długą
historię. Dawniej pieczarki były traktowane tak jak dziś trufle –
stanowiły towar ekskluzywny, dostępny jedynie dla wybranych.
Dziś pieczarki uprawia się na skalę światową, a jednymi z największych producentów, obok Francji i Holandii jest Polska. Z naszego
kraju eksportuje się także najwięcej pieczarek w Europie. Pieczarkarnie rozsiane są po całej Polsce, największe skupisko znajduje się
w okolicach Siedlec oraz na Śląsku. Mimo tego, że jesteśmy
pieczarkarskim liderem i podobno co 3 pieczarka na europejskim
rynku pochodzi z Polski, to w porównaniu z innymi Europejczykami w ciągu całego roku statystycznie jemy najmniej pieczarek.
Jest to tym bardziej zaskakujące, że grzyby są dostępne w sklepach
przez cały rok i nie trzeba czekać na ich „sezon”.

I

NÓŻKA

Pieczarki nie występują raczej w roli głównej na naszych stołach –
niemniej jednak są subtelnym, ale potrzebnym dodatkiem do wielu
dań. Dorodne okazy są idealne na grilla w okresie letnim – można je
faszerować mięsem lub warzywami, posypując wszystko startym
serem lub wykorzystać do szaszłyków. Pieczarki są popularnym i
raczej obligatoryjnym dodatkiem do pizz i zapiekanek. Z pieczarek
można wykonać aromatyczne sosy do mięs, placków ziemniaczanych a także farsz do krokietów. Popularna jest także zupa pieczarkowa i jej coraz bardziej lubiane wydanie, czyli gęsta zupakrem z grzankami. Pieczarki spotkamy także w postaci marynowanej i w takiej formie są składnikami do sałatek, sosów tatarskich.
W książkach kucharskich i w Internecie jest mnóstwo przepisów na
dania z pieczarkami – każdy z nas może wybrać takie danie, jakie
z największą przyjemnością chciałby zjeść.

Chyba, że chcemy jeść pieczarki, które występują (choć rzadko
i tylko w określonych miejscach) w naturze. Od czerwca aż do października, zwłaszcza po ulewnym deszczu, pieczarki można zbierać na łąkach, mokradłach, przy drogach czy w parkach. Te odmiany nazywamy łąkowymi. Zaleca się jednak, aby te pieczarki były
zbierane przez doświadczonych grzybiarzy – można je łatwo pomylić z młodymi muchomorami lub z pieczarką karbolową, która
jest trująca. W naturze spotkamy jeszcze inną pieczarkę – pieczarkę
białawą. Gatunki łąkowe mają inny, bardziej wyrazisty smak niż te
hodowlane i do tego są jeszcze zdrowsze.
Pieczarki dwuzarodnikowe mogą być uprawiane przez amatorów.
Powszechnie dostępne są gotowe zestawy do hodowli pieczarek
dwuzarodnikowych (białej i brązowej), zawierające cenną grzybnię, podłoże oraz potrzebny pojemnik. Jeśli dysponujemy ciepłym
miejscem, to bez przeszkód możemy uprawiać pieczarki dla swoich
potrzeb.
Pieczarka, jak każdy inny grzyb, składa się z dwóch elementów:
kapelusza i nóżki. Pieczarkowy kapelusz ma średnicę od 4 do 10 cm
i jest biały lub brązowawy. Pod spodem kapelusza znajdują się
blaszki, które najpierw są białawe, później różowe, a na koniec
przyjmują barwę ciemnobrązową. Trzon (nóżka) pieczarki jest
biały, niezbyt gruby i ma kształt walca. Miąższ pieczarki lekko
czerwienieje i ma delikatny i przyjemny zapach.
Uprawa pieczarek w domu jest mało kłopotliwa
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Doskonale smakują na pizzy
REKLAMA
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Odpowiednie na grilla

Marynowane są doskonałą przekąską

Dlaczego warto jeść pieczarki?
Krótka odpowiedź: gdyż są zdrowe, nie jest wystarczająca.
Pieczarki nie zawierają kalorii, wspomagają odchudzanie,
wzmacniają układ krwionośny oraz zwiększają naszą odporność.
Jeżeli chodzi o ich skład, to zawierają w sobie około 90% wody,
białko oraz łatwo przyswajalne węglowodany i tłuszcze. Posiadają
również cenne pierwiastki i mikroelementy, takie jak: selen, jod,
fosfor, potas, żelazo i miedź. Są źródłem błonnika oraz
następujących witamin: A, E, D a także witamin z grupy B.
Pieczarki są bogate w kwas foliowy, potrzebny zwłaszcza kobietom
w ciąży i tym z objawami anemii. Dzięki zawartości przeciwutleniaczy pieczarki zwalczają wolne rodniki w naszym organiźmie
a zawarty w pieczarkach selen reguluje ciśnienie krwi.

Świeże są idealne do zup i sosów

Na koniec kilka praktycznych rad, jak postępować z pieczarkami
podczas obróbki:
ź pieczarki nie lubią wody – możemy je co prawda myć (choć nie

musimy), pod bieżącą wodą, ale powinniśmy to robić szybko,
gdyż pieczarki pod wpływem wody tracą swój smak i aromat;
ź świeże pieczarki najlepiej przechowywać w lodówce lub w innym
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chłodnym miejscu, maksymalnie do kilku dni;
ź jeśli smażymy pieczarki to nie wolno ich solić – dzięki temu

grzyby będą bardziej chrupiące; smażymy zawsze na dużym
ogniu;
ź jeśli z kolei dusimy pieczarki, to wręcz powinniśmy je posolić, ale

dopiero na sam koniec „duszenia” – wtedy wydzielą sok, który
będzie bazą do aromatycznego sosu;
ź aby pieczarki marynowane nie czerniały w słoiku, to do wody

przeznaczonej do podgotowywania grzybów należy wsypać
kwasek cytrynowy lub wycisnąć sok z cytryny, do gotowych
słoików z pieczarkami należy dodać startą skórkę cytrynową.

CENTRUM OGRODNICZE

Pieczarka, ten najpopularniejszy grzyb, ma jedną najważniejszą
zaletę – aby go zjeść wtedy, gdy przyjdzie nam na to ochota, nie
musimy iść do lasu lub na łąkę – wystarczy wizyta w sklepie
spożywczym. A miłośnicy upraw mogą ją podjadać nie wychodząc
nawet z domu.

Przykładowa aranżacja
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Nalewki
z domowego
z domowego

skarbca

Lato to najlepszy czas, by przygotować sobie
coś bardzo smacznego na długie wieczory
w miłym towarzystwie – zarówno
Izabela Jażdżewska
te ciepłe, zachęcające do relaksu
kierownik ds. marketingu
na tarasie, jak i te chłodne,
BROWIN
w kolorach jesieni, a także zimowe, kiedy
ogień w kominku nie rozgrzewa zbyt mocno…
Idealną propozycją są wyborne
domowe nalewki.
Pyszne, przygotowane własnoręcznie nalewki potrafią zachwycić
każdego konesera trunków. Najlepsze wyróżniają się zarówno wybornym smakiem, jak też kuszącym aromatem i piękną głęboką
barwą. Przyrządzone według sprawdzonych receptur, z odpowiednio wyselekcjonowanych, wysokiej jakości składników, właściwie podane, uaktywnią zmysły, ożywią rozmowę i doskonale pobudzą apetyt – bądź też będą wyśmienitym finałem posiłku. A przy
okazji sprawią, że na wszystko dokoła zaczniemy patrzeć z odpowiednią dozą optymizmu. Zależnie od rodzaju nalewki wprawimy
siebie i resztę towarzystwa w klimat albo bardziej „wytrawny”,
albo nieco „słodszy” – zawsze jednak w doskonały nastrój!
Stare przepisy, zazwyczaj przekazywane z pokolenia na pokolenie,
to często prawdziwy rodzinny skarb, który aż się prosi, by opuścić
szufladę kredensu i nabrać życia, zaistnieć – na przykład w formie
smacznego trunku. Warto z takich receptur korzystać, a degustując
„efekty” delektować się choćby opowieściami o tym, jak to dawno
temu jeden z przodków przechadzając się po sadzie wpadł na
pewien pomysł… A że nie miał w zwyczaju wylewać za kołnierz,
wkrótce spróbował nalewki, której ów pomysł dotyczył. I tak
narodziła się jedna z legend… Mamy przyjemność przedstawić ją
poniżej. Do tej znakomitej receptury dodaliśmy regulator
kwasowości, by domowe było jeszcze lepsze:)

,,Nalewka pradziadka Pędzimira”
Składniki:
po 30 sztuk liści porzeczki, wiśni i malin
(zerwanych prosto z krzewów i drzew)
0,5 kg jagód
1,5 litra wody
0,5 litra spirytusu
0,7 kg cukru
9 g regulatora kwasowości BROWIN
Przepis:
Do garnka wlewamy wodę i dodajemy liście oraz jagody. Wszystko
gotujemy, doprowadzając do wrzenia, a następnie przykrywamy
pokrywką i gotujemy jeszcze na wolnym ogniu przez 20 minut.
Po tym czasie dodajemy 70 dkg cukru i 9 g regulatora kwasowości,
powtórnie doprowadzamy do zagotowania i odstawiamy do
wystygnięcia.
Wystudzony napar przecedzamy przez worek filtracyjny i
dodajemy ½ litra spirytusu 96%.
Odstawiamy na minimum dwa tygodnie.
Nalewka ta doskonale rozgrzewa i świetnie smakuje, możemy
zatem od razu przygotować jej nieco więcej – w tym celu wystarczy
pomnożyć składniki x2,x3 itd.
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Nieustannie zachęcamy do sięgania po sprawdzone przepisy na
domowe nalewki, ale także gorąco namawiamy, by poszukiwać
nowych smaków, eksperymentować – by sztukę nalewkarską nie
tylko pielęgnować, ale i twórczo rozwijać. A możliwości jest
naprawdę wiele, wystarczy tylko odrobina entuzjazmu,
pomysłowość i nieco wiedzy niezbędnej do stworzenia dobrego
trunku. Cieszy fakt, że entuzjastów nalewek wciąż przybywa –
najlepszym tego dowodem jest choćby wielkie zainteresowanie
Ogólnopolskim Konkursem Nalewek Domowych o laur mistrza
cechu nalewkarzy, zorganizowanym przez Ogólnopolską Grupę
„Nalewki - wina - miody pitne i domowe piwo” oraz firmę
BROWIN. Choć to pierwszy taki konkurs w Łodzi (maj 2017),
podjęta przez organizatorów inicjatywa spotkała się entuzjastycznym przyjęciem ze strony licznego grona pasjonatów z całego
kraju. Otwarty charakter imprezy to także nie lada gratka dla
wszystkich miłośników domowej kuchni. Mamy nadzieję, że
będzie to początek – chciałoby się rzec – nowej wspaniałej tradycji.
Rywalizacja doskonałych nalewkarzy-praktyków, to niezwykle
emocjonująca przygoda, podobnie jak możliwość obserwowania
pracy profesjonalistów z Komisji Sędziowskiej.
Polecamy również przepis na znakomitą ratafię. Można ją
przygotowywać od wiosny do jesieni, wrzucając do gąsiorka
warstwami oczyszczone owoce, przesypując je cukrem i zalewając
alkoholem. Można dodać do niej również migdały, pestki
niektórych owoców oraz inne przyprawy wg własnego uznania,
komponując niezapomniane smaki.

„Ratafia – owocowa euforia”
Nalewka o niezliczonej ilości smaków, kolorów i aromatów…
Przykładowe składniki:
2,5 kg owoców (truskawek, wiśni, śliwek, moreli, malin, gruszek,
jabłek itp.)
10 goździków
starta skórka cytryny
2 pomarańcze i 2 cytryny
3 l spirytusu
0,5 kg cukru
1,2 l przegotowanej wody
Przepis:
Bierzemy szczelne naczynie, w którym będziemy robili ratafię i napełniamy je spirytusem oraz wodą z rozpuszczonym cukrem.
Następnie wkładamy do naczynia różne owoce – w miarę tego, jak
dojrzewają i pojawiają się na rynku. Kładziemy je jedne na drugich,

Aby nalewka była
bardziej aromatyczna,
część alkoholu możemy
zastąpić rumem.
Czym starsza ratafia,
tym lepsza.
Najlepiej smakuje,
kiedy jej temperatura
wynosi 12-14°C.

I jeszcze jeden przepis, który polecamy szczególnie tym z Państwa,
którzy cenią sobie wesołą atmosferę – i kochają prawdziwie śliwkowy smak.

Nalewka śliwkowa „Dobry humor”
Składniki:
1 kg śliwek
2 łyżki rodzynek
10 dkg suszonych śliwek
laska wanilii
50 dkg cukru
0,5 l spirytusu
0,5 l wódki
Przepis:
Śliwki dokładnie myjemy, osuszamy, kroimy na pół i wyjmujemy
pestki. Rodzynki i suszone śliwki dokładnie płuczemy, odsączamy
i umieszczamy w szklanym naczyniu. Dodajemy świeże śliwki
i 3 pestki, zasypujemy cukrem, a następnie zalewamy spirytusem.
Całość odstawiamy na 3 tygodnie.
Po tym czasie zlewamy płyn, owoce zalewamy wódką, dodajemy
wanilię i odstawiamy jeszcze na 2 tygodnie. Po połączeniu obu
płynów nalewkę filtrujemy i rozlewamy do butelek. Najlepiej
smakuje po około pół roku „leżakowania”.

Gorąco zachęcamy, by i Państwo przyrządzili choć
jedną wspaniałą nalewkę – i cieszyli się jej
smakiem przez cały rok. …bo domowe jest lepsze!
A zatem - na zdrowie, Szanowni Państwo!

REKLAMA

zwracając uwagę, by wszystkie te owoce
były cały czas pod taflą alkoholu.
W momencie kiedy stwierdzimy,
że owoców już wystarczy,
dodajemy przyprawy, rodzynki,
obrane i pokrojone cytrusy (bez pestek),
a całość ewentualnie dosładzamy.
Po dodaniu ostatniej partii owoców
odczekujemy 3 tygodnie
i odcedzamy nastaw,
starannie wygniatając owoce
użyte do sporządzenia nalewki.
Następnie nastaw
filtrujemy i ponownie
odstawiamy – na ok. 3 miesiące.
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Nasi skrzydlaci
sąsiedzi
Plastyczność świata zwierząt
jest niezwykła.

Tekst
dr Tomasz
Pasierbek

Na zwierzęta natrafimy schodząc
batyskafem (czyli podwodnym statkiem
z własnym napędem) na dno największych
oceanicznych głębi. Napotkamy je penetrując
wnętrza jaskiń, które nigdy nie widziały słonecznego
światła. Zwierzęta spotkamy przekopując się
przez kolejne warstwy gleby, czy zdobywając
szczyty gór. Zobaczymy je także, kiedy wzniesiemy
oczy ku górze, by podziwiać płynące po niebie chmury.

Gęś

Każde z tych środowisk zamieszkałe jest przez inne organizmy, które
swoją budową, fizjologią, wyglądem i zachowaniem znakomicie przystosowały się do warunków życia. Doskonałym przykładem takich
wybitnie przystosowanych zwierząt są ptaki. Spoglądając na podniebne
popisy tych uskrzydlonych akrobatów zupełnie nie uświadamiamy
sobie, że patrzymy na zwierzęta, które przed milionami lat miały skórę
pokrytą łuskami i twardo stąpały po Ziemi, ani myśląc nawet o tym, by
się od niej oderwać.

Puszczyk - lotki; fot. Piotr Kozina
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Ewolucjoniści zwykli mawiać, że ptaki to nic innego, jak opierzone dinozaury, które dotrwały do naszych czasów. Taka myśl
kusząca jest dla wszystkich miłośników prehistorycznych
gadów, którzy z utęsknieniem czekają na realizację wizji tak plastycznie przedstawionej w filmie „Park Jurajski”. Oznacza ona
bowiem, że w budowie ptaków odnaleźć można elementy znane
z obecnych w warstwach geologicznych skamieniałych szkieletów wymarłych olbrzymów. Oczywiście patrząc na współczesnych przedstawicieli awifauny (awifauna = fauna ptaków) nietrudno jest stwierdzić, że mają one również wiele cech nieznanych mieszkańcom ery mezozoicznej, zwłaszcza w zakresie
przystosowania do aktywnego lotu. Przyglądnijmy się zatem tym
cechom zaczynając od tej, która wydaje się najbardziej oczywista, czyli od piór.
Ciało ptaków pokryte jest niezwykłymi wytworami nabłonka,
czyli właśnie piórami. We współczesnej faunie występują one
jedynie u ptaków, choć w zamierzchłej przeszłości, przed milionami lat, pokrywały także ciała niektórych dinozaurów. Pióro
samo w sobie ma interesującą budowę. Składa się z elastycznej
osi, na której osadzona jest płaska chorągiewka. Oś z kolei
podzielić można na dwie części: górną (stosinę) i dolną (dutkę).
Dutka jest zanurzona w skórze, natomiast stosina wystaje ponad
nią. To na niej właśnie osadzona jest wspomniana wcześniej
chorągiewka. Od samej stosiny odchodzą w obie strony promienie, od których zwykle jeszcze odchodzą promyki. Te ostatnie
łączą się ze sobą haczykami, tworząc w ten sposób zwartą,
a jednocześnie lekką i delikatną powierzchnię pióra.

Puszczyk - sterówki; fot. Piotr Kozina

Istnieje kilka typów piór, w zależności od budowy, funkcji i rozmieszczenia na ciele:
Pierwszą warstwę przy ciele ptaka stanowią pióra puchowe. Są
one delikatne, ich długie, nitkowate promyki nie łączą się ze sobą.
Stanowią znakomitą warstwę izolacyjną chroniącą przed utratą
ciepła (o czym przekonał się każdy, kto spał kiedyś pod puchową
pierzyną).
Pióra pokrywowe, jak zresztą sama nazwa wskazuje, pokrywają
niemalże całe ciało ptaka (w tym także – przynajmniej częściowo –
inne typy piór). Tworzą gładką powierzchnię nadającą ciału
opływowy kształt, co stanowi wyraźne przystosowanie do lotu.
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Jak widać, rola piór może być bardzo różna. Umożliwiają przede
wszystkim lot, biorą udział w termoregulacji, stanowią ważny
element decydujący o atrakcyjności partnera w czasie godów,
innym zaś osobnikom pozwalają na zamaskowanie się i ukrycie
przed potencjalnym niebezpieczeństwem. Nie jest jednak
bynajmniej tak, że pióra są niezmienne przez całe życie. Co jakiś
czas cały komplet piór jest wymieniany. To, jak często i jak szybko,
uzależnione jest od gatunku. Taki proces wymiany ptasiego
„odzienia” nazywany jest pierzeniem. U niektórych gatunków
przebiega on dość gwałtownie – np. gęsi i kaczki tracą wszystkie
lotki jednocześnie, przez co staja się chwilowo niezdolne do lotu.

Gęgawy

Krzyżówka

Najbardziej charakterystycznymi, a jednocześnie najbardziej
typowymi piórami są lotki. Tworzą one powierzchnię lotną
skrzydeł. W zależności od miejsca z którego wyrastają dzieli się te
duże i sztywne pióra na trzy podrodzaje:
– lotki pierwszorzędowe, wyrastające na kościach dłoni;
– lotki drugorzędowe, wyrastające na kości ramieniowej;
– lotki trzeciorzędowe, wyrastające u nasady skrzydła i
stanowiące w pewnym sensie przedłużenie lotek drugorzędowych.

Każdy porządny garnitur, czy też piękna suknia wymaga
odpowiedniej pielęgnacji, bez której nie tylko nie wygląda
atrakcyjnie, ale także przestaje pełnić swoje funkcje. Nie inaczej
jest u ptaków. Któż z nas nie widział ptaka, który czyści sobie pióra?
Okazuje się, że blisko 10% swojej dobowej aktywności ptaki
poświęcają na codzienną „toaletę”. Nie tylko czyszczą pióra ze
śmieci czy pasożytów, ale także smarują je wydzieliną specjalnego
gruczołu, zwanego gruczołem kuprowym. Produkowana w nim
woskowata substancja natłuszcza pióra zabezpieczając je przed
zawilgoceniem (szczególnie w przypadku ptaków wodnych), ale
także zapewnia elastyczność piór i hamuje rozwój bakterii
uszkadzających pióra. Niektóre ptaki nacierają także swoje pióra
kwasem mrówkowym (wcierając w nie mrówki…), co zabezpiecza
je przed pasożytami.

Sterówki, czyli pióra na ogonie, odgrywają – jak sama nazwa
wskazuje – kolosalną rolę w powietrzu. To dzięki nim ptak jest w
stanie sterować swoim lotem. Nie jest to jednak jedyna funkcja
sterówek. U samców wielu gatunków, np. u kuraków, niezwykle
rozwinięte, a zarazem piękne sterówki, stanowią atrybut zwiększający szansę u potencjalnej partnerki. Jeszcze inną rolę odgrywają one u dzięciołów – stanowią podporę podczas poruszania się
po pniu drzewa.
Dzięcioł

Mam nadzieję, że ta krótka wycieczka poza królestwo
roślin wyda się Państwu interesująca.
W kolejnych numerach wejdziemy nieco głębiej
w niezwykły świat naszych skrzydlatych sąsiadów.
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Zwycięzca

jest jeden
Lato to czas pojawiających się wszędzie ptaków.
Wyobraźmy sobie, że wśród tych ptaków można
by było przeprowadzić hipotetyczny konkurs.
Należałoby wyznaczyć jego zasady (regulamin)
i powołać kompetentne jury. Poznać wszystkich
kandydatów a na koniec ogłosić werdykt.
Wyłonionym przez sąd konkursowy (w skład którego weszliby
przedstawiciele ornitologów oraz miłośnicy przyrody)
Najpiękniejszym Polskim Ptakiem mogłaby zostać... ŻOŁNA.
Hipotetyczny konkurs odbył się i aby nie było żadnych wątpliwości
trzeba teraz przedstawić szersze uzasadnienie tego wyboru.
Najważniejszym kryterium podczas typowania zwycięzcy każdego
konkursu piękności jest wygląd zewnętrzny. W tym przypadku
ptasia uroda. Podczas przedstawiania kandydatów hipotetyczni
jurorzy nie mogli wyjść z podziwu, jak wieloma kolorami mieni się
żołna. Można to opisać słowami, ale najlepiej zobaczyć w naturze.
Być może poniższy opis przemówi jednak do wyobraźni. Białe
czoło, głowa i kark rdzawobrązowe, przez oko przebiegająca
czarna, zawadiacka pręga, żółte gardło, oddzielone czarną
przepaską od spodu ciała, które jest całe niebieskie. Barki, grzbiet
i kuper oliwkowo-żółte i skrzydła mieniące się kolorami błękitu,
zieleni i brązu. Ogon w kolorze oliwkowym. Dziób spiczasty
i ostry. Całość barw można było podziwiać nie tylko podczas
spoczynku, ale także lotu ptaka. Zauważono, że rozłożone skrzydła
żołny mają dość dużą rozpiętość (48 cm) w porównaniu do długości
ciała (23 cm). Zgodnie stwierdzono, że urody żołnie dodaje smukła
i filigranowa sylwetka.

Zwycięstwo!

Sąd konkursowy oceniał także umiejętności taneczne, a raczej
„lotne” i muzyczne kandydatów. I w jego opinii żołna nie miała
sobie równych. W locie ptak był bardzo zwinny a zarazem wydawał
się lekki jak piórko. Podczas zrywania się do lotu można było
zaobserwować szybkie machanie skrzydłami, a następnie szybki
i płynny lot, podobny do lotu jaskółki. Wrażenia z pokazu lotu były
niesamowite. Jeśli chodzi o śpiew, to jury zachwycił piękny i mocny trel żołny, który przyjemnie wibrował. Bardziej dociekliwi
sprawdzili, że głos ptaka niesie się na odległość 300 m.
Wygląd i umiejętności można było sprawdzić, ale zarówno
ornitolodzy jak i miłośnicy zwierząt brali jeszcze pod uwagę to,
czego nie widać. Trzeba było zasięgnąć o kandydacie informacji
o pochodzeniu i życiu codziennym. Okazało się, że żołna jest ptakiem wędrownym. Do Polski przylatuje na krótko, można powiedzieć, że na wakacje, gdyż pojawia się w okolicach maja a wylatuje
pod koniec sierpnia. Polska jest najwyżej położonym krajem, do
którego przylatuje. Pozostałą część roku ptak spędza w ciepłych
krajach, gdzieś na południe od Sahary, wygrzewając się w afrykańskim słońcu.
Zabawy, trele i wspólny posiłek
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W Polsce żołnę można spotkać w całym kraju, są jednak miejsca,
gdzie przedstawicieli jest więcej. Monitorowaniem obecności żołn
zajmują się ornitolodzy, którzy w kwestii liczebności spierali się
również podczas konkursu. Doszli jednak do porozumienia, i bez
podawania konkretnych liczb stwierdzili, że żołna najliczniej
występuje w województwach świętokrzyskim (widziano ją np. w
Kielcach), podkarpackim (okolice Przemyśla), w województwie
śląskim i na Zamojszczyźnie. Wybiera piaszczyste, odsłonięte
tereny, niezarośnięte łąki i pola, skarpy. Pojedyncze okazy mogą
zawitać także do ogrodów. Ze względu na wyjątkowość i granice
występowania w Polsce, żołna jest pod ścisłą ochroną.
Dla sądu konkursowego ważne były również relacje rodzinne. Miłe
było zaskoczenie, gdy okazało się, że zwycięzca konkursu jest
ptakiem bardzo towarzyskim, który chętnie spędza czas w grupie.
Gdy przylatuje do Polski dobiera się w pary i zakłada rodzinę. Żołny budują gniazdo na piaskowych skarpach, drążąc dość długą, bo
2 m norę. Tam samica składa od 5 do 6 jaj i wysiaduje wraz z samcem pisklęta przez około 20 dni. Początkowo nagie i ślepe potomstwo po 30 dniach, odkarmione i wychowane, usamodzielnia się.
Podziwiajcie, podziwiajcie

Szukając jakichś sensacyjnych informacji jury sprawdzało, w jaki sposób
żołna zdobywa pokarm. Okazało się, że pokarmem dla żołny są chwytane
w locie owady, błonkówki, chrząszcze, muchówki i motyle.
Zweryfikowano także nieprawdziwe historie o tym, jakoby żołna
niszczyła całe rodziny pszczele. Nie jest to prawda, gdyż z żądłówek ptak
chwyta jedynie osy. Miażdży żądło końcem dzioba, aby uniknąć zranienia
podczas połykania. Pozostałe owady zjada w całości. Ciekawie wygląda
„polowanie” żołny – pozostaje ona nieruchomo (w swojej czatowni, np.
na suchej gałęzi) a gdy zbliża się pożywienie szybko reaguje i ściga swój
pokarm płynnym i zwinnym lotem.
Wspólne „czatowanie”

Zbawienna lekkość ciał

REKLAMA

Żołna – ceniona przez ornitologów ze względu na siłę, ostrożność
i zaradność, podziwiana przez miłośników przyrody za ujmującą
aparycję, egzotyczną urodę i przyjemny trel – wygrywa
bezapelacyjnie w tym wyimaginowanym konkursie,
przemawiającym do wyobraźni czytających.
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Pupil

na urlopie
Cały rok czekamy na upragniony wakacyjny urlop.
Opuszczamy nasze mieszkania lub domy
i zmieniamy otoczenie na górskie, morskie
czy egzotyczne. Planując wakacyjny wyjazd
warto zastanowić się, czy naszym domowym
pupilom również nie należy się odpoczynek?
Jeżeli z jakichś przyczyn (odległości, braku pozwolenia na
przebywanie zwierząt w ośrodku wypoczynkowym lub hotelu,
nieodpowiednie warunki transportu) nasze zwierzę musi zostać
w domu, należy zapewnić mu odpowiednią opiekę. Najlepszym
rozwiązaniem jest opieka życzliwych sąsiadów.
Jednak często występuje porzucanie domowych zwierząt, które
nagle stają się „zbędnym balastem”. Jak wynika z obserwacji
właścicieli schronisk wielu nie odstrasza nawet fakt, że porzucenie
zwierzęcia jest uznawane przez prawo jako znęcanie się i grozi
nawet karą więzienia! Pisząc te słowa mam jednak głęboką
nadzieję, a nawet pewność, że czytelnicy kwartalnika „Viridis” nie
postępują w tak niehumanitarny sposób!
A gdyby tak wybrać się na wakacje ze swoim pupilem? Wymaga to
co prawda odpowiednich przygotowań, ale mamy wtedy pewność,
że nasz pupil będzie bezpieczny pod naszą opieką. Poniżej
podpowiadam z czym należy się zmierzyć przed wyjazdem na
wakacje z naszym pupilem.
Pozwolenie
Najważniejszą kwestią jest ustalenie, czy miejsce, do którego się
wybieramy, akceptuje obecność zwierząt. Warto o to zapytać już
podczas rezerwacji pokoju. Przeglądając oferty pokoi w górach i
nad morzem mile zaskoczył mnie fakt, że wiele kwater oferuje
możliwość „przenocowania” naszego pupila. Nawet jeśli nie ma
informacji o przyjmowaniu zwierząt, to pozostaje jeszcze kwestia
indywidualnych ustaleń z właścicielami obiektu.
Transport
Niezależnie od tego, jak daleko wybieramy się na urlop, powinniśmy zapewnić swojemu pupilowi odpowiedni transport. Nie ma
co prawda konkretnych przepisów dotyczących przewożenia zwierząt domowych w samochodzie, niemniej jednak nasz pies, kot czy
inne zwierzę podczas podróży jest tak samo pasażerem jak i my,
i należy zapewnić mu bezpieczeństwo. Przede wszystkim nie powinniśmy pozwolić zwierzęciu swobodnie „biegać” po samochodzie. Zwierzę należy umieścić w przeznaczonym dla niego
transporterze, który zabezpieczamy dodatkowo pasami.
Niezbędne „dokumenty”
Nasz pupil na wakacyjny wyjazd musi zabrać ze sobą
„dokumenty”. W przypadku zwierząt chodzi o książeczkę zdrowia
(może się przydać, gdy pies lub kot zachorują i trzeba będzie z nimi
pójść do weterynarza). Natomiast jeżeli planujemy wyjazd za
granicę, wówczas nasz zwierzak musi posiadać paszport, który
wydaje lekarz weterynarii. Ponadto zwierzę powinno mieć także
chip oraz wszystkie niezbędne szczepienia. Dzięki temu
urządzeniu nasze domowe zwierzę zostaje zarejestrowane w
międzynarodowej bazie danych i w przypadku jego zaginięcia
będzie go można bez trudu odnaleźć.
Podstawowe akcesoria
Każdy z nas wie, co jest najbardziej potrzebne naszemu pupilowi.
Niemniej jednak warto zrobić listę potrzebnych rzeczy, aby
o czymś nie zapomnieć. Podstawowymi akcesoriami są:
kaganiec, obroża i smycz.
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Psu też należy się urlop

W domu kot czy pies mogą być najsłodszymi zwierzakami na
świecie, ale będąc w obcym dla siebie środowisku z pewnością ich
zachowanie ulegnie zmianie. Poza tym bez smyczy czy kagańca nie
zostaniemy wpuszczeni do wielu miejsc (np. do autobusu). Oprócz
tych podstawowych akcesoriów należy zabrać również coś, co jest
tylko jego - ulubiony kocyk, zabawkę, poduszeczkę czy miskę.
Dzięki temu nasze zwierzę będzie się czuło trochę pewniej w obcym dla siebie środowisku. Powinniśmy także przewidzieć
„awaryjne wypadki”, np. podczas spacerów czy chodzenia po
górach i zabrać ze sobą podręczną apteczkę. Gdy wybieramy się na
spacer po mieście, powinniśmy zabrać ze sobą akcesoria do
sprzątania.
Karma
Zabierając zwierzę na urlop, powinniśmy pamiętać o karmie
(zarówno suchej jak i mokrej). Najlepiej zabrać ze sobą karmę z
domu – nigdy nie wiadomo, czy w miejscu spędzania urlopu będzie
akurat taka, którą nasz pupil najbardziej lubi. Zawsze należy
pamiętać o dostępie do świeżej wody dla naszego przyjaciela. Dla
zwierząt urlop też powinien być przyjemnością.
Wyrzeczenia... i przyjemności
Urlop z pupilem wymaga kilku wyrzeczeń, których być może na co
dzień nie zauważamy (np. porannego wstawania, wychodzenia na
spacery, sprzątania, tego, że nie wszędzie z nim wejdziemy, np. do
restauracji). Ale urlop z pupilem to także przyjemność spędzenia
z nim wolnego czasu którego często nam brakuje, gdy wracamy do
domu z pracy. Dopiero na urlopie poświęcamy więcej czasu
naszemu pupilowi i możemy go bezkarnie „dopieszczać”.
Urlop z pupilem może być bardzo udany!
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Nadmorska
kompozycja
Jeśli ktoś z was był latem nad morzem,
to pamięta jeszcze zapach wody,
muszelki wyrzucone na brzeg plaży i małe
rybki pływające w morzu. Stwórz ciekawą
kompozycję ze swoich wspomnień.
Do wykonania morskiej kompozycji potrzebujesz:
makaron muszelki (małe i duże), kolorowe farbki, pędzelki, niebieską
folię, płaską tackę, zieloną bibułę, nożyczki, odrobinę piasku (jeśli masz).
1. Muszelki pomaluj w różne kolory. Stwórz rybki, malując na muszelkach
otwór gębowy, oczy, płetwy i ogon.

1
4. Z muszelek-rybek, glonów i piasku stwórz
własną morską kompozycję.
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Pomalowane „rybki” pozostaw do wyschnięcia.
2. Niebieską folię rozłóż na płaskiej tacce. Pofaluj ją
i utwórz z niej morską wodę.
3. Bibułę potnij i ułóż na
2
brzegach „morza” zielone glony.
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5. Gotowe dzieło możesz umieścić
w dowolnym miejscu. Na półce
w swoim pokoju lub w łazience.

Życzymy Wszystkim naszym
Małym Czytelnikom
udanych wakacji!

a mo¿e
nad morze?
Byliśmy już na łamach „Viridisu”,
wraz z Arturem i Inką, w górach
i pod namiotem.
Dziś Artur odpowie Wam o tym,
jak wyglądają wakacje nad morzem!
Inka: Arturze, opowiedz mi, jakie jest to nasze polskie morze? Bo
jeszcze nigdy tam nie byłam!
Artur: O! Jeśli jeszcze nie byłaś, to warto tam pojechać! Morze
Bałtyckie, bo tak się nazywa to nasze morze, jest przede wszystkim
słone i trochę „zimne” w porównaniu z innymi morzami w Europie.
Morze Bałtyckie jest morzem płytkim, i ma kilka cieśnin. To morze
śródlądowe.
Inka: Co to oznacza?
Artur: Oznacza to, że woda jest ze wszystkich stron otoczona lądem.
Nad Morzem Bałtyckim, oprócz Polski, leżą także inne państwa, m.in.:
Szwecja, Finlandia, Niemcy, Dania, Litwa, Łotwa, Estonia. Występuje
tu duża ilość zalewów, zatok, wysp i wysepek. Do Polski należą dwa
duże półwyspy: Mierzeja Wiślana (niewielki fragment należy do Rosji)
i Mierzeja Helska, oraz dwie wyspy: Uznam i Wolin.
Inka: Co można robić nad morzem?
Artur: Wiele ciekawych rzeczy. Przede wszystkim odpoczywać, bawić
się, kąpać i pływać, grać w siatkówkę plażową. Na plaży, gdy jest
ładna pogoda, nie ma czasu na nudę. Ciekawym zajęciem jest
zbieranie muszelek lub wspólne budowanie zamków z piasku. Dorośli
mogą także surfować lub nurkować.

Inka: Czy w Morzu Bałtyckim można się kąpać?
Artur: Tak. We wszystkich nadmorskich miejscowościach znajdują
się strzeżone i niestrzeżone plaże. Na plażach strzeżonych ratownicy
przebywają w wieżach, z których obserwują kąpiących się ludzi
i mogą udzielić im pierwszej pomocy. Jeśli ich nie ma, oznacza to,
że plaża nie jest strzeżona, ale można się tam kąpać na własną
odpowiedzielaność. Miejsca, w których kąpiel jest zabroniona, są
oznaczone czytelnym znakiem: zakaz kąpieli.
Inka: Czy Morze Bałtyckie może być niebezpieczne?
Artur: Tak, zdarza się, że morskie fale są wzburzone. Wtedy
mówimy o sztormie, który jest szczególnie niebezpieczny dla ludzi
i statków znajdujących się na morzu. Fale mogą także niszczyć
pomosty i mola. W okresie wakacyjnym Bałtyk jest raczej spokojny.
Największe zagrożenie sztormem występuje w styczniu.

Inka: Jakie żywe organizmy występują w Morzu Bałtyckim?

Inka: A co to takiego? Bardzo tajemniczo brzmi!

Artur: W każdym morzu żyją takie rośliny i zwierzęta, których nie
spotkasz nigdzie indziej. Jeśli chodzi o roślinność, to myślę, że
pojęcia takie jak glony, brunatnice, zielenice czy krasnorosty są ci
dobrze znane. To rośliny, które występują tylko nad morzem. W
wodach Bałtyku znajdziemy ich przedstawicieli: zielonego morszczyna,
trawę morską, rdestnicę, gałęzatkę.

Artur: Jod to dobroczynny pierwiastek, który wpływa na nasze dobre
samopoczucie, pobudza przemianę materii. A będąc nad morzem
przez cały czas go wdychamy. A poza tym, sprawdziłem to, dzięki
niemu lepiej się oddycha i smaczniej śpi!

Inka: A czy nad morzem są tylko ryby? Czy jeszcze jakieś inne
zwierzęta?

Artur: Przede wszystkim... muszelki! Jest ich pełno na każdej plaży,
mają różne kształty i wielkość. Przywiezione znad morza muszelki
jeszcze długo będą „pachniały” i „szumiały” morzem, przypominając
o wakacyjnych przygodach. Inną pamiątką będą bursztyny. Korale
i bransoletki z bursztynów to ładna ozdoba dla każdej dziewczynki!
A także doskonały prezent dla bliskiej osoby!

Artur: Oczywiście ryb w morzu jest najwięcej, a ich najbardziej
znanym przedstawicielem jest śledź. Ale występują również makrele,
okonie, szproty i dorsze. Ryby te są smaczne i zdrowe. Oprócz ryb
w Morzu Bałtyckim pływają także foki. Podczas wakacyjnego pobytu
warto wybrać się do Fokarium, aby móc je obserwować z bliska.
W Bałtyku mieszka również duży ssak, spokrewniony z delfinami,
który nazywa się morświn. Nad wodami Bałtyku spotkasz też ptaki,
a wśród nich mewy śmieszki, rybitwy i łabędzie nieme.
Inka: Czy pobyt nad morzem jest dobry dla mojego zdrowia?
Artur: Oczywiście! Jadąc nad morze, oprócz wypoczynku, można też
poprawić swoje samopoczucie. Pobyt nad morzem „zaopatruje” nasz
organizm w cenny pierwiastek: jod.

Inka: A jakie pamiątki mogłabym przywieźć znad morza?

Inka: Czy zimą również mogę pojechać nad morze?
Artur: Oczywiście! Nad morze najczęściej wyjeżdżamy latem, gdy są
wakacje. Ale można tam pojechać o każdej porze roku, nawet zimą!
Zwłaszcza, że morze ciągle się zmienia i nigdy nie wygląda tak samo!
Inka: Drogi Arturze, przekonałeś mnie! Wybiorę się nad morze!
Artur: Cieszę się! Życzę Ci zatem udanych wakacji!

Gwiazdy ba³tyku
Ba³tyku
gwiazdy
Nad Morzem Bałtyckim występuje wiele gatunków ptaków. Waszym zadaniem jest ułożenie z rozsypanych
literek dwuczłonowych nazw wybranych ptaków. Rozgwiazda wskaże kierunek zgadywania!
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Za poprawne
rozwi¹zanie zagadki
z poprzedniego
numeru (wiewiórka)
NAGRODy OTRZYMUJ¥:

maja minczewska
C.O. sosenka ³apy

Julia pszczó³kowska
C.O. skalniak spytkowice

maja pszczó³kowska
ROZWIĄZANIE PROSZĘ PRZEKAZAĆ DO SKLEPU, W KTÓRYM
OTRZYMALIŚCIE PAŃSTWO MAGAZYN VIRIDIS DO DNIA 10.08.2017
Nazwa
Centrum
Ogrodniczego

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

C.O. skalniak spytkowice

GRATULUJEMY!
PO ODBIÓR ZAPRASZAMY
DO SKLEPÓW
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Wiesz, albo nie wiesz
czyli Dobre Rady
Pana
Romana
Roman Berkowski
Ogród, Wrocław

Choroby na drzewach owocowych
to wynik zimnego i deszczowego maja.
Radzimy, jakich preparatów użyć,
aby zapobiec lub pozbyć się chorób.
Będzie też o tym, co gnębi nasze truskawki.
Brunatna zgnilizna drzew pestkowych

Porażenie chorobami jest najbardziej widoczne na naszych wiśniach. Choroba, która je dotyka to brunatna zgnilizna drzew
pestkowych, zwana też moniliozą. Jej przyczyną jest grzyb pasożytniczy. Pierwsze symptomy występują przy końcu okresu kwitnienia. Choroba objawia się tym, że całe kwiatostany wiśni nagle
zasychają i brązowieją, lecz nie opadają. Wyglądają tak, jakby
uszkodził je przymrozek. W ten sposób może zostać uszkodzona, w
ciągu nawet dwóch dni, duża część kwiatostanów. Po kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu dniach zasychają już całe młode pędy,
wraz z liśćmi. Latem zamarłe liście i kwiatostany kruszą się i opadają, na drzewie zaś pozostają martwe, bezlistne gałązki. Walka z
brunatną zgnilizną drzew pestkowych jest bardzo trudna. Polega
ona przede wszystkim na wycinaniu i paleniu opanowanych gałązek wczesną wiosną, gdy tylko choroba zostanie przez nas zauważona. Gałązki trzeba obcinać około 10 cm poniżej miejsca, w którym widać oznaki choroby.
Walkę chemiczną rozpoczynamy na początku kwitnienia preparatem Topsin 500 SC lub Miedzianem 50 WP, a przy większej
plantacji preparatem Horizon 250 EW. Na szczególną uwagę zasługuje ten ostatni fungicyd. Szybko wnika do tkanek roślinnych i
jest bardzo skuteczny. Opryski powtarzamy w pełni kwitnienia i
przed zbiorem owoców.
Mało kto wie, że o truskawki trzeba zadbać także po owocowaniu.
Sekret ich uprawy tkwi także w odpowiednim nawożeniu.
Szczególnie polecałbym nawożenie nawozami organicznymi zamiast mineralnymi. Według mnie jest pewna prawidłowość w nawożeniu. Nawozy mineralne nawożą ziemię, natomiast organiczne
nawożą rośliny.
Niestety truskawki również są narażone na choroby. Poniżej przedstawiam trzy z tych, które najczęściej dotykają nasze uprawy.

Szara pleśń
Szara pleśń (wywołana przez grzyba Botrytis cinerea) jest jedną
z najpowszechniejszych i najgroźniejszych chorób truskawek. Występuje na wszystkich nadziemnych częściach rośliny. Pozornie
zdrowe owoce szybko pokrywają się charakterystycznym szarym
nalotem grzybni. Skuteczna ochrona przed szarą pleśnią wymaga
wykonania w okresie kwitnienia 2 lub nawet 3 oprysków. Należy
pamiętać, aby ciecz dostała się do wnętrza krzaczka oraz żeby
pokryła rozwijające się kwiaty. Najważniejszą rzeczą jest zastosowanie odpowiednich preparatów. Obecnie przeciwko szarej pleśni
polecane są następujące preparaty: Switch 62,5 WG, Signum 33
WG, Mythos 300 SC oraz Teldor 500 SC. Ten ostatni polecam
stosować tuż przed zbiorami, gdyż ma wyjątkowo krótką karencję –
1 dzień.
Biała plamistość liści
Biała plamistość liści truskawki to kolejna choroba truskawek.
Objawia się tym, że na liściach pojawiają się drobne brązowe plamki, które od środka stają się szarobiałe z czerwonobrunatną obwódką. Na jednym liściu możemy doliczyć się nawet kilkunastu plam.
Porażone liście więdną i usychają. Obecnie najlepszym na rynku
ogrodniczym preparatem przeciwko tej chorobie jest Zato 50WG.
Mączniak prawdziwy truskawki
Mączniak prawdziwy truskawki (Sphaertheca macularis) stanowi
duży problem podczas uprawy truskawek, ponieważ może
powodować duże straty w plonach. Grzyb poraża liście oraz zielone
zawiązki owoców. Na spodniej stronie liści tworzy się biały nalot.
Liście następnie zwijają się a ich brzegi zasychają. Pojawiające się
na krzaczkach kwiaty są drobne i zdeformowane. Chorobę łatwo
jest rozpoznać poprzez silny zapach grzyba. Do zwalczania możemy zastosować Topsin M 500 SC oraz Zato 50 WG.

OGRÓD

WROCŁAW
ul.Dubois 11/13
tel 71 328 8780

ZAPRASZAMY
PON-PT 9-17
SOBOTA 9-13

sklep.ogród@neostrada.pl

Zapraszamy na zakupy

Gwarantujemy miłą obsługę oraz fachowe porady ogrodnicze
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Kompozycje
roślinne
Wśród tysięcy odmian, setek
kształtów i kolorów, trudno podjąć
Tomasz Drabek
jednoznaczną decyzję, które rośliny
Plantpol, Zaborze wybrać i w jaki sposób je połączyć,
aby stworzyły wymarzone,
urzekające kompozycje.

Estetyka to w ogromnej mierze kwestia gustu, ale mamy dla Was
kilka wskazówek, które ułatwią dobór odpowiednich kwiatów i pomogą ustrzec się od często popełnianych błędów.
Sztuka tworzenia roślinnych aranżacji, wymaga nie tylko intuicji
estetycznej, ale przede wszystkim wiedzy o upodobaniach
poszczególnych gatunków. Dobór roślin najlepiej rozpocząć od
scharakteryzowania stopnia nasłonecznienia stanowiska. Pozwoli
nam to na wybór odpowiednich odmian w zależności od tego, czy
będą one narażone na mocne słońce, czy wręcz przeciwnie,
większość czasu spędzą skryte w cieniu. Równie istotna jest wiedza
o tempie wzrostu wybranych roślin. Może się okazać że bardzo
szybko rosnące gatunki po kilku tygodniach zaczną zagłuszać te
wolniejsze. Kolejne kwestie na jakie powinniśmy zwrócić uwagę,
to wymagania glebowe oraz częstotliwość podlewania. Jednak
nawet najlepiej dobrane rośliny nie będą wyglądały dobrze w zbyt
małym pojemniku. Jeśli nie zapewnimy im wystarczająco dużo
miejsca, szybko zaczną przerastać tworząc wrażenie bałaganu.

Petunia, bidens, sunsatia, szałwia, calibrachoa, nemesia

Bidens, petunia, heliotrop

Najczęściej spotykane aranżacje kwiatowe komponowane są
w sposób schodkowy. Polega on na odpowiednim łączeniu roślin
o pokrojach wzniosłym, półwzniosłym oraz wiszącym. Swoistą bazę
i zarazem tło naszej kompozycji będą stanowiły odmiany stojące.
Wspaniale w tej roli sprawdzą się gaury, szałwie, koleusy czy
fuksje. Na ich tle doskonale będą wyglądały rośliny wiszące, wśród
których najpopularniejsze są petunie. Ta grupa, dzięki niespotykanemu bogactwu kolorów i kształtów, pozwoli nam na
dobranie odpowiedniej, idealnie pasującej odmiany
do praktycznie każdej kompozycji. Ostatnim elementem
uzupełniającym aranżacje są rośliny o średnim wzroście
i półwzniosłym pokroju, takie jak Verbeny lub Euphorbie, które
wypełnią przestrzeń, nadając całości wrażenia pełni i przestrzeni.

Petunie, ipomoea
Heliotrop, bidens, pelargonia,
bacopa

Bidens, Petunia Black
Mamba
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Petunia, goździk, lobularia,
fuksja

Lobularia, argyranthemum,
pelargonia, fuksja, heliotrop
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Kolorystyka łączonych ze sobą odmian zależy już wyłącznie od
inwencji i pomysłowości aranżera. Zarówno kompozycje w jednolitej tonacji jak i te o roślinach kontrastujących ze sobą znajdują
swoich zwolenników.
Warto w tym miejscu wspomnieć o trzech dominujących obecnie
stylach łączenia gatunków. Obecnie na polskich balkonach i tarasach najczęściej możemy spotkać kompozycje tworzone w stylu
tradycyjnym. Trudno się jednak dziwić jego popularności - kipiące
różnobarwnymi kwiatami surfinie czy pelargonie zawsze
wyglądają pięknie i nie mogą się znudzić. Tego typu nasadzenia
rewelacyjnie sprawdzają się w przypadku bardzo popularnych u
nas koszy balkonowych. Z roku na rok coraz większą popularność
zdobywają kompozycje nowoczesne, charakteryzujące się skrajnie
uproszczoną formą oraz monochromatyzmem. Zwykle dominują
tu biel i zieleń a donice i pojemniki zwracają na siebie uwagę
ascetyczną prostotą. W opozycji do sterylnego nowoczesnego stylu
pozostaje nurt wiejski. Tutaj z kolei przeważa swoboda form,
bogactwo kolorów i kształtów, które tworzą wrażenie nieładu.
Dzięki temu aranżacje zyskują wrażenie dzikości i naturalności.
Świetnie sprawdzą się tu pojemniki gliniane i wiklinowe.

Kniphofia, petunia
REKLAMA

Bidens, petunia, coleus, fuksja

Gdy już wybraliśmy odmiany i posadziliśmy je do odpowiednio
dużego pojemnika, warto zatroszczyć się o to, by w odpowiedniej
kondycji zachwycały nas przez całe lato. Kluczem do utrzymania
roślin w doskonałej formie jest odpowiednie nawożenie. W
zależności od posadzonych odmian polecamy PLANTON® K do
roślin kwitnących oraz PLANTON® S przeznaczony do surfinii. W
przypadku gdy kompozycja łączy oba rodzaje kwiatów, zalecamy
nawożenie naprzemienne.

Szałwia, argyranthemum, coreopsis

Heuchera, nemesia, bidens
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Przepis na rośliny

do białego

ogrodu

Andrzej
Antoszczuk
Sosenka,
Łapy

Tak się w tym roku
przyzwyczailiśmy do zimy,
że nawet w lecie nie możemy
o niej zapomnieć.

Powojnik Diamond Ball

Żarty żartami, ale niezależnie od długości zimy i tego, czy ona nam
mocno dokuczyła czy też nie i tak znajdą się zwolennicy białych
ogrodów, odznaczających się czystością i uporządkowaniem. W takim ogrodzie przypadkowe rzeczy i rośliny nie mogą się znaleźć,
ponieważ wprowadzą bałagan i będą nas irytowały.
O zarysie tworzenia takiego ogrodu stanowi artykuł „Ogród w bieli”. Natomiast w tym Czytelnik odnajdzie zawarte pewne wskazówki, głównie dotyczące roślin oraz porady, jak nie popełniać niepotrzebnych błędów w doborze roślin.
W takich ogrodach mała architektura ogrodowa jest zwykle biała,
a więc wybierajmy w tym kolorze pergole, trejaże, ławki lub
komplety mebli ogrodowych, donice.
Biały kolor będzie doskonale widoczny na tle ciemnej zieleni
drzew i krzewów, ale na bliższym planie mogą pojawić się też
rośliny łączące te dwa kolory, także w odcieniach szarości. Wprowadźmy do ogrodu piękną kulistą formę, w postaci lipy drobnolistnej 'Green Globe', grabu pospolitego, wiśni, w odmianie kulistej
'Umbraculifera'. Wiśnia oprócz białego kwitnienia w zasadzie
prawie nie zawiązuje owoców, co jest też jej atutem.
Z wyższych krzewów na pewno należałoby umieścić
w białym ogrodzie kalinę koralową 'Roseum', z pięknymi
śnieżnobiałymi kwiatami w kształcie kul, kalinę angielską, której kwiaty dodatkowo
pięknie pachną, kwitnące na biało ketmie syryjskie (hibiskusy) oraz magnolię
gwiaździstą, która uraczy nas bielą już na początku wiosny.
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Biało obrzeżone
liście funkii

Biało obrzeżona odmiana derenia białego

Biały powojnik

Grusza wierzbolistna ’Pendula’ z szarymi listkami

Niższymi krzewami, ale za to z bardzo okazałymi kwiatami, są
hortensje drzewiaste 'Annabelle' oraz hortensje ogrodowe
(odmiany o białych kwiatach). Biały ogród to też mniej lub
bardziej formowane rośliny, czy to w formie żywopłotów, czy
roślinnych elementów geometrycznych. Nieodzowne będą tu takie
rośliny jak bukszpany, ligustry, graby, a z iglastych cisy bądź tuje, te
w tonacjach zieleni czy szarości, np.: niskie obwódki możemy
zrobić z tuj 'Hoseri' lub 'Mr Bowling Ball'. Łagodne przejście z
koloru zielonego w biały uzyskamy sadząc drzewa i krzewy o
dwubarwnych liściach z białą obwódką. Takimi cechami
charakteryzują się klon pospolity 'Drummondii', dąb szypułkowy
'Argenteomarginata', brzoza czarna 'Shiloh Splash' i krzewy
derenia białego 'Variegata' lub 'Ivory Halo' oraz niska, okrywowa
trzmielina 'Emerald Gaiety'.

PORADY FACHOWCÓW

Przykład białego ogrodu do wzięcia, z tym że podpory mogłyby być białe

Szare kolory również dobrze komponują się z bielą. Liście w
różnych tonacjach szarości ma lipa srebrzysta i jej kulista odmiana
'Silver Globe', jarząb mączny, grusza wierzbolistna 'Pendula',
oliwnik wąskolistny. Z krzewów: rokitnik 'Polmix' i niski 'Hikul'.
Są to osobniki męskie, więc nie będą miały niepożądanych
pomarańczowych owoców.
W białym ogrodzie niezwykle przydatne bywają hosty z białym
rysunkiem na liściach. Jest wiele odmian takich host, dla przykładu:
'Zager's White Edge' lub mająca bardziej niebieski liść i więcej bieli
'Patriot'. Efektownie prezentują się też liście brunnery 'Jack Frost'.
Z licznych, kwitnących na biało bylin, warto wspomnieć także
tawułkę Arendsa. No i oczywiście pnącza. Najpopularniejsze to
białe róże pnące i białe clematisy, które występują w wielu
odmianach.

Biały ogród w wersji minimalistycznej - maksimum formy
przy minimalnej ilości gatunków roślin

Dereń biały ma pożądane białe owoce, ale liście jesienią barwią się
na intensywny kolor wina, podobnie jak pędy w zimie. Możemy
zatem zimą uzyskać ciekawe kontrasty, jeżeli posadzimy również
brzozy pożyteczne o śnieżnobiałej korze. Niezwykle ciekawy kolor
kory ma klon pensylwański, gdyż na oliwkowozielonej korze
pojawiają się białe, wzdłużne bruzdowania. Jasnoszarą korą
charakteryzuje się np. lipa amerykańska 'Redmond'.

Klon pensylwański z białymi przebarwieniami na korze

Hortensja bukietowa
’Great Star’

Kolor niebieski wspaniale podkreśla biel,
z zasobów facebook.com

A jeden, najprostszy i bardzo efektowny przepis na biały
ogród? Biała róża pnąca lub clematis rozpięty na białym
łuku, bukszpanowe obwódki kwater wypełnione białymi
różami wielkokwiatowymi, np. polską odmianą 'Chopin',
bądź białymi różami rabatowymi lub okrywowymi.
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Kapsztadzka
konwalia

Agata Konieczna
C.O. ŻARÓW

Pod tą tajemniczą nazwą kryje się znany kwiat
– frezja (Freesia). Określenie kapsztadzka
konwalia, choć rzadko spotykane, ma swoje
uzasadnienie. Frezja, odkryta około 1830 roku,
pochodzi z Przylądka Dobrej Nadziei w RPA.
Współcześnie frezja jest dostępna na całym świecie,
jako kwiat cięty, tworzący bukiety. Najczęściej
uprawia się ją w szklarniach, a największym
producentem i eksporterem pięknych kwiatów
tej byliny jest Holandia.
Frezja ogrodowa (Freesia hybrida), przeznaczona do uprawy właśnie w ogrodach i w pojemnikach, to wymagająca bylina. Prawdą
jest, że uprawa frezji pochłania czas i wymaga systematyczności.
Jeśli pozostawi się frezję samą sobie, roślina nie wytworzy tak pięknych kwiatów, jakie są dostępne w kwiaciarniach.
Chcąc uprawiać frezję należy najpierw coś o niej wiedzieć. Frezja
ogrodowa należy do rodziny kosaścowatych (Iridaceae) i zaliczana
jest do roślin bulwiastych, gdyż wytwarza podziemne bulwy. Można ją uprawiać z nasion (generatywnie) lub z podziemnych części
rośliny czyli bulw (wegetatywnie). Frezja należy do roślin ciepłolubnych i jest mało odporna na mróz oraz zmienne warunki
atmosferyczne. Dlatego jeśli dysponujemy szklarnią, to będzie to
najlepsze miejsce do posadzenia frezji.
Nie należy jednak całkowicie przekreślać uprawy w gruncie lub
w pojemnikach i doniczkach na balkonie czy tarasie. Jeśli wyznaczymy dla niej miejsce nasłonecznione, osłonięte od silnych wiatrów, o żyznej i przepuszczalnej glebie o odczynie obojętnym,
w którym nie zalega woda, to uprawa frezji może zakończyć się
powodzeniem.

Frezja w towarzystwie innych kwiatów

Zaletą tej byliny jest to, że może być sadzona w dwóch terminach –
wiosną lub późnym latem. Na przełomie kwietnia i maja w pojemnikach możemy siać nasiona lub wysadzać do skrzynek bulwy.
Wtedy kwiaty pojawią się po kilku miesiącach, w okresie letnim.
Natomiast późnym latem. na przełomie sierpnia i września, do
doniczek możemy sadzić wyłącznie bulwy – wtedy kwitnienia
roślin możemy spodziewać się wiosną.
Najczęściej spotykaną formą uprawy frezji jest sadzenie bulw.
Wiosną bulwy umieszczamy w podłożu zawsze w określony sposób: spiczastą końcówką do góry, na głębokość od 5 do 8 cm, w odległości od siebie od 10 do 20 cm. Zaraz po wsadzeniu obficie
podlewamy i umieszczamy podpory, aby delikatna łodyga nie
złamała się podczas wzrostu. Gdy po kilku tygodniach od posadzenia pojawią się pierwsze, mieczykowate liście, rozpoczynamy
regularne zasilanie frezji nawozem wieloskładnikowym (robimy to
aż do momentu pojawienia się kwiatów). W czasie suchych dni
najważniejszym zabiegiem będzie regularne podlewanie. Ziemia
wokół uprawy powinna być stale wilgotna (ale nie mokra).

Frezję można uprawiać w pojemnikach na balkonie
Do wyboru, do koloru
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Kwiaty frezji ogrodowej możemy ścinać do wazonów lub pozostawić w ogrodzie. Gdy już opadną ostatnie płatki pozostawiamy
nadziemną część rośliny do całkowitego zaschnięcia. Bulwy wykopujemy na początku października – podziemna część rośliny nie
może pozostać w gruncie na zimę! Pozbywamy się resztek ziemi z
bulw, osuszamy je i przechowujemy aż do następnej wiosny w
suchym i przewiewnym, ale dość ciepłym pomieszczeniu. Jeśli
roślina przyjmie się w ogrodzie, to po 2, 3 latach uprawy powinniśmy doczekać się już młodych cebul, z których uzyskamy kolejne
rośliny.
Późnym latem, do doniczek i pojemników, wysadzamy wyłącznie
bulwy. To zabieg bardzo prosty a wymagania rośliny w tym terminie nie ulegają zmianie, czyli potrzebna będzie przepuszczalna,
żyzna gleba. Warto jednak zwrócić uwagę na jeden ważny aspekt –
drenaż. Odpowiednio wykonany drenaż zapewni prawidłowy odpływ wody w doniczce i bulwy nie będą gniły. Rozmiar doniczki
i kształt? W zasadzie dowolny, ale minimalna średnica doniczki to
30 cm. Do takich doniczek wysadzamy zazwyczaj około 5 bulw, na
głębokość 5 cm. Następnie podlewamy i umieszczamy frezję w ciepłym, jasnym miejscu. Gdy roślina wypuści już pierwsze liście
ograniczamy podlewanie i przenosimy ją w nieco chłodniejsze, suche miejsce, aby przezimowała. Wiosną, gdy byliny obudzą się do
życia, pojawią się łodygi i pierwsze kwiaty.

Uprawa w doniczkach może się udać!

Intensywny zapach kwiatów sprawia, że z płatków frezji otrzymuje
się cenny olejek, który jest pozyskiwany poprzez ekstrakcję z parą
wodną lub metodą destylacji. Olejek wykorzystuje się do różnego
rodzaju kosmetyków: jako składnik do perfum, mydeł, żeli pod
prysznic czy szamponów. Ekstrakty z kwiatów mają działanie
relaksujące oraz uspokajające, ujędrniające skórę i poprawiające jej
krążenie. Olejek bywa także składnikiem nawilżaczy powietrza.

Frezja może być pachnącym elementem bukietu

Sprawdza się także jako ozdoba stołu

Cape Lily of the Valley (czyli kapsztadzka konwalia)
– roślina o tak wdzięcznej nazwie i przyciągającym
zapachu jest godna uwagi każdego ogrodnika.
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Kuszącym argumentem, przemawiającym za
uprawą frezji w ogrodzie, są delikatne, kielichowate, ładnie wybarwione i przede wszystkim
przyjemnie pachnące kwiaty. Frezja podsadzona
w miejscu częstego przebywania, w pobliżu altan
i ławeczek, zapewni nam przyjemny zapach przez
całe lato lub wiosnę. Dzwonkowate kwiaty
pojawiają się we wszystkich barwach tęczy, ale
najczęściej spotykane kolory to: biały, żółty i lila,
a także purpurowy, różowy, niebieski i pomarańczowy. Podczas bujnego rozkwitu należy pamiętać o delikatnym zraszaniu całych roślin.

ŻARÓW
ART. OGRODNICZE
ART. DEKORACYJNE DO DOMU

ZAPRASZAMY
58-130 ŻARÓW
UL. ARMII KRAJOWEJ 32

(obok

)

PORADY FACHOWCÓW

Ogród japoński
czyli o tym, że człowiek
i natura są partnerami
Agnieszka
Dybaś-Kopczacka
C.O. Ogrody,
Gorlice

Stare japońskie przysłowie mówi:
„Jeżeli chcesz być szczęśliwy jeden wieczór, upij się,
Jeżeli chcesz być szczęśliwy rok, ożeń się.
A jeżeli chcesz byś szczęśliwy przez całe życie,
załóż swój ogród.”

Ogród w stylu japońskim to rośliny zimozielone

Powołując się na japońską maksymę szczęścia opowiemy Wam
dzisiaj trochę o ciekawych ogrodach pochodzących z Kraju
Kwitnącej Wiśni. Na początek kilka podstawowych informacji
o ogrodzie w stylu japońskim, o tym gdzie i jak można go założyć,
co w nim posadzić i jakie ozdoby umieścić. Oprócz teorii przedstawiamy także przykładowy projekt ogrodu w stylu japońskim.
Okazuje się, że aby urządzić swój ogród w stylu japońskim wcale
nie potrzebujemy dużej przestrzeni – jedyne o czym należy pamiętać, to kilka podstawowych reguł i zasad.
Zgodnie z japońską koncepcją rozumienia świata, człowiek nie jest
władcą otaczającej go natury, lecz tylko jednym z jej elementów.
Człowiek wykorzystuje naturalne materiały tworząc przestrzeń, ale
cała idea polega na stworzeniu miejsca jak najbardziej zbliżonego
wyglądem do natury, gdzie ingerencja człowieka jest mało widoczna, a wszystkie elementy doskonale ze sobą harmonizują.
W ogrodach orientalnych nie ma miejsca na regularne czy symetryczne kształty, ponieważ ogród japoński to właśnie prostota,
naturalność i elegancja.
Dwa podstawowe style ogrodów to:

TSUKIYAMA
To styl ogrodu, w którym na niewielkiej powierzchni zawarty jest
rozległy krajobraz, z małymi pagórkami, głazami i kamieniami
symbolizującymi góry. Woda występuje w nim w postaci oczek
wodnych, stawów i strumyków, które mają naśladować morza
i rzeki.

KARESANSUI
To styl suchego ogrodu, w którym żwir przedstawia wodę, głazy
wyobrażają wyspy a grabiony piasek jest symbolem uderzających
o brzeg fal morskich.
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Kamienie i woda nie tylko upiększają ogród,
ale mają także określone znaczenie

Orientalna brama zapraszająca do ogrodu

SYMBOLE
Ogród japoński jest pełen ukrytych znaczeń i symboli. Każdy
umieszczony w nim element coś oznacza, a jednocześnie jest
spójny z całym ogrodem.
Kamienie symbolizują niezmienność i długowieczność.
Wszystkie wykorzystane w ogrodzie kamienie (o różnej wielkości)
powinny mieć podobny kształt, formę i fakturę. Możemy je
„zatopić” w trawie lub ułożyć jako skalne wyspy lub szczyty
górskie.
Woda jest symbolem życia, a oprócz tego wnosi do ogrodu w stylu
japońskim dynamikę i ruch. Rwące potoki i wodospady
symbolizują mężczyznę, z kolei wolne i spokojne strumyki –
kobietę. Oba cieki łączą się w stawach naśladujących morza.
REKLAMA
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Rośliny w ogrodzie
japońskim są
bardzo ważnym
dopełnieniem
całości założenia.
Najważniejsze miejsce
w takim ogrodzie
zajmują rośliny
zimozielone, które
nie tracą liści
na zimę. Propozycji
roślin jest bardzo
dużo, poniżej
przedstawiamy
wybrane drzewa,
krzewy,
pnącza
i byliny.

ROŚLINY DO OGRODU
JAPOŃSKIEGO
Drzewa: klon palmowy i japoński,
miłorząb chiński, magnolia,
ozdobne wiśnie, sosna drobnokwiatowa,
sosna japońska oraz sosna czarna,
dawidia chińska, drzewa bonsai, cis,
jałowiec chiński.
Krzewy i pnącza: azalia japońska
i rododendron, jaśminowiec, ostrokrzew,
ligustr, glicynia, kamelia, bambus,
berberys, laurowiśnia,
kalina sztywnolistna, ognik szkarłatny,
skimia japońska, kosodrzewina.
Byliny: astry, chryzantema ogrodowa,
dalia, liliowce, peonie, kosaćce, tawułki,
zawilce, funkie, runianka japońska,
wrzos, wrzosiec czerwony, skalnica,
smagliczka skalna, karmnik ościsty,
macierzanka, żagwin ogrodowy, dębik
ośmiopłatkowy, ciemiernik, miskant chiński,
rozplenica japońska, kostrzewa ametystowa,
kostrzewa sina, kostrzewa miotlasta.

ELEMENTY DEKORACYJNE
W ogrodzie japońskim można umieścić różne elementy dekoracyjne. Bardzo częstymi
motywami dekoracyjnymi są: kamienne latarnie i wieże, rzeźby i figurki, żeliwne
dzwonki, pagody. Każdy z tych elementów powinien podkreślać elegancję, ale także
asymetrię ogrodu. W dużych ogrodach można pozwolić sobie jeszcze na drewniane kładki
i mostki ułatwiające przejście przez
strumień, a także finezyjne altany,
domki czy herbaciarnie.

Ogród japoński to propozycja dla
tych, którzy lubią orientalne
klimaty, elegancję i którym nie
przeszkadza asymetryczne
rozmieszczenie roślin i ozdób
ogrodowych. Dla tych
poszukujących wyciszenia
i kontemplacji.

Finezyjne altany sprawiają, że ogród ma również walor użytkowy

W następnym numerze „Viridis”
zajmiemy się tematem topiarów –
bardzo popularnych obecnie
„zielonych rzeźb”, które można
uformować ze znanych nam
drzew i krzewów.
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Zioła na
balkonie
balkonie

Jak posadzić,
pielęgnować i do czego
Joanna Wołejszo używać ziół w kuchni.
Pro-Centrum
Biskupiec

Ostatnio coraz częściej sadzimy, uprawiamy
i sięgamy po zioła. Pięknie prezentują się zarówno
w ogrodzie na rabatach, na tarasie w skrzyni jak
również na parapecie.
Nasza ziołowa kompozycja może zostać podkreślona ozdobnymi doniczkami, których mamy mnóstwo do wyboru
w sklepach ogrodniczych. Niektóre mają swój system
nawadniający, aby zioła miały zachowaną wilgotność
podczas naszych dłuższych nieobecności. Doskonałym
ułatwieniem są doniczki z nazwami lub tabliczkami do samodzielnego zapisu. To, w jakim stylu dobierzemy osłonki, zależy tylko od naszych upodobań, jednak pamiętajmy,
że większość ziół osiąga duże rozmiary i będą potrzebowały miejsca do rozwoju.

Najlepszą porą na sadzenie ziół jest wiosna, jednak w późniejszym
czasie mogą wystąpić przymrozki, dlatego pamiętajmy, aby wtedy
zabrać rośliny do mieszkania na noc. Dobrze pielęgnowane zioła
rosną dość obficie, więc należy je bezgranicznie jeść, przerywać
i robić miejsce na nowe przyrosty.

Najlepiej jest wybrać do ziół doniczki gliniane ze względu
na utrzymywanie przez nie wilgoci, estetyczny wygląd, itp.
Jedynym minusem jest ich kruchość i zużycie po około 3
sezonach. Ciepłego charakteru nadadzą doniczki i skrzynie
drewniane, zaimpregnowane w dowolnym kolorze, chociaż najmodniejsza ostatnio jest biel. Najdłużej zawsze
wytrzymują doniczki z tworzyw sztucznych. Jeśli zamierzamy trzymać przez cały rok zioła na balkonie zadbajmy
o to, by były one stabilne i nie przewracały się na wietrze.
Ziemia do ziół powinna być lekka i żyzna. Ostatnio pojawiła się w sprzedaży specjalna ziemia do ziół w workach 5 l i
10 l. Bardzo dobrze sprawdza się również ziemia do warzyw, kwiatów i rozsad. Pamiętajmy o tym, by dno donic
wysypać kamieniem i zrobić drenaż. Konieczne będzie też
zrobienie dziurek oraz podstawka. Zioła nie rosną zbyt
dobrze gdy mają za dużo wilgoci.

REKLAMA
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Podczas układania kompozycji istotne jest zwrócenie uwagi na
sąsiedztwo. Majeranek nie będzie dobrze rósł w obecności bazylii.
Wszystkie rodzaje mięty są ekspansywne i mogą zagłuszać inne
rośliny. Oregano oraz pietruszka również mocno się rozrastają.
Bardzo wolno z kolei rosną: stewia, bazylia, rozmaryn czy tymianek. One będą potrzebowały więcej uwagi i odsłonięcia. Idealne dla
ziół jest stanowisko słoneczne lub półcień. Jeśli mamy mocno
nasłoneczniony balkon pamiętajmy o rannym nawadnianiu roślin
aby przetrwały najgorsze upały w południe. Jak wszystkie rośliny,
również zioła, najlepiej podlewać rano lub wieczorem. W mniejszych doniczkach mogą szybciej wysychać i wtedy konieczne
będzie podlewanie 2 razy w ciągu dnia.
Jeśli odpowiednio dobierzemy mieszanki ziół, będziemy mogli
nimi leczyć nawet przewlekłe choroby. Ziołowe kompozycje mogą
nam pomagać w walce z bólami głowy, gardła, kaszlu, bezsennością, itp. Magiczna moc tych roślin pomoże nam zwalczyć trądzik lub też pomóc w odchudzaniu.

Oregano
Mięta ze stewią

Na czym polega lecznicze działanie niektórych ziół?
Rozmaryn pozytywnie wpływa na pracę żołądka, wątroby i nerek.
Możemy go stosować zarówno w postaci świeżej jak i suszonej.
Świetnie podkreśla smak dań rybnych i dobrze komponuje się z makaronami. To także idealny dodatek do zupy grzybowej i pomidorowej.

Szałwia

Bazylia

Bazylia korzystnie wpływa na pracę przewodu pokarmowego,
poprawia trawienie, łagodzi wzdęcia oraz nudności, dodatkowo
uspokaja. Kojarzona jest także jako doskonały dodatek do pizzy,
sałatki z pomidorami i serem mozzarella. Uzupełnia smak zupy
rybnej, ryb duszonych i smażonych. Świetnie komponuje się z daniami włoskimi.

Tymianek oczyszcza drogi oddechowe, pozytywnie wpływa na
układ pokarmowy a także łagodzi wzdęcia. Jest idealny do mięs
duszonych i pieczonych lub jako dodatek do sosów do sałatek, octu
ziołowego i marynaty do mięs. Niezastąpiony przy „ciężkich”
zupach oraz tłustych potrawach. Lubczyk działa rozkurczowo,
moczopędnie i wykrztuśnie. Łagodzi wzdęcia oraz biegunki.
Podkreśla smak rosołu, masła ziołowego, jajecznicy, omletów.
Oregano działa przeciwutleniająco, wspomaga nasz układ odpornościowy. Pasuje do dań kuchni śródziemnomorskiej, do sałatki
pomidorowej, zupy fasolowej lub grochówki. Dobrze komponuje
się z pizzą, makaronami, warzywami.

Zwracając uwagę na lecznicze właściwości ziół aż żal
byłoby z nich nie skorzystać. Zwłaszcza, że można je
mieć zawsze pod ręką!
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Z TĘSKNOTY
za ARIZONĄ
Świat wydał mi się nagle kolczasty
i wszystko, co do tej pory widziałem,
nabrało innego wymiaru. Już od chwili
opuszczenia lotniska w Phoenix,
moim oczom zaczęły
ukazywać się niezwykłe rośliny.

To aleje kaktusowe, ogrody, przypłocia, przydroża,
wzgórza. Na szczęście od dzieciństwa nasze parapety
w domu zawsze uginały się od kaktusów, bo gdybym
zobaczył po raz pierwszy te wszystkie kolczaste kule,
walce, rakiety tenisowe pomyślałbym, że dotarłem na inną planetę.
Żwir, kaktusy i marzenia w jednym.
Arizona otworzyła przede mną nowy rozdział botaniki. Gatunki kaktusów rodzimych mieszają się z tymi przywiezionymi z całego świata i są
tu tak oczywiste, jak u nas sosny czy pokrzywa. Gdy przychodzi tamtejsza wiosna kolczaste stwory wystrzeliwują feerią barw i kształtów.
Kaktusy i sukulenty uśpione pod kocem cierni świętują wiosnę kwiatami. Głębokie, wyraźne kolory płatków są jak małe kinkiety na ścianach
orientalnych budowli. Gdy zderzymy to z pomarańczowo-ochrowymi
skałami, żwirem i tym wibrującym od promieniowania cieplnego na
horyzoncie powietrzem, doznamy zawrotów głowy.
Na pierwszym planie Arizony zawsze będą monumentalne kaktusy
saguaro Carnegiea gigantea, zwane karnegią olbrzymią. Te kolumnowate, wielometrowe rośliny, tworzą krajobraz Arizony i są wykorzystywane jako logo przez dziesiątki firm i produktów. To także roślina
dziuplasta z wieloma gatunkami ptaków i ssaków. Kolejnym,
kwitnącym na fioletowo gatunkiem jest, w wolnym tłumaczeniu,
„truskawkowy jeż”, Strawberry Hedgehog Echinocereus engelmanii.
Ten dla odmiany płoży się w „runie” pustyni. Te dwa gatunki są tu
najbardziej widoczne i charakterystyczne dla Sonory. Reszta gatunków,
które widziałem, nie zawsze pochodziła z Arizony, bo przez lata przywożono tu różne gatunki do kolczastych ogródków.
Jednym z takich miejsc, gdzie istnieje jedna z większych na świecie
kolekcji kaktusów jest Desert Botanical Garden w Phoenix. Ten
najeżony ogród botaniczny to mekka dla miłośników kaktusów. Tu także
istnieją wielkie zbiory zielnikowe kaktusów i sukulentów z całego
świata. Miałem okazję zajrzeć do niektórych depozytów i ku mojemu
zdziwieniu zobaczyłem wiele zasuszonych, trójwymiarowych roślin.
Trudny zielnik do obsługi przez badaczy.
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Dr Joe McAuliffe, który doskonale orientował się w systematyce
kaktusów, pokazywał nam z pasją te rośliny. Na moje pytanie, jak
zasusza się okazy zielnikowe, odpowiedział z uśmiechem –
„Ostrożnie!”.
Gdy włóczyłem się regularnie po pustyni, oprócz aparatu
fotograficznego, często korzystałem z kombinerek w scyzoryku.
Kolce, tkwiące w moich nogach czy rękach, były w stanie
skutecznie wyciągnąć tylko kombinerki… W końcu to kolczasta
kraina!

Gdy przychodzi ciepły, kwietniowy lub majowy
dzień, moje myśli wracają do Arizony. Do kaktusów, kolibrów, niezwykłych skał i takiego ciepła,
które mimo podobnych czasem temperatur,
wydaje się być nam niedostępne. Na tym polega
egzotyka północnoamerykańskiej pustyni Sonora.

Tekst i fotografie:
Krzysztof Konieczny
Fundacja Przyrodnicza
„pro Natura”
www.dbajobociany.pl

Zachęcamy do odwiedzania bloga
przyrodniczego
Krzysztofa Koniecznego
www.dbajobociany.pl,
gdzie prawie każdego dnia można
przeczytać, zobaczyć i posłuchać
o prawdziwej przyrodzie.
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Paprocie

Roztoczańskiego
Parku Narodowego
Widząc paproć podczas wycieczki po lesie,
zazwyczaj przechodzimy obok obojętnie, nie
wnikając w szczegóły i nie zdając sobie sprawy
z bogactwa gatunkowego i bogactwa form
morfologicznych tej grupy roślin. Obok roślin
o pokroju rozetowym, typowym dla paproci
występują takie, które wyglądem zewnętrznym
w cale nie przypominają paproci.
Na terenie Roztoczańskiego Parku
Narodowego stwierdzono występowanie
21 gatunków paproci, od najpospolitszych,
takich jak orlica pospolita Pteridium aguilinum,
czy wietlica samicza Athyrium filix-femine,
poprzez szereg gatunków nerecznicy,
zachylnika, cienistki, po takie rzadkości jak
nasięźrzał czy paprotnik.

Paprotnik kolczysty

Oprócz gatunków typowo leśnych w Parku spotkamy
paprocie naskalne porastające wychodnie
mioceńskich zlepieńców: paprotnicę kruchą
Cystopteris fragilis, zanokcicę skalną
Asplenium trichomanes i murową A. ruta-muraria,
czy rosnąca również jako epifit (czyli na pniach drzew)
paprotkę zwyczajną Polypodium vulgare.
Do najcenniejszych należą paprocie rosnące
w murawach na śródleśnych polanach – podejźrzony.

Paprotka zwyczajna rosnąca na nadrzecznej olszy
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Zanokcica skalna i paprotnica krucha na miceńskich skałkach

Łuski na ogonkach liści paprotnika Brauna

Wśród roślin objętych ochroną, paprocie stanowią drugą pod
względem liczebności grupę taksonomiczną po storczykach – 6
gatunków. Są to 4 gatunki z rodziny nasięźrzałowatych,
o skomplikowanym cyklu rozwojowym (symbioza z grzybami):
nasięźrzał pospolity Ophioglossum vulgatum, podejźrzon
marunowy Botrychium matricariifolium, księżycowy B.lunaria i
rutolistny B. multifidum. Paprocie te na wiosnę wypuszczają liście
dzielące się na część asymilacyjną i zarodnionośną. Sporonośne
liście zebrane są w obfite grona (u podejźrzonów) lub kłos (u
nasięźrzała) i na wydłużonych łodygach sprawiają wrażenie pąków
kwiatowych.
Podjeźrzon księżycowy

Nasięźrzał pospolity

Pełnia rozwoju większości gatunków przypada w okresie
przesilenia wiosennego, a liście zarodnikujące (początkowo
zielone) przybierają barwę brązową – wyglądają najpierw jak pąki
kwiatowe a później jak „przekwitnięte pędy”. Prawdopodobnie ten
fakt przyczynił się do powstania legendy o kwiecie paproci,
zakwitającym w noc świętojańską. Wprawne oko turysty może
wypatrzeć pędy podejźrzona księżycowego na poboczu drogi lub
przy szlaku turystycznym. Podejźrzony: marunowy i rutolistny
rosną w Parku na pojedynczych stanowiskach. Z uwagi na rzadkość
występowanie w skali kraju zostały umieszczone w Polskiej
Czerwonej Księdze Roślin.
Ochronie gatunkowej podlegają również 2 gatunki paprotników –
roślin górskich: kolczysty Polystichum aculeatum i Brauna P.
braunii. Są to okazałe paprocie o liściach zebranych w rozetę,
charakterystyczne dla półcienistych wąwozów lessowych,
porośniętych buczynami. Paprotnik kolczysty jest stosunkowo
liczny na terenie RPN i ma zimozielone, lśniące, skórzaste liście.
Paprotnik Brauna jest o wiele rzadszy, a jego cechą charakterystyczną są gęste, brunatne, jaśniejące z wiekiem łuski, obficie
pokrywające nasadę liścia.
Paprocie postrzegane są zazwyczaj jako tło dla innych roślin,
zachwycających nas pięknymi kwiatami czy owocami. Są
jednak ważnym składnikiem ekosystemu, nierzadko jego
ozdobą.
Tekst i zdjęcia:
Bogusław Radliński
Roztoczański Park Narodowy
Zapraszamy
na stronę internetową
Roztoczańskiego
Parku Narodowego
http://roztoczanskipn.pl/
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Na weekend
do ZOO
Anna
Blańda
VIRIDIS

Wakacje to czas, który zazwyczaj
spędzamy rodzinnie. W weekendy,
kiedy tylko pogoda pozwala,
wybieramy się na krótkie wycieczki.
Moja dzisiejsza propozycja to weekend
w ZOO.

Okazuje się, że historia ogrodu zoologicznego jest dość burzliwa.
Ogrody zoologiczne pojawiły się już w starożytności i były przeznaczone wyłącznie do celów rozrywkowych. Niestety zwierzęta
były źle traktowane, przetrzymywano je w ciasnych klatkach. Wtedy były to ogrody objazdowe i ciężkie warunki sprawiały, że
zwierzęta często ginęły z głodu, cierpienia, wymęczenia. Sytuację
ogrodów zoologicznych zmieniły czasy nowożytne oraz odmienne
podejście do fauny. Zaczęto interesować się tym światem a ogrody
zoologiczne nabrały charakteru edukacyjnego. Stały się wyłącznie
placówkami stacjonarnymi, gdzie zwierzęta miały duże wybiegi,
były właściwie karmione, pielęgnowane i otaczane opieką. Współcześnie ogrody zoologiczne również mają jeden nadrzędny cel –
uczyć, prezentując to, co naturalne, egzotyczne i dzikie.

Tak żegna odwiedzających krakowskie ZOO

Ogród zoologiczny jest więc określonym i zagospodarowanym
terenem (zazwyczaj o dużej powierzchni), w którym prezentowane
są żywe zwierzęta, które w naturze występują dziko. Na terenie
każdego ogrodu, oprócz zwierząt, znajdują się również pomieszczenia gospodarcze, klatki i domki dla zwierząt. Zazwyczaj są
również sklepy z pamiątkami i miejsca wydzielone, np. place zabaw dla dzieci.

Surykatki, rodzinnie

Niedźwiedź odpoczywający we wrocławskim ZOO

Budzący respekt jaguar
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Historia ogrodów zoologicznych w Polsce rozpoczęła się w XIX
wieku. Pierwszy ogród zoologiczny, o charakterze naukowodydaktycznym, został założony w 1833 roku przez polskiego
zoologa, Stanisława Konstantego Pietruskiego, w Podhorodcach.
Imponujący ogród zoologiczny w Wilanowie posiadał również król
Jan III Sobieski. W późniejszych czasach powstały ogrody
miejskie, w tym dwa największe: we Wrocławiu (1865) i w Poznaniu (1874). Imponujący rozkwit polskich ogrodów zoologicznych
zanotowano w XX wieku. W tym czasie powstała większość działających do dzisiaj ZOO.
Ogrody zoologiczne w Europie mają nieco dłuższą tradycję.
Najstarszym ogrodem zoologicznym w Europie jest Tiergarten
Schönbrunn, założony w 1752 w Wiedniu. Kilkadziesiąt lat później, w 1794 roku, otwarto paryską menażerię Jardin des Plantes.
Mieszkające w tym ogrodzie zwierzęta przyciągały wielu znanych
dziś malarzy i rysowników. Inspiracji szukali tu m.in. Eugène
Delacroix czy Francisco Goya. Wraz z XIX-wiecznym rozwojem w
wielu dziedzinach, również nauki i kultury, w Europie i na świecie
zaczęły masowo pojawiać się ogrody zoologiczne. Każde duże
miasto posiadało ZOO, mogły się nim poszczycić również
europejskie stolice, takie jak Londyn, Berlin, Kopenhaga, Moskwa,
Budapeszt. Swoje ogrody miały także Dublin, Amsterdam czy
odległe Melbourne i Buenos Aires.

Jeżeli ktoś z naszych Czytelników zastanawiałby się, gdzie w jego
najbliższej okolicy znajduje się ZOO, to może dowiedzieć się tego
z poniższej listy. Ogrody zoologiczne zostały uporządkowane
według daty założenia (dane Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska):
Ogród Zoologiczny we Wrocławiu (1865)
Ogród Zoologiczny w Poznaniu: Stare Zoo (1874)
Ogród Zoologiczny w Opolu (1912)
Ogród Zoologiczny w Zamościu (1919)
Ogród Zoologiczny w Warszawie (1928)
Ogród Zoologiczny w Krakowie (1929)
Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi (1938)
Ogród Zoologiczny w Płocku (1951)
Gdański Ogród Zoologiczny w Gdańsku (największy w Polsce,
założony w 1954)
Śląski Ogród Zoologiczny w Chorzowie (1954)
Akcent Zoo w Białymstoku (1960)
Ogród Zoobotaniczny w Toruniu (pierwsze zwierzęta pojawiły się
w nim w 1965)
Akwarium Gdyńskie (1971)
Ogród Zoologiczny w Poznaniu: Nowe Zoo (1974)
Ogród Zoologiczny w Nowym Tomyślu (1974)
Ogród Zoologiczny w Lesznie (1977)
Ogród Zoologiczny w Bydgoszczy (1978)
Zoo Safari w Świerkocinie k. Gorzowa Wielkopolskiego (1996)
Leśny Park Niespodzianek w Ustroniu (2002)
Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie (2004)
Zoo Farma w Łącznej (2006)
Ogród Zoologiczny Dolina Charlotty w Strzelinku k. Słupska
(2006)
ZOO Safari Borysew k. Poddębic (2008)
Ogród Zoologiczny w Lubinie (2014)
Ogród Zoologiczny w Lisowie k. Kielc (2016)
Ogród Zoologiczny Canpol w Sieroczynie k. Człuchowa
Ogród Zoologiczny w Sosnowcu

Egzotyczny i zmienny kameleon
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Wrocławskie Afrykarium to unikatowy kompleks...

... w którym prezentowane są ekosystemy wodne
pochodzące z Czarnego Lądu

Jak widać z powyższej listy ogrody zoologiczne istnieją nie tylko
w dużych miastach. Mogą się nimi poszczycić także mniejsze
miejscowości w naszym kraju. Główną atrakcją każdego ogrodu
zoologicznego jest możliwość obserwowania niespotykanych
i rzadkich zwierząt. A nawet nie tylko ich podglądania, ale także
czynnego uczestniczenia w życiu codziennym ZOO (np. podczas
obserwowania karmienia dzikich podopiecznych, lwów, tygrysów
czy innych). Ciekawą atrakcją dostępną dla zwiedzających ZOO
jest również możliwość samodzielnego karmienia zwierząt lub
uczestniczenia w pokazach, np. lotu ptaków drapieżnych, sów.
W okresach letnich ogrody zoologiczne organizują mnóstwo atrakcji, konkursów i niespodzianek. W ZOO doskonale czują się dzieci,
które nie tylko mogą odwiedzać zwierzęta w tzw. „małym zoo”,
dotknąć ich i pogłaskać, ale także przejechać się na kucyku czy
pobawić w specjalnie zorganizowanym placu zabaw. Niektóre
ogrody zoologiczne oferują nawet możliwość zorganizowania
przyjęcia urodzinowego dla dziecka.
Cele rozrywkowo-edukacyjne stoją u podstaw założenia każdego
ogrodu zoologicznego. Poszczególne placówki mają jednak oprócz
tego celu jeszcze jeden: badawczy. Naukowcy w niektórych
ogrodach zoologicznych zajmują się badaniem i ochroną gatunków, które są w Polsce zagrożone i skazane na wyginięcie.
Doskonałym przykładem próby podtrzymania gatunku jest ochrona populacji żubra.
Pisząc o ogrodach zoologicznych należy wspomnieć o tych, którzy
byli ich wielkimi miłośnikami i popularyzatorami w latach 90. To
Hanna i Antoni Gucwińscy, wieloletni dyrektorzy wrocławskiego
ZOO, którzy byli autorami i prowadzącymi program telewizyjny
„Z kamerą wśród zwierząt”. Historie przebywających tam
zwierząt dzięki temu programowi stawały się bliskie wszystkim
Polakom.
Podczas wakacji warto odwiedzić ogród zoologiczny. Po to, aby
pobyć nie tylko z naturą, ale także ze sobą nawzajem.

Ta jaszczurka, iguana, to egzotyczny okaz
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Balkon

w kwiatach
z Florovitem

Na początku roku było bardzo mroźno, wiosną
panował chłód i deszcz. Pytanie, jakie będzie
lato? Wszyscy czekamy na moment, w którym
nasze rośliny wreszcie będą mogły zaczerpnąć
słońca na balkonie. Najpierw trzeba je jednak
posadzić. A następnie dokarmić.
Skrzynie i doniczki na balkonie obsadzamy zarówno nowo zakupionymi jak i zeszłorocznymi sadzonkami. Na rynku ogrodniczym
nie brakuje kwitnących nowości, ale pojawia się również wiele
odmian sprawdzonych już roślin balkonowych, takich jak pelargonie czy surfinie.
Cechami, na które najbardziej zwracamy uwagę podczas wyboru
roślin, są: pokrój, barwa i kształt kwiatów. Wraz z nowymi
odmianami znane dotąd rośliny zaskakują odmiennym kształtem
lub nową barwą kwiatów. Dzięki temu, że wybór odmian pelargonii
i surfinii jest bardzo duży, możemy w dowolny sposób ozdobić
mały lub duży balkon.
Z jakiego powodu pelargonie i surfinie cieszą się niesłabnącą od lat
popularnością? Odpowiedź jest prosta: dzięki długiemu i obfitemu
kwitnieniu. Te „królowe balkonów”, urzekające przeróżnymi
barwami, uwielbiają słońce i tylko na takim stanowisku będą
obficie kwitły. Jednak oprócz słońca należy spełnić jeszcze inne
warunki do tego, aby uprawa była udana.
Pierwszym krokiem do sukcesu balkonowej uprawy będzie właściwy wybór sadzonek. Zakupów powinniśmy dokonywać u sprawdzonych producentów, dokładnie oglądając rośliny. Najlepiej jeśli
posiadają wiele zdrowych pąków (kilka z nich może mieć już
postać rozwiniętego kwiatu) i są dobrze rozkrzewione.

Kolejnym krokiem będzie odpowiedni wybór doniczki, z otworami
odpływowymi i podstawką. To ważne, gdyż wtedy nadmiar wody
w doniczce odpłynie do podstawki i nie dojdzie do gnicia korzeni.
Dodatkowo otwory spełnią funkcję napowietrzającą bryłę
korzeniową. Na tych balkonach, które są szczególnie mocno nasłonecznione, rośliny należy posadzić w donicach ceramicznych
(dłużej utrzymują wilgoć w podłożu). Donice z tworzyw sztucznych lub metalu nie sprawdzą się, gdyż bardzo szybko się nagrzewają.
Następnym krokiem będzie dobry drenaż – warstwa drenująca na
dnie pojemnika powinna mieć grubość około kilku centymetrów.
Najlepszymi materiałami będą: żwir, keramzyt lub potłuczona
ceramika. Przed posadzeniem warto zamoczyć bryłę korzeniową w
wodzie (nawet przez kilka godzin). Roślinę sadzimy na takiej samej
głębokości w jakiej rosła poprzednio. Dla lepszego wzrostu
odstępy między sadzonkami powinny wynosić ok. 25 cm. Zbyt
gęste sadzenie roślin balkonowych, szczególnie pelargonii, nie
sprzyja ich rozwojowi. Jeśli sadzimy zeszłoroczne sadzonki, to
powinniśmy przede wszystkim pamiętać o użyciu świeżej ziemi
a pojemniki zdezynfekować i dokładnie umyć w gorącej wodzie z
dodatkiem mydła potasowego. Zapobiegnie to przenoszeniu
chorób grzybowych, które w fazie wzrostu pojawiają się na liściach
i pędach. Podłoże nie powinno być zbyt wilgotne.

NOWOŚĆ
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Istotnym czynnikiem w uprawie roślin balkonowych jest nawożenie. Jeżeli stosujemy dedykowane nawozy regularnie, to rośliny
szybko wzrastają, ich liście mają zdrowy wygląd a kwiaty długo
i obficie kwitną. A ponieważ nowe podłoże, w które sadzimy
rośliny jest zasobne w substancje odżywcze, pierwsze nawożenie
przeprowadzamy dopiero po upływie tygodnia, gdy sadzonki się
ukorzenią.
Przed posadzeniem roślin należy zaopatrzyć się w odpowiednie
nawozy. Linia Florovit zawiera różnego rodzaju nawozy do
kwiatów balkonowych, domowych i kwitnących. Są w tej grupie
zarówno nawozy dedykowane określonym roślinom, np. petuniom
czy surfiniom jak i te uniwersalne. Mają też różną formę:
skoncentrowanego nawozu płynnego lub nowości w ofercie –
pałeczek nawozowych. Skład każdego z tych nawozów jest
dostosowany do indywidualnych potrzeb danej rośliny lub grupy
roślin.
Nawozy dostarczają roślinom potrzebnych łatwo przyswajalnych
składników odżywczych, koniecznych do ich prawidłowego
wzrostu i kwitnienia. Płynny nawóz Florovit do surfinii, stosowany regularnie w odpowiednich dawkach sprawi, że efekty są
widoczne już po kilku tygodniach od rozpoczęcia nawożenia.
Wystarczy zalecaną ilość nawozu rozprowadzić w wodzie i regularnie podlewać nią rośliny.
Podobnie postępujemy w przypadku nawozu
mineralnego Florovit do pelargonii.
Doskonale sprawdzi się on też
w nawożeniu innych kwitnących roślin
balkonowych np. fuksji, werbeny,
petunii, aksamitek czy niecierpków.

REKLAMA
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Płynne nawozy mineralne Florovit są niezwykle wydajne, butelka
1 kg wystarczy średnio aż na ok. 100 l roztworu do podlewania.

Jeśli oprócz różnych kwiatów balkonowych hodujemy kwitnące
kwiaty w domu to możemy zastosować Florovit nawóz do
kwiatów domowych i balkonowych. Zapewnia prawidłowy
wzrost kwiatów i ładne wybarwienie roślin. Nawożenie doglebowe
i dolistne jest możliwe także dzięki zastosowaniu nawozu
uniwersalnego Florovit. Można go stosować w wielu uprawach
zarówno w ogrodzie jak i na balkonie. Ten płynny nawóz sprawia,
że rośliny lepiej znoszą suszę lub okresowe niedostatki wody a także okresowe zahamowanie wzrostu. Rośliny są także bardziej
odporne na infekcje i różnego rodzaju stres.
Specjalny zestaw mikro i makroelementów dla roślin kwitnących
zawiera nawóz, który jest nowością w ofercie i występuje w formie
pałeczek nawozowych Florovit. Stosując je nie ma ryzyka
przenawożenia roślin balkonowych i domowych – nawóz z pałeczek uwalnia się bowiem stopniowo. Pałeczki należy równomiernie rozmieścić w doniczce, dzięki temu nawóz dostarczy
wszystkich składników i będzie długotrwale działał na roślinę.
Wydawałoby się, że uprawa roślin na balkonie to nic trudnego.
Jednak aby nasz mały zakątek zieleni obsypany był kwiatami,
rośliny trzeba otoczyć troskliwą opieką. Regularne nawożenie
i podlewanie jest bardzo ważnym krokiem,
ale piękne kwiaty pojawią się na naszym
balkonie, w ogrodzie lub w domu
także wtedy, gdy będziemy pamiętali
o usuwaniu przekwitłych kwiatostanów
i uszczykiwaniu pędów.
Wpłynie to na ich lepsze rozkrzewienie
i wytworzenie nowych pąków kwiatowych.

REKLAMA

Nowy
skład,
nowa
siła

TETRAGREEN

Mieszanki traw są nieustannie wzbogacane o nowe składniki.
Najnowszą propozycją Vilmorin Garden jest poszerzenie składu wszystkich mieszanek traw Vilmorin Premium o bardzo
cenną odmianę trawy. Mianowicie życicę trwałą w odmianie
tetraploidalnej Tetragreen.
Życica trwała, która znana jest również pod nazwą rajgras angielski, to najbardziej znany i ceniony gatunek trawy. Niski, ale
o wysokiej konkurencyjności. Nowością natomiast jest odmiana
tetraploidalna Tetragreen, którą cechuje bardzo wysoka produktywność oraz bardzo dobra wartość pokarmowa. Znakomicie
zadarnia glebę i szybko odrasta po kolejnym koszeniu. Istotny jest
fakt, że ten gatunek jest wytrzymały na podgryzanie i silne udeptywanie. Doskonale sprawdza się na trwałych użytkach zielonych i na
glebach średnio zwięzłych, zasobnych w próchnicę. To jeden z najlepszych komponentów mieszanek traw.
Życica trwała w odmianie Tetragreen to nasiona, które są stosunkowo duże, co jest ważne nie tylko w kontekście łatwego wysiewu, ale
także tego, że nasiona szybciej się ukorzeniają. Dodatkowo są
odporne na zasolenie podłoża. Wzrastające siewki są mocniejsze
i lepiej plonują, wykazując większą odporność na stres a także choroby grzybowe typu rdza lub Fusarium.
W ofercie Vilmorin Premium mamy do wyboru kilka mieszanek
traw: na miejsca zacienione, a także sportową, uniwersalną oraz
przeznaczoną do odnowy trawnika. Dostępna jest także mieszanka kwiatowa, która zapewnia nieustannie kwitnący trawnik
kwiatowy.
Zwiększony udział życicy trwałej występuje głównie w mieszance
sportowej oraz uniwersalnej. To zrozumiałe, gdyż trawy sportowe
są bardziej narażone na podeptanie i rozrywanie darni, dlatego tak
mocny składnik jak życica trwała jest im bardzo potrzebny. W takich mieszankach życica trwała jest doskonałą konkurencją dla
chwastów, którym nie pozwala rosnąć. Życica trwała, obok
kostrzewy czerwonej i rozłogowej, jest również dominującym
składnikiem w mieszankach uniwersalnych. Trawy można siać na
wszystkie rodzaje gleb, w różnych miejscach – w ogrodach
przydomowych, na placach zabaw, itp. Wysiana mieszanka bardzo
szybko się przyjmuje tworząc ładny, zielony trawnik latem.
Wykazuje również dużą zdolność adaptacyjną do zmieniających
się warunków – zarówno glebowych jak i wilgotnościowych, co
jest bardzo cenne dla tych, którzy zajmują się pielęgnacją trawnika.
Zakładając nowy trawnik warto wziąć pod uwagę skład mieszanki. Życica trwała Tetragreen, zawarta w mieszankach
Vilmorin Premium, to komponent przyczyniający się do soczystego wyglądu każdego trawnika.

VIRIDIS POLECA

NOWOŚCI 2017

NAWÓZ DO POMIDORÓW I PAPRYKI
Nawóz dostosowany do wszystkich odmian pomidorów i papryki,
uprawianych w gruncie oraz w pojemnikach. Gwarantuje prawidłowy
wzrost i plonowanie oraz zwiększa odporność na niekorzystne warunki i choroby.

FLOROVIT

ROSAHUMUS SPRAY
Gotowe do użycia odżywki do: roślin zielonych, storczyków,
do roślin kwitnących, do owoców i warzyw oraz Power.
Wzmacniają rośliny i przedłużają ich kwitnienie.
Regenerują glebę.

AGROSIMEX

HYDROŻEL +
UKORZENIACZ
Nowy Hydrożel + Ukorzeniacz
do kwiatów balkonowych zapewnia
długotrwałe utrzymywanie
składników pokarmowych
i wilgoci w podłożu.
Idealny do sadzenia,
przesadzania i regeneracji roślin.

SUBSTRAL
EKOLOGICZNE NASIONA
NA KIEŁKI
Nasiona z serii 100% BIO. Wyprodukowane bez
użycia środków chemicznych i nawozów
sztucznych. Kapusta głowiasta czerwona,
Rzodkiewka, Słonecznik.

W.LEGUTKO

NASIONA Z SERII PROFI

NOŻYCZKI

Odmiany te zostały wyselekcjonowane ze względu na
ich szczególną odporność na choroby, wysoką plenność, wytrzymałość na warunki pogodowe oraz doskonały smak. Fasola Goussdor, rzodkiewka Expo F1,
sałata Mistress. Najwyższa jakość.

Uniwersalne nożyczki do różnych zadań
w domu czy w biurze. Ostrza wyposażone
w mechanizm regulacji docisku.
Ergonomiczne rączki ułatwiają chwyt.

VILMORIN

FISKARS
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LATO NA

TRAWNIKU
Trawnik zazwyczaj zajmuje sporo miejsca
w naszym ogrodzie. Dlatego często wymaga więcej
uwagi niż rabaty z kwiatami. Jak zadbać o to,
by trawnik latem był soczyście zielony i zdrowy?
Pomocą w pielęgnacji trawnika jest seria
produktów Substral.

Prawidłowa pielęgnacja trawnika to nie tylko pozbywanie się
chwastów i nawożenie. Latem to także podlewanie i koszenie. Jeśli
chodzi o nawadnianie to trawnik należy podlewać średnio co 2-3
dni. Powinno się to robić rano lub wieczorem, nigdy w ciągu dnia,
gdy słońce mocno świeci. Może to doprowadzić do „spalenia”
trawy. Lepiej podlewać również rzadziej i bardziej obficie, niż
częściej, ale mniej. Generalnie dobrym momentem na podlewanie
trawnika jest czas, zanim jeszcze trawa zaczyna wysychać.
Innym zabiegiem, o którym trawnik z pewnością nie pozwoli nam
zapomnieć, jest koszenie. Trawę najlepiej kosić raz w tygodniu, na
wysokość od 2 do 5 cm. W przypadku, gdy trawa jest dość duża i
gęsta, należy ją kosić na dwa razy. Najpierw ustawiając na
najwyższy a następnie na niższy poziom koszenia. Unikniemy
wtedy przygniatania trawy, np. przez koła kosiarki. Jaką kosiarką
kosić? Najlepiej taką z koszem – trawę można wtedy bez problemu
przenieść na kompostownik. Nawet jeśli kosimy bez kosza, to
trawę również należy zebrać.
Latem na naszym trawniku mogą pojawić się nieproszeni goście w
postaci chwastów lub mchu. Trawnik może również wymagać
naprawy. Wtedy skuteczne będą określone środki i nawozy.
Chwasty na trawniku można usuwać ręcznie lub wykonując
oprysk. Jak wiadomo przy dużych trawnikach usuwanie ręczne jest
trudne do wykonania. Wtedy można sięgnąć po odpowiednie
środki. Skuteczny w usuwaniu chwastów jest Mniszek. Preparat
ten jest selektywny – usuwa jedynie chwasty dwuliścienne, nie
niszcząc trawy. Warto zaznaczyć, że należy go zastosować jedynie
raz na sezon. Innym środkiem
chwastobójczym, stosowanym
interwencyjnie, jest Roundup Żel.

Oprócz chwastów na trawniku może pojawiać się również
niechciany przez nas mech. Ten problem może za nas rozwiązać
Nawóz interwencyjny do trawnika z mchem Magiczna Siła. Jego
specjalna formuła sprawia, że nawóz hamuje rozwój mchu na
trawniku. Nawozy interwencyjne stosujemy tylko wtedy, gdy gleba
jest wilgotna, niezbyt przesuszona. Nie należy go jednak stosować
w czasie, gdy spodziewane są opady deszczu. Po podlaniu trawnika
przygotowanym wcześniej roztworem z nawozem, usuwamy
zaschnięty po jakimś czasie mech.
Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest nawożenie trawnika.
Trawnik powinno się zasilać od wiosny aż do jesieni (maksymalnie
3 nawożenia). Pierwszy raz w marcu (lub tuż po wzejściu nowej
trawy na trawniku), ostatni raz we wrześniu. Sprawdzonymi
nawozami do trawników są nawozy długo działające, Nawóz 100
dni do trawnika. Poprawiają one kondycję trawy, która ma ładny
wygląd i jest lepiej zadarniona.
Starszy trawnik może wymagać również uzupełnienia ubytków.
Idealna będzie Dosiewka do trawnika. Ubytki powstałe na trawniku
najlepiej uzupełniać wiosną, ale latem również jest to możliwe.
Dzięki temu, że dosiewka to specjalna mieszanka, zawierająca
mulcz kokosowo-torfowy, nasiona traw i nawóz, trawa przyjmie się
także latem. Poza tym zawarta w mieszance specjalna kultura
grzybów wzmocni wschody i ukorzenianie się trawy. Wschodzącą
mieszankę należy podlać dopiero wtedy, gdy zmieni kolor na
jasnobrązowy.
Warto zadbać o piękny, zielony i zdrowy trawnik – jest naszą
najlepszą wizytówką.
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TOP PRODUKT

WHITE LINE zestaw
Zestaw z automatycznym bębnem WHITE LINE.
Wąż ogrodowy 1/2''-20m, pistolet wielofunkcyjny,
szybkozłącze 1/2'', przyłącze na kran 1"-3/4",
wąż przyłączeniowy 2 m, śruby mocujące.
Nowoczesny wygląd i solidne wykonanie.

BRADAS

ŻEL/SPRAY NA KOMARY
KLESZCZE I MESZKI
Repelenty odstraszające komary, kleszcze
i meszki. Chronią ciało do 8 godzin
przed ukłuciami komarów i meszek
oraz do 2 godzin przed ukłuciami kleszczy.

AROX

MRÓWKOZOL, MUCHOZOL
Środki owadobójcze w formie aerozolu.
Skutecznie zwalczają mrówki i muchy
w pomieszczeniach mieszkalnych,
gospodarczych, sklepach.

SYNTHOS AGRO
PLANTON K, S
Specjalistyczne, wieloskładnikowe, całkowicie
rozpuszczalne w wodzie nawozy przeznaczone
do zasilaniapelargonii, surfinii oraz innych
roślin kwitnących. Najlepiej stosować do
każdego podlewania.

PLANTPOL

NAWÓZ DO TUI
Nawóz przeznaczony do nawożenia
wszystkich odmian iglaków oraz
innych drzew i krzewów ozdobnych.
Uzupełnia niedobory składników
pokarmowych. AGRECOL

ZIEMIA
UNIWERSALNA
Podłoże uniwersalne,
z dodatkiem kompostu.
Zawiera dużą ilość
próchnicy.

FORTE

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

KIEPENKERL
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Pomarańczowa
klasyka

Obchodzą w tym roku swoje
„50 urodziny”. Znaki szczególne
tego produktu to stalowe ostrza
i pomarańczowe, plastikowe rączki.
Zagłębiając się historię największej i najbardziej rozpoznawalnej na świecie firmy Fiskars aż trudno uwierzyć, że jej
firmowy, pomarańczowy kolor, wcale nie był „zaplanowany”.
Kolor orange po raz pierwszy pojawił się właśnie na plastikowych rączkach kultowych już dziś nożyczek.
Początki działalności firmy należy datować na 1694 rok. W tym
właśnie roku w małej wiosce Fiskars w Finlandii założono hutę stali
i rozpoczęto produkcję narzędzi. W tamtym czasie nikt nie myślał
jeszcze o tym, że w przyszłości huta rozpocznie produkcję
nożyczek z plastikową rączką. Pomysł ich wyprodukowania
pojawił się dopiero w drugiej połowie XX wieku, a dokładnie w
1960 roku. Świat poszedł do przodu, technika produkcji rozwinęła
się i można było wprowadzać w czyn nowatorskie pomysły.
Pierwsze na świecie nożyczki z plastikową rączką wyszły z fabryki
Fiskars w 1967 roku. Wybór koloru rękojeści był... przypadkowy.
Projektant zaproponował następujące trzy kolory: czarny, czerwony i niebieski. Jednak podczas rozpoczęcia produkcji pojawił się
jeszcze kolor pomarańczowy, który akurat był w maszynie. I tak
powstały cztery wzorce, z których należało wybrać jeden.
W wyniku przeprowadzonego wewnątrz firmy głosowania
wybrano kolor pomarańczowy.
I tak, przez przypadek, kolor Fiskars Orange® stał się opatentowanym znakiem towarowym firmy.
Oczywiście dzisiaj Fiskars to nie tylko nożyczki – także narzędzia
ogrodnicze i inny sprzęt kuchenny. Jednak to dzięki pomarańczowemu kolorowi tego producenta nie można pomylić z żadnym
innym.
Wśród nożyczek wybór jest naprawdę duży, dlatego nie sposób
wymienić tu wszystkich. Znajdziemy nożyczki klasyczne,
dedykowane użytkownikom w różnym wieku, prawo i leworęcznych, do wykonywania różnych zadań (biurowych, szkolnych,
domowych).

Swoich nożyczek doczekały się krawcowe, fryzjerzy i ogrodnicy.
Lekkie nożyczki do papieru, nożyczki dla hobbystów, poręczne
i funkcjonalne nożyczki składane (można je złożyć i zamontować
jako brelok) – to jedne z najbardziej popularnych propozycji. Do
zabiegów kosmetycznych przeznaczone są dwa rodzaje nożyczek:
nożyczki do paznokci (z zaokrąglonymi lub z wygiętymi czubkami) i nożyczki fryzjerskie (amatorskie). Nożyczek Fiskars używają także kucharze. Nie tylko podczas otwierania opakowań, ale
również podczas obróbki drobiu, ryb. Na uwagę zasługują nożyczki
do cięcia świeżych ziół – ząbkowane ostrze sprawia, że uprawiany
w domu czy w ogrodzie szczypiorek, mięta lub inne zioła,
zachowują swój niepowtarzalny aromat i świeżość. Do wielu
zadań, także w kuchni, przeznaczone są nożyczki wielofunkcyjne
Cuts + More. Ten model można stosować do otwierania butelek,
cięcia sznurów i drutu, posiada także szydło do przekłuwania
materiału, ostrzałkę do nożyczek i ostrze do cięcia tapet. Nożyczki
Fiskars sprawdzają się także w ogrodzie podczas ścinania kwiatów,
ziół, delikatnych roślin i młodych pędów.
Sekret pomarańczowych nożyczek tkwi w tym, że plastikowa rękojeść od lat jest montowana na stalowych ostrzach metodą wtryskową. Między rękojeścią a ostrzami nie ma żadnych szczelin – nigdzie
nie zalega woda a praca z takimi nożyczkami, w każdych warunkach, jest bardziej higieniczna. Każda para nożyczek opuszczająca
fabrykę jest dokładnie sprawdzana.
Nożyczki Fiskars to idealne ostrza, wykonane z wysokiej jakości
stali, która jest siedmiokrotnie fasetowana (szlifowana), ergonomiczny uchwyt, zapewniający wygodną i bezpieczną pracę. Wytrzymały materiał, z którego stworzona jest rękojeść nożyczek, jest
odporna na uszkodzenia i otarcia.

Aby nożyczki Fiskars służyły na dużej należy je
pielęgnować. Większość modeli można myć w
zmywarce. Podczas częstego używania nożyczki
ulegają stępieniu i wymagają zaostrzenia. Najlepiej
przeznaczoną do tego celu ostrzałką Fiskars ClipSharp™. Niektóre nożyczki, sprzedawane są
wraz z chroniącym ostrze opakowaniem.
Zapobiega to nie tylko
skaleczeniom, ale także chroni
przed uszkodzeniami.
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50 typów nożyczek do wyboru i ponad miliard
sprzedanych dotychczas par - te liczby
potwierdzają, że to produkt godny polecenia!

ROZRYWKA

duchowe Rośliny z poczuciem
czasu
życie zwierząt
Bestsellerowe „Sekretne życie
drzew” szybko zdobyło uznanie
Czytelników na całym świecie.
Znany i doświadczony leśnik
Peter Wohlleben tym razem
postanowił zajrzeć
w głąb zwierzęcej duszy.

Książka miała swoją premierę w kwietniu tego roku. Zebrała
bardzo pozytywne recenzje, ale chyba najtrafniejsza jest taka, że
powinna stać się lekturą dla uczniów, których zwykle nudzą
opowieści o rozmnażaniu pantofelka. Oczywiście nie chcąc
negować wartości podstawowej i elementarnej wiedzy o przyrodzie, jaką każdy z nas powinien nabyć w szkole, warto jednak
zwracać uwagę na walory edukacyjne tego typu nowości w świecie
literatury. Szczegółowo opisane przykłady zachowań zwierząt
bardziej przemawiają do wyobraźni Czytelnika i przybliżają mu
ten tajemniczy świat.
Fascynujący, bogaty w uczucia świat zwierząt, dzięki tej propozycji staje się bliższy Czytelnikowi w każdym wieku!

Tytuł oryginału: Das Seelenleben der Tiere
Tłumaczenie: Ewa Kochanowska
Oprawa: Twarda
Liczba stron: 272
Wydawnictwo: Otwarte
Rok wydania: 2017

Viridis poleca!
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Autor przedstawia świat przyrody, jak się okazuje nie do końca
poznany. Na kartach książki dowiemy się o tym, jak to koguty
okłamują kury, konie potrafią się zawstydzić z byle powodu, a łanie są pogrążone w żałobie po stracie. Autor książki na przykładach odkrywa przed Czytelnikiem duchowe życie zwierząt i to, że
jest ono bardzo bogate w uczucia, wydawałoby się zarezerwowane
dla ludzi.

Zjawisko otwierania i zamykania się kwiatów o różnych porach
wykorzystał znany botanik Karol Linneusz, który w 1745 roku
posadził pierwszy zegar kwiatowy w Ogrodzie Botanicznym
w Uppsali. Jak to wyglądało? Otóż botanik stworzył okrągłą rabatę
i podzielił ją na dwanaście części. Każda wydzielona część
odpowiadała konkretnej godzinie dnia. W każdej z tych części posadził określone odmiany kwiatów, które bądź otwierały się (od rana do wieczora) bądź zamykały (od wieczora do rana) o konkretnej
godzinie. W ten sposób powstał pierwszy
zegar kwiatowy. Niektórzy spekulują,
że zegar kwiatowy Linneusza
był obliczony
z dokładnością
do 5 minut.
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„Kochasz zwierzęta?
Dzięki tej książce
przekonasz się, że są ci
bliższe, niż ci się
zdawało”

Przyroda zdaje się wołać do człowieka: dlaczego
patrzysz w niebo? Dałam ci przecież rośliny, które
wskazują godziny
(Pliniusz Starszy)
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Otwieranie się i zamykanie kwiatów to proces harmonijny i zaplanowany. Gdyby wszystkie kwiaty otwierały się o tej samej
porze, wieczorem owady przylatujące do ogrodu nie miałyby co
jeść. A dzięki temu, że kwiaty zakwitają w różnych porach to dostęp
nektaru i pyłków jest całodobowy. Zresztą ten całodobowy rytm
działa również w drugą stronę – kwiaty nie muszą konkurować
między sobą o przyciąganie owadów, które mogłyby je zapylić.
Dziś zegary kwiatowe są raczej ciekawostką przyrodniczą, niż
faktycznym „odmierzaczem” czasu. Co nie oznacza, że zupełnie
straciły na znaczeniu. Dobowy rytm kwiatów jest pomocny ogrodnikom podczas prac w ogrodzie. Dzięki wiedzy, w jakim czasie
otwierają się kwiaty, możemy posadzić je w określonych miejscach, aby przez cały czas umilały nam życie.
Barwne i robiące wrażenie zegary z kwiatów zdobią także wiele
miast i regionów w Europie.
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Najsłynniejszym zegarem europejskim, podziwianym corocznie
przez rzesze turystów, jest zegar na wzgórzu w Genewie. To
jeden z przykładów zarówno perfekcyjnej sztuki zegarmistrzowskiej (zegar ma osiem tarcz, doskonały
mechanizm i najdłuższy na świecie
sekundnik), ale także sztuki
botanicznej (szwajcarski zegar
zmienia swoje kolory
cztery razy
w ciągu roku).

Również w Polsce,
w większych i mniejszych
miastach, występują zegary
kwiatowe. Taka kwietna ozdoba
znajduje się m.in. w Warszawie,
Nowym Sączu, Brwinowie, Bytomiu,
Ciechocinku i jeszcze w wielu innych miejscach.
Jeżeli, będąc gdziekolwiek, straciliśmy
poczucie czasu, to kwiaty z pewnością
przypomną nam, jaki mamy czas.

ROZRYWKA

RYTMY NATURY

W DOLINIE BARYCZY
Niezwykła
i urzekająca
filmowa
opowieść
o tym, jak
wygląda rok
z życia zwierząt
i roślin w
w Dolinie Baryczy.
Dolina Baryczy, wchodząca w skład ostoi Natura 2000, to wyjątkowa kraina stawów. To obszar, który jest doskonałym przykładem
krajobrazu kulturowo-przyrodniczego, mimo iż kształtowanego
przez człowieka, to zachowującego rzadko spotykaną, ogromną
różnorodność biologiczną. Na terenie tym istnieją cenne rezerwaty
przyrody w tym najbardziej charakterystyczne dla tego obszaru
Stawy Milickie. To właśnie tam skupia się życie większości
ptaków zamieszkujących tą krainę.
Film zrealizowany przez Artura Homana (we współpracy z Saturniną Homan) zachęca słuchacza i widza do tego, aby poddać się rytmowi tej naturalnej ostoi. Zdjęcia realizowane były w Dolinie
Baryczy w czasie dwóch lat. W urzekający śpiew ptaków
wsłuchujemy się zarówno w godzinach porannych jak i nocą.
Poznajemy życie toczące się w Dolinie Baryczy zimą, a następnie
wiosną, latem i jesienią. Przepiękne zdjęcia i plenery były realizowane z kilku miejsc: z lądu (z ukrycia), wody (z łodzi) i z powietrza
(balon). Miękkie światło nadało temu filmowi wyjątkowego ciepła
i pięknego nastroju.
Za tym, aby uzupełnić swoją kolekcję o nowy film przyrodniczy
przemawiają nagrody, które film otrzymał. Film zdobył drugą
nagrodę na międzynarodowym festiwalu FilmAT – Film, Art &
Tourism Festival a także nagrodę za najlepszy przyrodniczy film
edukacyjny na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego w Łodzi. Płyta zawiera
dodatkowo autorską galerię zdjęciową z planu.
A oto jeszcze jedna cenna
rekomendacja:

Obejrzałem "Rytmy
Natury" z wielką
przyjemnością.
Cudowne miejsce,
przepięknie sfilmowane.
Sir David Attenborough,
twórca filmów BBC

Scenariusz i realizacja: Artur Homan
Zdjęcia: Saturnina i Artur Homan
Czyta: Krystyna Czubówna
Produkcja: Fundacja EkoRozwoju
Czas trwania filmu: 36 minut

Viridis poleca!
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Poziomo:

1. Nazwa zamku w Wałbrzychu
7. Słona kropla
9. Szczur wędrowny po angielsku
11. Rewanż, zemsta, np. w stosunkach międzynarodowych
13. Koreańska marka samochodów
15. Kaszubskie miasto sąsiadujące
z Wejherowem
16. Matematyczny lub chemiczny
17. „... na rzece Kwai”, tytuł filmu
19. Nazwa litery greckiej lub imię
bohatera powieści Yanna Martela
20. Dawniej tak nazywano zeszyt
23. Chuck ....., amerykański aktor
24. Oddajemy go podczas wyborów
27. Odbicie fali dźwiękowej
28. Sztuczne paznokcie
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Pionowo:

1. Jedna z najstarszych przypraw
2. Imię Kertesza, pisarza i noblisty
3. Gatunek zboża, z którego
robi się mąkę i spirytus
4. Opłacane na granicy
5. Dzielnica Warszawy
6. Upoważniony do sporządzania
niektórych aktów prawnych
8. Miejsce w ziemi, z którego
wytryska woda
10. Postać występująca w grach
komputerowych
12. Zdrobnienie imienia Edward
14. W piosence zasiali go górale
18. .... polny, pospolita roślina
21. Imię Cartera, byłego prezydenta
22. Nieważny, nieistotny
25. Głowa konia
26. „... cetera”, „i tak dalej”
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NAGRODĄ UFUNDOWANĄ
PRZEZ FIRMĘ

ZA POPRAWNE
ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI
W NUMERZE 36 JEST
ZESTAW 2 ODŻYWEK
ROSAHUMUS SPRAY
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LISTA NAGRODZONYCH:
Z POPRZEDNIEGO
1. BARBARA MURZYN
NUMERU:
(HASŁO:
PALMA
WIELKANOCNA)

ZWYCIĘZCOM
GRATULUJEMY !
PO ODBIÓR ZAPRASZAMY
DO SKLEPÓW

C.O. LARIX MYŚLENICE
2. EWA PORSCHKE
C.O. SKALNIAK
SPYTKOWICE
3. AGNIESZKA
ONICHIMIUK
C.O. SOSENKA ŁAPY

KRZYŻÓWKA
Dane
kontaktowe

Podpis
Nazwa Centrum Ogrodniczego
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ROZWIĄZANIE PROSZĘ
PRZEKAZAĆ DO SKLEPU,
W KTÓRYM OTRZYMALIŚCIE
PAŃSTWO MAGAZYN VIRIDIS
DO DNIA 10.08.17

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/

reklama

