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Do zrobienia...
Zbieramy, sadzimy, kompostujemy i okrywamy
– oto najważniejsze jesienne prace
w naszym ogrodzie.

WRZESIEŃ
Kontynuujemy zbiory. Zbieramy zarówno warzywa z grządek
(marchew, buraki, selery, bób, kukurydzę) jak i owoce z drzew
(jabłka, grusze, śliwy). Z zebranych plonów robimy przetwory i nalewki lub zasuszamy czy mrozimy.
Warzywa ciepłolubne, jak: pomidory czy ogórki, trzeba zebrać
przed mrozem. Inaczej nie będą się do niczego nadawały.
Grządki po zbiorach możemy przykryć rozłożonym już kompostem. Jednocześnie przez cały czas możemy produkować świeży
kompost: z resztek warzyw, skoszonej trawy, kuchennych, rozdrobnionych odpadków, chwastów bez nasion.
Wysiewamy rośliny na nawóz zielony: może to być mieszanka żyta
z oziminą lub rośliny jare takie jak gorczyca biała, łubin.
Sadzimy rośliny cebulowe kwitnące wiosną, np. narcyzy, tulipany,
szachownice, przebiśniegi, krokusy i hiacynty a także byliny, np.
bodziszki, bergenie, barwinki.
Stosujemy nawozy jesienne - dzięki temu iglaki i inne rośliny będą
odporniejsze na mróz.
Doniczki z ziołami przenosimy pod dach.
Zastawiamy pułapki w ogrodzie na gryzonie i szkodniki.
Przesadzamy iglaki, sadzimy żywopłot.

PAŹDZIERNIK
Kontynuujemy zbiory późnych jabłek i grusz. Jeśli zamierzamy
przechować część zbiorów, to owoce należy przesortować odrzucając nadpsute lub uszkodzone sztuki.
Sadzimy maliny – nie podwijamy ich korzeni a także nie sadzimy
ich zbyt płytko ani zbyt głęboko. To także dobry czas na sadzenie
porzeczek, drzewek owocowych i krzewów z odkrytym korzeniem.
Wokół drzewek usypujemy kopczyki z ziemi, liści, kory, które będą
zabezpieczały zimą rośliny przed mrozem.
Przycinamy liściaste i iglaste żywopłoty. Regularnie kosimy i grabimy trawnik. Jeżeli tego wymaga, to zasilamy go nawozem
jesiennym.
Przygotowujemy sadzonki „zdrewniałe” (z krzewów i drzewek).
Przenosimy rośliny tarasowe do pomieszczeń.

LISTOPAD
Jeżeli gleba w naszym ogrodzie jest ciężka to przekopujemy grządki ostrym szpadlem lub widłami szerokozębnymi. Pozostawiamy
glebę w szerokich bryłach, dzięki czemu będzie bardziej podatna na
strukturotwórcze działanie mrozu.
Usuwamy chore i suche pędy w krzewach róż oraz opadłe liście.
Gatunki niskopienne obsypujemy ziemią, są one najbardziej
wrażliwe na mróz.
Zbieramy owoce dziko rosnące, np. głóg, jarzębinę, tarninę.
Możemy je wykorzystać np. do produkcji nalewek.
Osłaniamy młode drzewka przed gryzoniami – najlepszym
materiałem będzie specjalna siatka.
Staramy się uprzedzić zimę i już w październiku rozpoczynamy
okrywanie roślin. Możemy to zrobić za pomocą naturalnych
materiałów w postaci słomy, gałązek jedliny a także za pomocą
kapturów lub agrowłókniny.
W sadach walczymy z kędzierzawością liści brzoskwini i innymi
chorobami drzew owocowych, wykonując odpowiednie opryski.
Zabezpieczamy narzędzia ogrodnicze, które nie będą nam już
potrzebne. Przede wszystkim myjemy je pod ciepłą, bieżącą wodą a
także konserwujemy.
W mieszkaniu pielęgnujemy rośliny doniczkowe. Możemy
rozpocząć uprawę kiełków.
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MONITORING
Monitorowanie a w konsekwencji ograniczenie ilości
szkodników w ogrodzie to zabieg przynoszący
korzyść dla naszych upraw.
Chcąc monitorować obecność szkodników w naszym ogrodzie
musimy mieć do tego odpowiednie środki. Postawmy na ekologię.
Okazuje się, że nie zawsze musimy stosować środki chemiczne aby
pozbyć się szkodników. Ekologiczne pułapki mogą być równie
skuteczne. Poza tym nie zawierają szkodliwych substancji czynnych i są bezpieczne dla środowiska. W zadowalający sposób działają natomiast na szkodniki i sprawiają, że można je monitorować
i odławiać. Dlaczego tak ważne jest monitorowanie szkodników?
Ponieważ dzięki temu możemy ograniczać nie tylko ich obecność
ale także liczebność.
Czym możemy zabezpieczyć a zarazem monitorować rośliny?
Podstawowymi „przedmiotami” do monitorowania są żółte opaski
lepowe. Owadobójcza pułapka szybko i skutecznie przyciąga
szkodniki. Żółte opaski są niewielkie i można je stosować np. do
roślin doniczkowych. Na pnie drzew z kolei najlepiej jest zastosować tekturowe opaski. Są one skuteczne w wyłapywaniu szkodników zimujących w korze drzew lub tych, które nocą wychodzą na
żer. Tekturowe opaski lepowe ograniczają liczebność szkodników
drzew owocowych takich jak: owocówka jabłkóweczka, owocówka śliwkóweczka, kwieciak jabłkowiec oraz niektóre zwójki. A co
jeśli nasz ogród zaatakują ślimaki? Również na to jest sposób:
plastikowe pułapki na ślimaki. To pojemniki, które należy
napełnić cieczą wabiącą, np. piwem lub mlekiem. Zwabione ślimaki chętnie wchodzą do pułapki. Znacznie trudniej jest się im z niej
wydostać, dlatego giną.
Szkodniki, które niepokoją nasz ogród i nasze uprawy, powinny
być stale monitorowane. Jeśli ich ilość jest niewielka to wystarczy
jednorazowy zabieg. Z takimi pomocnikami jak pułapki z serii
Agrecol Natura, monitoring i pozbywanie się szkodników jest nie
tylko skuteczne, ale także ekologiczne. A zatem bezpieczne nie
tylko dla nas, ale także dla środowiska.

PORADNIK SEZONOWY

WRZOSY
Bez nich jesień
byłaby smutna

Wydaje się, że minęły już czasy, gdy każdy
właściciel skrawka ziemi pragnął mieć
w pigułce wszystko w swoim ogrodzie,
a więc wrzosowisko, skalniak i oczko
wodne.
Czasy się zmieniły, dlatego ogrody też ewoluowały
pod kątem wyraźnych i sprecyzowanych potrzeb, gdyż
urosło nam nowe pokolenie właścicieli ogrodów. Nowe
pokolenie to inne wymagania i potrzeby, a więc i inne
rośliny, niekoniecznie takie, które znajdują się w ogrodzie
sąsiada. Stąd wrzosowiska to już wyraźne fragmenty
ogrodu, dobrze zaaranżowane. W zależności od upodobań są one
zestawione z roślinami, które nawiązują do naturalnych wrzosowisk lub skomponowane w sposób nowoczesny.

Wrzosy to bardzo interesujące i wdzięczne zimozielone krzewinki,
o drobnych, igiełkowatych liściach. Wyhodowano wiele odmian
różniących się formą i tempem wzrostu, jak również kolorem ulistnienia – zielonym, jasnozielonym, złotym, szarym. Kolory kwiatów to również cała gama barw – od białego poprzez różne tonacje
różu, fioletu i czerwieni. Są też odmiany o dość dużych, pełnych
kwiatach. Wrzosy mają małe wymagania co do gleby, musi być jedynie kwaśna i przepuszczalna. Zakładając wrzosowisko w ogrodzie najlepiej użyć kwaśnego torfu (najlepszy będzie torf wysoki),
mieszając go z piaskiem, bądź przekopując z rodzimym podłożem.
Można też użyć gotowych podłoży do borówek i innych roślin
kwaśnolubnych.

Prawdziwy przełom w możliwości zastosowania wrzosów nastąpił
kilka lat temu za sprawą niemieckiego hodowcy Kurta Kramera,
który wyhodował i wprowadził na rynek nową serię wrzosów pod
marką Garden Girls. Jest to seria wrzosów pączkowych, ciągle powiększająca się o nowe odmiany. Ich główną zaletą jest to, że kwiaty
nie rozwijają się do końca, a więc pozostają w pączkach, przez co nie
przekwitają i nie tracą koloru. Dlatego przypadły do gustu konsumentom i obecnie większość produkcji w renomowanych szkółkach to
wrzosy pączkowe. Przez bardzo długi czas pozostają ozdobne, a więc
warto je użyć do długotrwałych dekoracji. Nie tracą swoich walorów
nawet przy łagodnej zimie.

Oprócz tradycyjnych obsadzeń na wrzosowiskach, wrzosami pączkowymi zastępuje się tracące swoje walory ozdobne (wraz z nadejściem
jesieni) rośliny sezonowe, na kwietnikach i rabatach miejskich. Pod
koniec lata, gdy tylko wrzosy pojawiają się w handlu, wiele osób
zmienia aranżację balkonu lub tarasu, by cieszyć oczy kolorami jesieni. Wrzosy mogą być komponowane z innymi roślinami, np. żurawkami w jesiennych, płomiennych barwach lub trawami. Czasami wystarczy odpowiednia osłonka i okazały wrzos.

Świetnie też nadadzą się do długotrwałej dekoracji grobów naszych bliskich,
gdyż o tej porze roku nie będą wymagały nawet podlewania. Wrzosy to
również wspaniałe rośliny dekoracyjne na różnego typu uroczystości, które
przypadają we wrześniu czy październiku. Pamiętajmy, że niewiele jest w tym
czasie naturalnie kwitnących roślin. Dzięki swojej niezwykłej dekoracyjności
wrzosy pączkowe coraz częściej możemy spotkać jako ozdobę wielu wnętrz,
wytwornych restauracji, biur czy urzędów, nadając im szyk i klasę.
Pani Magdalena Majewska ze Szkółki MAJEWSCY ma swój wypracowany
sposób na dekoracje wnętrz wrzosami pączkowymi, zresztą godny polecenia.
Mówi, że przy dekoracji wnętrz dobiera do nich tylko pasującą do wystroju
osłonkę, wstawia odpowiednio dobrany kolorystycznie wrzos i nie podlewa –
roślina pięknie się zasuszy nie tracąc swoich walorów ozdobnych.
Tekst: Andrzej Antoszczuk

Zdjęcia: Ogród Państwa Majewskich
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Dniotwarte

Plantpolu

Jadwiga Starzyńska
Plantpol, Zaborze

Wystawa „Dni Otwarte”, na którą firma Plantpol
zaprosiła swoich Klientów i Sympatyków w dniach 2325 czerwca 2017 roku, to bardzo ważne wydarzenie
w branży ogrodniczej. W ciągu dwóch pierwszych dni
wystawę odwiedziło około 1400 osób z branży, w tym
120 z Ukrainy i 40 z Łotwy! W trzecim dniu
wystawę zwiedziło ponad 400 hobbystów.
Nie zawiedli również dziennikarze
oraz blogerzy.
Wizytujący goście określali wystawę jako efektowną,
profesjonalną, dobrze zorganizowaną i bardzo ciekawą.

Co pokazano?
ź Zaprezentowano pełną, ogromną kolekcję roślin z asortymentu

firmy – na rok 2017-2018. Taka kolekcja to okazja do oceny
roślin.
ź W części wystawowej pokazano rośliny w różnych, często

nietypowych zestawieniach, kompozycjach i zastosowaniach.
Oprócz roślin balkonowych można było zobaczyć szeroki
asortyment bylin, traw i ziół.

ź Liczne nowości roślinne, których Plantpol ma sporo w każdym

roku w swojej ofercie, cieszyły się bardzo dużym
zainteresowaniem. Z nowych roślin, które pojawią się na
naszym rynku, w przyszłym roku pokazano między innymi:
piękne, pachnące begonie, ciekawe i nietypowe bidensy,
efektownie wybarwione Calibrachoa, wcześnie zaczynające
kwitnienie Summersmile i wiele innych.
ź Ogród pokazowy prezentował się w tym roku niezwykle

okazale: z obsadzeniami rabatowymi i kompozycjami w
pojemnikach. Dopełnieniem było prawie 100 skrzynek
balkonowych z różnymi kompozycjami – w zestawieniach
jedno – i wielobarwnych.
Petunia Indian Summer, Ipomea Purple, Carex Evergold, Bidens
Golden Empire, Coreopsis Golden Sphere, Bidens Super Star
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Wystawie towarzyszyły seminaria dotyczące nowości roślinnych na kolejny
sezon, wsparcia marketingowego, a także ochrony roślin ozdobnych i sposobów
ich nawożenia.
W wydarzeniu tym, jak zawsze, wzięli udział wystawcy zaopatrujący ogrodnictwo. W tym roku reprezentacja składała się z ponad 30 firm, polskich i zagranicznych, dzięki czemu przedstawiono szeroką ofertę skierowaną do
przedstawicieli branży ogrodniczej. Przyjeżdżający na wystawę profesjonaliści
uznali, że to doskonała okazja do zaprezentowania swojej oferty,
przeprowadzenia dobrych oraz konkretnych rozmów.
Surfinia Giant Blue, Conchita Grande White, Gaura Flamingo
White, Heliotrop Midnight Sky

Na zakończenie dni otwartych
firma Plantpol otrzymała
bardzo miły i słodki upominek
od jednego z klientów a zarazem
przyjaciela firmy: tort z kwiatami.
Tym razem słodkimi.
Begonia Dragon Wing Red, Heuchera Georgia Peach, Pelarg Lollopop Purple Nova,
Pet Amore Queen of Hearts, Superbells Double Ruby

Bidens Golden Empire
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Jesień

Czas zmysłów
Jesień to niezwykle magiczny
czas. Ale nie dla każdego! Często
zdarza się, że na nią narzekamy
i nie chcemy by przyszła zbyt
prędko. Szara, chłodna,
deszczowa i długa...

Ewa Tomczak
architekt
krajobrazu
blog Wielokąt
zieleni
Nasze stereotypowe myślenie powoduje, że nie zauważamy atutów
jesieni, piękna i mnóstwa doznań płynących z tej pory roku. A gdyby tak zamiast stereotypowych wyobrażeń i powszechnej niechęci
przeżyć tegoroczną jesień zmysłowo? Najlepszy na to czas przed
nami, jesienna przyroda zapewni niezapomniane, piękne chwile,
jeśli tylko zechcemy baczniej ją obserwować i czerpać z niej pełnymi garściami. Wyczulmy poszczególne zmysły...

Zmysł wzroku
To podstawowy zmysł, którym odbieramy jesień.
Często mówimy, że naszym oczom brakuje w tym
okresie światła, błękitu, barw. Dlatego tym większe
znaczenie ma wykorzystywanie w pełni sprzyjających warunków, cieszących nasz wzrok.
Słoneczne dni, szczególnie na początku jesieni
powinniśmy spędzać na uważnej obserwacji
przyrody. Jesienny błękit nieba jest wyjątkowy,
niepowtarzalny w żadnej innej porze roku. Dzieje się
tak na skutek silnego kontrastu żółci liści z barwą
niebieską a także zmiany kąta padania promieni
słonecznych. Korony drzew stają się nie tylko
kolorowe, ale też bardziej ażurowe, zapewniając
naszym oczom niezwykłe, piękne gry światła
i cienia. Intensywność kolorów zależy od ilości
słońca oraz od temperatury powietrza. Im chłodniejsze poranki i wieczory oraz im mniej chmur
w ciągu dnia, tym efektowniejsze przebarwienia.

Zmysł słuchu
Jesienna aura pobudza mocno nasz zmysł słuchu. Ma swój bardzo
charakterystyczny dźwięk. Wystarczy zamknąć oczy by dosłownie
usłyszeć jesień. Szumiące liście i suche kwiatostany na drzewach,
spadające kasztany, szmer pękających żołędzi pod nogami...
Szelest suchych traw, dzwoniące kwiaty wrzośców i wrzosów.
Krzyk odlatujących żurawi. Trzaski ogniska, rytmiczny stukot
deszczu... Tak pięknie brzmi tylko jesień!

Wrzosy i wrzośce wytwarzają charakterystyczny, jesienny dźwięk
przy każdym powiewie wiatru
REKLAMA

Jesień to najbarwniejsza pora roku

Obserwując jesienne krajobrazy szukajmy zależności. Tylko wtedy
świat skąpany w słońcu wygląda tak, jakbyśmy obserwowali go
przez szklankę herbaty!
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Zmysł smaku
Niewątpliwie jesień kojarzy nam się ze smakiem grzybów. Któż nie
przepada za delikatnymi kurkami, wyrazistymi borowikami...
grzybowymi sosami, zupami, makaronami? Jesień to także czas
zbioru plonów lata. Czyż nie kojarzymy jej ze smakiem
przetworów zamykanych właśnie teraz w słoiczkach? Czyż nie teraz odbywają się winobrania? Długie, wesołe wieczory przy wyrabianiu własnego wina i nalewek? Czy jesień nie smakuje drożdżowym plackiem ze śliwkami? Kompotem z dyni? Pieczonymi w popiele ziemniakami? Kiszoną kapustą, której masowy wyrób na
wsiach był kiedyś bardzo ważnym dla całej społeczności wydarzeniem? Chłońmy te smaki, poczujemy je znów dopiero za rok.

PORADNIK SEZONOWY

Zmysł dotyku

Jaka jesień jest w dotyku? Zdecydowanie chłodna, czasem
muskająca delikatnie nasze twarze ciepłymi promykami słońca.
Czasem parząca w palce gorącą zupą czy kawą spożywaną na
tarasie. Ciepła od świec zapalanych na balkonie. Jest miękka, jak
mech, który odgarniamy spod grzybów, jak koc czy ulubiony gruby
sweter, którym otulamy się podczas jesiennych biesiad w ogrodzie.
Drobna, łaskocząca kwiatkami wrzosów, delikatna i aksamitna jak
kwiaty chryzantem i astrów...

Jesień w dotyku jest miękka jak mech...

Grzyby są pachnącym i smacznym atrybutem jesieni

... lub ulubiony, gruby sweter
Winobranie to świetna, jesienna zabawa i możliwość przygotowania
smacznych trunków

Zmysł powonienia
Jesień pachnie. Ma swoje charakterystyczne perfumy, które dopełniają balsamiczne zapachy kolorowych liści, lekkie nuty jesiennych kwiatów – marcinków, chryzantem i wrzosów. Pojawia się
lekki swąd dymu z kominków i weekendowych ognisk. Pachnie
ziemia – wilgotna, przepełniona grzybnią, nasionami, larwami
owadów czekającymi już
na wiosnę. Pachną nasze
jesienne potrawy. Jesienna
kawa także inaczej uderza
w nozdrza w chłodny
poranek. Wąchajmy
uważnie jesień. Jest odurzający, niezapomniany,
wyjątkowy i zdarza się
tylko raz w roku!
Gorąca herbata lub kawa jesienią smakują i pachną inaczej niż
w pozostałych porach roku

Jesień wcale nie jest szara i nieprzyjemna.
Wystarczy tylko otworzyć się na odczuwanie.
Chwytać i docenić każdą piękną chwilę, której
dostarcza nam tylko ta pora roku. Każda jesień
jest piękna, ekscytująca, powabna, pełna
zmysłowości. Trzeba tylko dłużej popatrzeć,
zaciągnąć się jesiennym powietrzem, zamknąć oczy
i posłuchać, dotknąć i posmakować!
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JIAOGULAN
ziele długowieczności?
Mięta, bazylia, oregano – te zioła wszyscy
znamy. Warto przybliżyć takie, które jest mniej
znane w Europie. Jiaogulan (Gynostemma
pentaphyllum) czyli ziele długowieczności.
Coraz większa popularność ziół sprawia, że poszukujemy coraz
to nowych, ciekawych odmian tych roślin. Większość z nich
powszechnie uprawia się w Chinach i to stamtąd do Europy
sprowadzali je odkrywcy i podróżnicy. Nie inaczej jest z jiaogulanem. Roślina jest uważana w Chinach za zioło nieśmiertelności. Oczywiście my, racjonalni
Europejczycy, nie przypisujemy
mu aż takich cudotwórczych
właściwości. Nikt z nas nie wierzy
chyba, że wypijanie codziennie
ziołowej herbatki zapewni nam
nieśmiertelność. Niemniej jednak
wierzymy, że zioła niewątpliwie
wspomagają nasz organizm.
Zwłaszcza jeśli chodzi o dolegliwości związane z nieprawidłowym
odżywianiem czy problemami
z sercem lub cukrzycą.
Uprawa ziół, jak każda inna
rządzi się swoimi prawami. O ile
wspomnianą bazylię coraz częściej
uprawia się na parapecie, sezonowo
(i spożywa na bieżąco), o tyle
gynostemma dorasta do rozmiarów
niewielkiego krzewu i jest rośliną
wieloletnią. Jiaogulan można
uprawiać z nasion, ale jest to rodzaj
uprawy zarezerwowany dla cierpliwych. Jeśli już się na nią zdecydujemy, to nasiona sadzimy dość
płytko, a gdy tylko podrosną – przesadzamy. Uprawa z sadzonek
jest szybsza i łatwiejsza. Ich zdobycie nie jest tak proste jak zakup
bazylii czy oregano, ale nie niemożliwe. Sadzonki jiaogulanu
oferuje np. Plantpol Zaborze.
Jiaogulan uprawia się jako
roślinę pokojową (pnącą),
w donicy na balkonie lub
w gruncie. Gleba pod
uprawę powinna być żyzna
a wystawa nasłoneczniona,
wschodnia lub zachodnia.
Roślinę należy regularnie
podlewać. Można ją także
nawozić, kończąc ten
zabieg wraz z przejściem
rośliny w stan spoczynku
(jesienią i zimą).
Uprawę w gruncie należy
wcześniej przemyśleć,
gdyż jiaogulan może przemarzać. W cieplejszych rejonach Polski
uprawa w gruncie może zakończyć się jednak powodzeniem.
Należy pamiętać, że przed zimą trzeba okazy przyciąć i okryć.
Jiaogulan kwitnie w sierpniu i wrześniu, ale to nie kwiaty są
najcenniejsze. Jadalną częścią rośliny są liście, które do złudzenia
przypominają winobluszcz. Można je zbierać przez cały rok.
Najprostszym sposobem pozyskania wartościowego płynu jest
parzenie liści, wraz z pędami, w gorącej, ale nie wrzącej wodzie.
Liście wraz z pędami jiaogulanu zaparzamy pod przykryciem przez
ok. 15 – 30 minut. Zaleca się wypijać od 2 do 3 filiżanek
takiej herbatki dziennie, nigdy jednak na czczo.
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Liście gynostemmy zawierają w składzie wiele cennych składników mineralnych i witamin, wspomagając nasz organizm. Wspierają przemianę
materii, przyczyniają się do regulacji ciśnienia krwi,
rozluźniają pracę serca i obniżają poziom złego
cholesterolu. Jiaogulan jest uznawany za roślinę
adaptogenną. Oznacza to, że przywraca ciało człowieka do stanu równowagi. Specyfikami z jiagulanem
leczymy różne infekcje oraz stany zapalne. Ale, jak się
okazuje zioło nie jest dla wszystkich. Z całą pewnością
nie mogą go stosować osoby z zaburzeniami krzepnięcia krwi a także kobiety ciężarne
i karmiące. Jeżeli chorujemy przewlekle
należy wcześniej zwrócić się o poradę co do picia
herbatek do swojego lekarza.
W Chinach herbatki z jiaogulanu pije się codziennie.
Czy to przez zwyczaj i powszechną dostępność tej
rośliny czy przez obietnicę nieśmiertelności,
powód nie jest istotny, ważne, że działa na zdrowie
i dobre samopoczucie.
REKLAMA
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SŁODKA
i OSTRA
Opływowy kształt, lśniąca skórka, wyrazisty
kolor – to jest to, co ją wyróżnia spośród
innych. I jeszcze to, że jest nie tylko
smaczna ale i zdrowa!

Tak, jak europejską stolicą pizzy są Włochy, tak europejska stolica
bohaterki tego artykułu znajduje się obecnie na Węgrzech. Chociaż, jak to zwykle bywa, ekspansywni Europejczycy „sprowadzili” ją z innego kontynentu. Pierwotna uprawa znajduje się w Peru, w
odległej Ameryce Południowej.
Od czasu, gdy rozpoczęła się jej uprawa na dużą skalę, hodowcy
prześcigają się w tworzeniu nowych odmian. Jest w czym wybierać
– występuje ich ok. 2 tys.! Nie sposób ich wszystkich znać, niemniej jednak warto podać kilka nazw. Słodkim smakiem charakteryzują się odmiany: Artist, Bianca F1, Dumas, Rubinowa, Yolo
Wonder, Igrid, Kubista F1. Ornela, Zlata, Lena, Trapez, Hajduczek, Jantar, Ożarowska. Ostrość to cecha charakterystyczna odmian: De Cayenne, Habanero, PCR, Poseidon, Westlandia, Yvona,
Rokita, Cyklon, Tabasco, Jalapeno, Bronowicka Ostra, Wulkan.
Czerwona, zielona, żółta – kolorowy zawrót głowy! A te kolory
wcale nie są bez znaczenia, zwłaszcza dla naszych kubków
smakowych! Żółty i zielony jest łagodny, kolor mocno czerwony
ostrzega – może być pikantnie! I choć ta ostra jest niewielka (może
to i lepiej, bo więcej byśmy zjedli), to nadrabia za większe okazy.

Niby ta sama baza za każdym razem, ale jednak zawsze smakuje
inaczej. Smażona, duszona, gotowana, marynowana czy starta na
pył – to samo „źródło” ale jakby inne. Ale, ale, jest coś, co ją
wyróżnia! Wyrazistość! Jej smaku i zapachu nie można pomylić z
żadnym innym! Słodko – ostry, jakby chcieć połączyć jej wszystkie
odmiany i kolory, tworząc witaminowy misz-masz. Lubi być
dominująca, dlatego nic jej się nie oprze i zostanie rozłożone na
czynniki pierwsze. Dlatego tak pomaga nam w trawieniu pokarmu.
Nie dziwmy się, że chciałaby pozostać w roli głównej, choć czasem
jest tylko subtelnym dodatkiem, jak broszka w marynarce. Subtelna
a widoczna – jak ona to robi? Dajmy jej pole do popisu a z
pewnością będzie pysznie!
A więc, jeśli chodzi o paprykę, to... Ups! Wydało się. A tak chciała
pozostać anonimową gwiazdą w naszej kuchni.
REKLAMA

CENTRUM OGRODNICZE

U niej ważne jest to co w środku, niż na zewnątrz, choć i tak co nieco
trzeba wyciąć. Ale przynajmniej skórka nie wymaga obierania.
Każda jest inna, czyli pobudza i rozgrzewa lub pali i piecze. A piekącego gardła lepiej nie gasić w jej przypadku wodą a… zimnymi
lodami. To nic, że są kaloryczne. Ona sama w sobie ma ich niewiele.
Z kolei dobrze czuje się jako „dostarczycielka” witamin (zwłaszcza
C i tych z grupy B), błonnika i związków mineralnych, takich jak
żelazo, potas, magnez czy miedź. Ale na tym nie koniec, gdyż i w tej
materii kolor ma znaczenie! Jej czerwień kryje w sobie betakaroten (dobry na wzrok i skórę) i witaminę C, zieleń – kwas foliowy i witaminę E, żółć i pomarańcz – luteinę (dla zmęczonych oczu).

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

Zapraszamy
pn - pt 8-19
sob 8-16

www.cardemo.pl
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Kolory
Kolory
jesieni
Tym, co najbardziej podoba nam się
w jesiennych drzewach, są pięknie
wybarwiające się liście. To, obok
ozdobnych owoców i kory,
charakterystyczna
cecha drzew jesienią.

Soczyście zielona barwa liści to kolor zarezerwowany dla
wiosny i lata. Przy długim dniu i pełnym słońcu rośliny produkują najwięcej chlorofilu czyli zielonego barwnika. Produkcja
chlorofilu sprawia, że drzewa mają w sobie dużo składników odżywczych. Do liści dociera duża ilość światła słonecznego i to
wtedy „produkowany” jest cenny chlorofil. Latem to chlorofil
dominuje, choć w liściach znajdują się również inne substancje
i barwniki. Są obecne przez cały czas, ale dopiero pod koniec lata
bardziej się uaktywniają, po wycofaniu się z liści zielonego
barwnika.
Tak naprawdę trudno jednoznacznie określić moment
rozpoczęcia zmiany barwy liści. Generalnie jest to wtedy, gdy
dzień zaczyna się skracać a noc wydłużać i w związku z tym
światła słonecznego jest coraz mniej. To promienie słoneczne są
bodźcem do produkcji chlorofilu. Oprócz tego, że nie można
dokładnie określić momentu zmiany barwy liści drzew, nie można również jednoznacznie stwierdzić, jak długo potrwa zmiana
barwy.

Zazwyczaj dzieje się tak, że liście stopniowo przebarwiają się od
koloru żółtego, przez pomarańczowy aż do bordowego. Inne z kolei
przebarwiają się wyłącznie na jeden kolor, a następnie opadają.
Barwa zależy nie tylko od gatunku drzewa, ale głównie jego cech
genetycznych (które to mogą być dominujące jeśli chodzi o zmianę
barwy lub wprost przeciwnie). Dużo zależy również od panującej
aury. Pochmurne, deszczowe dni i przedwczesne przymrozki
sprawiają, że liście nie zdążą się całkowicie przebarwić i w efekcie
szybko opadają. Przy sprzyjającej pogodzie liście mogą utrzymać
się na drzewach nawet całe trzy miesiące. Dominującymi kolorami
są różne odcienie żółtego, pomarańczowego i czerwonego.

KLON

BUK
REKLAMA

7 2 lata
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,

ul. Jednosci Narodowej 30, 78-100 Kołobrzeg
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Warto skorzystać z jesiennych liści, póki są ładnie
wybarwione i atrakcyjne, i stworzyć z nich kolorowe,
jesienne bukiety.
Na łamach Viridisu (Numer 27, 2015 rok), proponowaliśmy Państwu tworzenie bukietów róż z jesiennych liści. Poniżej przypominamy sposób ich wykonania.
Do przygotowania jednej sztuki jesiennej róży potrzebne będzie: od 8 do 10 sztuk średniej wielkości liści
z pełną blaszką, (np. liście klonu), miękki drucik
lub nitka.

KASZTANOWIEC

Gdy pod koniec lata rozpoczyna się proces transportu chlorofilu
i zgromadzonych składników odżywczych z liści do łodyg i korzeni, na pierwszy plan wysuwają się inne barwniki takie jak np.:
karoten (barwa pomarańczowa) czy ksantofil (barwa żółta). Pozbawione chlorofilu liście w pewnym momencie, nawet przy lekkim
wietrznym podmuchu – opadają. Dzieje się tak dlatego, że u podstawy ogonka liścia powstaje specjalna warstwa komórek, która
odcina dopływ substancji odżywczych a liść staje się kruchy i łamliwy i w efekcie opada. Drzewa, pozbywając się zbędnego balastu,
mogą dzięki temu przetrwać trudny dla nich, zimowy czas. Co ciekawe rozkładająca się warstwa liści również dostarcza drzewom
dodatkowych substancji odżywczych, pobieranych z gleby przez
korzenie.
Zmiana koloru na liściach ma jeszcze jedną bardzo ważną funkcję.
Jesienne kolory są dla drzew swoistymi „barwami ochronnymi”.
Mają one za zadanie odstraszać szkodniki, które chciałyby żerować
na drzewach przygotowujących się do stanu spoczynku. Oczywiście nietrudno się domyślić, że najlepszym „odstraszaczem” jest
kolor czerwony. Pomarańcze i żółcie odstraszają słabiej.

Czysty, suchy liść
złóż na pół,
wywijając go
„na zewnątrz”,
tak jak pokazano
na zdjęciu.

Tak złożony liść
następnie zagnij
na pół, wzdłuż nerwu
głównego i ciasno go
zroluj, od prawej
do lewej strony,
tak by uzyskać mocno
zawinięty pączek.
Kolejne liście
składaj jedynie
na pół (tak jak
na pierwszym
zdjęciu) i ciasno
owijaj nimi
powstały pączek.

OSIKA

Chcąc uzyskać kolory na drzewach jesienią, we własnym ogrodzie, Dwa ostatnie liście (dobrze jeżeli nie będą za duże) nawiń
należy postawić na te odmiany, które mają silne geny. Takie będą na powstały pączek bez składania na pół. W ten sposób
drzewka, pochodzące z pewnego źródła, odporne i szczepione na róża będzie miała dekoracyjnie postrzępione płatki
pniu. Tylko takie drzewa, silne genetycznie będą ładnie i trwale się
przebarwiały. Słabymi i chorymi odmianami, np. krzewów uprawianych z nasion, możemy być nieco rozczarowani. Aby zobaczyć
mnóstwo przebarwiających się drzew należy pójść do parku lub
wybrać się na wycieczkę, np. w Pieniny. Tam z pewnością będziemy mogli oglądać w naturze bogactwo różnych odmian
drzew przebarwiających się w rozmaitych kolorach. Na żółto
przebarwiają się: topola, osika, jesion, brzoza, wiśnia, jawor,
olcha, miłorząb japoński. Czerwoną szatę przybierają liście
Całość obwiąż
klonów, dębów czerwonych, wiśni, winobluszczy trójklapociasno miękkim
Z powstałych róż możesz zrobić
wych. Purpurowy (momentami prawie czarny) kolor liści zarezerdrucikiem lub nitką.
piękny jesienny bukiet!
wowany jest m.in. dla buka pospolitego w odmianie Purpurea.
zdjęcia zaczerpnięte ze strony: http://www.diyncrafts.com
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Modna

krzewinka

Roślina, o której będzie mowa, jest powszechnie
znana. Wydaje się jednak, że obecnie wróciła na
nią „moda”. Jej owoce najchętniej wykorzystuje
się w kuchni, jako dodatek do potraw. I słusznie,
gdyż ma wiele prozdrowotnych właściwości.
Będzie o żurawinie.
Tych, którzy znają żurawinę od dawna, nie trzeba przekonywać
co do jej właściwości smakowych, leczniczych i pielęgnacyjnych.
Warto przekonać tych, którzy niejednokrotnie widzieli ją na straganie, lecz nie mieli jeszcze nigdy okazji jej spróbować.
W Polsce uprawia się dwa gatunki żurawiny: żurawinę błotną
(Vaccinium oxycoccus) i żurawinę wielkoowocową (Vaccinium
macrocarpon). Chętniej i częściej uprawiana jest żurawina wielkoowocowa – głównie dlatego, że jej owoce są większe i smaczniejsze. Naturalnym środowiskiem żurawiny są torfowiska i bagna,
więc w ogrodzie powinniśmy stworzyć jej zbliżone warunki.
Podłoże do uprawy musi być kwaśne (3,0-4,0 pH), przepuszczalne
i wilgotne. Torf wymieszany z piaskiem i trocinami to najlepsze
połączenie dla żurawiny. Krzewinki żurawiny należy często podlewać (najlepiej deszczówką). W celu utrzymania wilgoci warto
ściółkować ziemię wokół krzaczka korą lub trocinami. Mimo iż
żurawinie nie przeszkadza duża ilość wody, to preferuje stanowisko
słoneczne, gdyż lepiej owocuje.

Mamy jesień, więc niektórzy będą zastanawiać się, czy mogą
jeszcze o tej porze posadzić żurawinę. Tak, krzewinki żurawiny
można sadzić jesienią (a także wiosną), w rozstawie 30-50 x 30-50.
Należy ją okryć na zimę, gdyż lubi przemarzać. Żurawina może być
nawożona nawozami do roślin kwasolubnych, dwa razy w roku
(wiosna i późne lato). Krzewinka ta dość szybko się rozrasta, ale na
smaczne i dojrzałe owoce trzeba poczekać, gdyż plonuje zazwyczaj
w trzecim roku uprawy. Pierwsze owoce pojawiają się na krzaczkach już na początku września. Zbiór zazwyczaj przypada na późniejszy czas – późną jesienią lub nawet zimą (o ile jest bezśnieżna).
Świeża żurawina najlepiej smakuje zbierana tuż po pierwszych jesiennych przymrozkach.
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Nazwa żurawina, nie bez powodu, kojarzy nam się z pięknym ptakiem. Wynika to z tego, że kwiaty, pojawiające się na żurawinie pod
koniec czerwca, swoim wyglądem przypominają żurawia. Krzewinka ma również wiecznie zielone liście i utrzymują się one na tej
wieloletniej roślinie przez cały rok.
Żurawina posiada właściwości lecznicze dzięki dobroczynnym
składnikom skumulowanym w czerwonych owocach. Kiedyś uważane były za „cytrynę dla ubogich”, dziś są od niej znacznie droższe, choć równie powszechne. Obecnie, poza dostępnością w sklepach, pod różną postacią, żurawinę wykorzystuje się do produkcji
leków wspomagających układ moczowy. Generalnie znana jest pod
postacią gotowych dżemów, sosów lub w postaci suszonej. Warto
przekonać się również do żurawiny w postaci świeżej (choć ma
nieco cierpki smak). Można z niej robić soki do picia, galaretki,
sosy do mięs. Żurawina świetnie się przechowuje – szczelnie
zapakowana może spędzić w lodówce nawet 3 miesiące. Suszona
nie traci swoich właściwości przez kilka lat. Poza tym żurawina
bardzo dobrze znosi wysokie temperatury oraz zachowuje zawarte
w niej związki bakteriobójcze nawet podczas obróbki cieplnej.

Z jakiego powodu lekarze i naukowcy cenią żurawinę? Przede
wszystkim przypisują jej, i słusznie, działanie przeciwbakteryjne
i przeciwgrzybiczne. Żurawina jest określana mianem „naturalnego antybiotyku”. Ma przede wszystkim korzystny wpływ na nasz
układ moczowy chroniąc go przed infekcjami. Dlatego jeżeli ktoś
cierpi na nawracające infekcje (głównie są to kobiety) to zaleca się
profilaktyczne picie soku z żurawiny. Na czym polega dobroczynna
„praca” żurawiny w naszym organizmie? Bakterie E. Coli, osadzając się na ściankach układu moczowego, powodują stany
zapalne. Żurawina natomiast ma właściwości zmniejszające przyczepność bakterii podczas ich próby osadzenia się na ściankach
i wypłukuje bakterie z naszego organizmu. Z kolei spożywanie
żurawiny suszonej wspomaga trawienie. Dzięki dużej zawartości
witaminy C (najwięcej zawierają jej świeże owoce) żurawina
wzmacnia naszą odporność i wspomaga organizm w wal-ce z
przeziębieniem. Podczas jesiennych dni i obniżonej odporno-ści
wskazane jest więc picie herbaty z żurawiną. Zawarte w owo-cach
flawonoidy zapobiegają również chorobom serca a wyciąg
z żurawiny zmniejsza zapadalność na choroby dziąseł. Owoce żurawiny są bogate w witaminy B1 i B2, kwas foliowy i niacynę. Są
również składnikiem kremów ujędrniających do twarzy, kremów
do rąk.
Liczne korzyści, jakie można czerpać z owoców żurawiny, powinny przekonać do spożywania jej pod różną postacią. Może nawet
któryś z Czytelników zapragnie posadzić ją we własnym ogrodzie?
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Co z tym EKO
Ekologia w ogrodzie staje się coraz bardziej
modna i popularna. Nic nie stoi na przeszkodzie,
aby tak było, gdyż przynosi to wymierne korzyści.
Zwłaszcza dla naszego zdrowia i samopoczucia.
Współczesny człowiek ma coraz większą świadomość tego, że
ekologia przynosi nie tylko korzyści, ale najzwyczajniej staje się
opłacalna. Narzędzia wytworzone przez nas są sztuczne, ale to
dzięki nim możemy pozyskiwać z natury to, co najlepsze.
Najbardziej wyrazistym przykładem są coraz bardziej popularne
kolektory słoneczne, które pozyskują promienie słoneczne. Dzięki
pracy „solarów” możemy ogrzewać wodę, mieszkanie.
W jaki sposób ekologia zagląda do naszego ogrodu? Każdy
przydomowy ogród jest tworem sztucznym. To my decydujemy,
jakie rośliny będą w nim rosły i gdzie znajdą swoje miejsce. Dzikie
ogrody istnieją tylko i wyłącznie tam, gdzie nie ma żadnej
ingerencji człowieka. Jest jednak coś, co nas ogranicza w tworzeniu
- wymagania poszczególnych roślin. Możemy je jednak spełnić
wprowadzając do ogrodu ekologiczne rozwiązania i zabiegi.
Podstawowym budulcem w ogrodzie jest gleba, dlatego należy o
nią zadbać. Nie przekopujmy jej zbyt głęboko, gdyż niszczymy w
ten sposób jej bogatą strukturę. Do spulchniania gleby idealnie
sprawdzą się motyki, grabie lub widły płaskozębne. Jeśli nie
jesteśmy świadomi tego, jaką mamy glebę w ogrodzie, to możemy
oddać ją do badania albo zaobserwować, jakie rośliny na niej rosną.
O tym, jaka jest gleba, powiedzą nam „chwasty”, które porastają
działkę. Tam gdzie rosną: skrzyp, jaskier, podbiał gleba jest
gliniasta i nieprzepuszczalna. Obecność niechcianego przez nas
perzu czy pokrzywy świadczy o tym, że gleba jest dobra pod uprawę. Gwiazdnica i mech informują, że gleba w tym miejscu jest
zakwaszona a z kolei tam, gdzie rośnie bratek trójbarwny, szałwia
i gorczyca, gleba jest zasadowa. Decyzja o wprowadzeniu określonych upraw należy do nas: czy chcemy ulepszać i dostosowywać
glebę do naszych upraw czy odwrotnie: wybierać takie odmiany
roślin, które preferują taki rodzaj gleby, jaki występuje w naszym
ogrodzie.

Jeśli ulepszać glebę, to czym? Idealnym, ekologicznym „ulepszaczem” gleby jest kompost, który możemy sami wyprodukować. Do
pojemnika należy wsypać „starter” w postaci żyznej ziemi, a następnie układać warstwy roślin z pielenia, odpadki kuchenne, a wtedy kompost będzie tworzył się sam. Aby przyspieszyć ten proces
można zastosować preparat Komposter. Jeśli po jakimś czasie
pachnie świeżą ziemią to znaczy, że proces przebiega prawidłowo.
Skrzynię kompostową możemy zbić sami, najlepiej z desek, lub kupić gotowy kompostownik. Gotowy kompost w naturalny sposób
użyźnia glebę, poprawiając jej strukturę. Oprócz tego doskonałym
nawozem dla gleby będzie nawóz zielony (uprawa takich roślin jak:
łubin zielony, facelia, peluszka i zaoranie ich glebą). Możemy również korzystać z ogólnodostępnych, gotowych nawozów naturalnych, takich jak np. humus czy obornik, które są dostępne w każdym sklepie ogrodniczym.
Innym zabiegiem wspomagającym glebę, jest znany i stosowany od
bardzo dawna płodozmian. Podstawą tego zabiegu jest sadzenie tej
samej grupy roślin w tym samym miejscu raz na kilka lat.W między
czasie sadzimy rośliny należące do całkiem innej grupy. Dzięki temu gleba nie wyjałowi się tak szybko a i szkodniki będą omijały nasze uprawy. Warto zwrócić także uwagę na zabieg allelopatii (o którym pisaliśmy w poprzednim wydaniu Viridisu). Dobre sąsiedztwo
roślin sprawi, że rośliny będą zdrowsze. Przykładowo: marchewka
lubi rosnąć obok cebuli, burak obok cebuli lub kopru, cukinia preferuje sąsiedztwo grochu a kalafior - aromatycznych ziół.
Nie ma chyba ogrodu, który nie miałby problemów z chwastami
czy szkodnikami. Również i z tym można sobie poradzić w sposób
ekologiczny. Chwasty możemy pielić ręcznie, wyrzucać je na kompost (bez nasion) lub wykorzystywać do sporządzania wywarów.
Gnojówki z piołunu, pokrzywy, mniszka lekarskiego skutecznie
zwalczają mszyce w ogrodzie.

REKLAMA

Zadbajmy o to, aby w ekologicznym ogrodzie mieć swoich sprzymierzeńców w walce ze szkodnikami! Będą nimi ptaki i owady.
Aby jednak zaglądały do naszego ogrodu w poszukiwaniu pożywienia (np. w postaci niechcianych przez nas mszyc) musimy
stworzyć im do tego odpowiednie warunki i miejsce. Domki i hotele dla owadów możemy wykonać sami lub zakupić gotowe. Poza
tym posadźmy miododajne kwiaty, które skutecznie zwabią do
naszego ogrodu pożyteczne owady.

To, co w naturze występuje
samoistnie, we własnym
ogrodzie musimy stworzyć.
Przemyślane działania
sprawią, że nasz ogród
będzie ekologiczny.
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Zatrzymać

smak lata

Jesienią zbieramy jeszcze warzywa korzeniowe na
polu oraz owoce w sadzie. Gdy nasze plony są
wyjątkowo udane, nie jesteśmy w stanie zjeść
wszystkiego od razu. Sposobem na
zagospodarowanie nadwyżek są przetwory.
Inne ewentualności to: mrożenie i suszenie.

Wydaje się, że konserwowanie warzyw w słoikach czy robienie
dżemu z owoców nie ma sobie równych. Poniżej o jeszcze innych
sposobach zachowania letniego smaku warzyw lub owoców.

Na czym polega sekret mrożenia i suszenia warzyw i owoców?
Zarówno mrożenie jak i suszenie polegają na pozbyciu się z produktów wody, która jest odpowiednim środowiskiem do rozwoju
drobnoustrojów. Podczas suszenia pozbywamy się wody, aby nie
dopuścić do rozwijania się mikroorganizmów i drobnoustrojów,
które mogłyby być dla nas szkodliwe. Mrożenie z kolei sprawia, że
woda w warzywach czy owocach zostaje zamrożona, dlatego
bakterie, pleśnie i drobnoustroje nie mają jak się rozwijać.

Jak i gdzie suszyć?
Do wyboru mamy kilka miejsc a zarazem sposobów suszenia: na
słońcu, w piekarniku lub suszarce. Słońce to „darmowe narzędzie”
i może się sprawdzić podczas suszenia grzybów (ale tylko wtedy,
gdy dni są ciepłe i bez wilgoci). Piekarnik czy suszarka potrzebują
prądu, ale suszenie w nich jest skuteczne i dostępne o każdej porze.
Dlatego jeśli ktoś posiada suszarkę (lub otrzymał ją w prezencie), to
jesień jest doskonałą porą na jej wypróbowanie. Argumentów
przemawiających za stosowaniem tego urządzenia jest kilka:
pojemność (nawet do 15 l) i ilość tac (może być ich od 3 do 9), lekka
budowa suszarki, przezroczyste ścianki wykonane z tworzywa,
przez które można podglądać proces suszenia czy moc urządzenia
(230 – 700 W). Dobrze, jeżeli suszarka jest zaopatrzona w dwa
stopnie mocy suszenia (co jest korzystne w przypadku suszenia
różniących się od siebie produktów), timer i elektroniczny
wyłącznik zabezpieczający urządzenie przed przegrzaniem.
Jakie są zalety a jakie wady suszenia warzyw i owoców?
Zalety: Nie potrzebujemy dużo czasu, aby przygotować warzywa
czy owoce do suszenia – wystarczy je obrać i pokroić. Ususzone
produkty nie zajmują dużo miejsca w spiżarni. Największą zaletą
jest to, że stosunkowo długo zachowują świeżość (przy czym
warzywa dłużej niż owoce).
Wady: Owoce nie mają już takiego kształtu jaki miały pierwotnie –
ich wygląd bardziej przypomina zwiędnięty jesienny liść. Zmienia
się smak owoców (chociaż te kupione w sklepie zawierają barwniki
i „ulepszacze”). Są kaloryczne, choć jedzone w rozsądnych ilościach z pewnością nie zaszkodzą.
REKLAMA

Suszone owoce i warzywa większość z nas kupuje w sklepach.
Mogą one niestety zawierać jakieś konserwanty. A gdyby tak
samemu ususzyć marchewkę, buraki, jabłka lub gruszki? Nie
dodamy do nich przecież żadnych konserwantów, a uzyskany susz
będzie smaczny i zdrowy.

CENTRUM OGRODNICZE

Co suszyć i kiedy?
Najlepiej suszyć wtedy, gdy jest sezon na warzywa i owoce.
Świeże, dopiero co zerwane z drzewa lub wykopane z grządki czy
uzbierane w lesie. Najczęściej suszymy: grzyby, marchew,
pietruszkę, buraki, pomidory, zioła, twarde jabłka lub gruszki
lub miękkie śliwki, morele, brzoskwinie.
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Przykładowa aranżacja

Kto z nas nie zna mrożonek? Chętnie je kupujemy zwłaszcza zimą.
Mrożonki mają to do siebie, że długo zachowują trwałość. Aby tak
było, trzeba spełnić kilka warunków: produkty muszą być odpowiednio przygotowane do mrożenia, podczas przechowywania
musi być odpowiednia, stała temperatura (temperatura kompromisu wynosi -18 °C) a rozmrażanie powinno odbywać się stopniowo. Sami jesteśmy w stanie spełnić te warunki, ale jak wygląda to w
sklepie, do którego udajemy się np. po gotowe mieszanki
warzywne lub mrożone owoce? Gdy bierzemy do ręki opakowanie
z mrożonką a jego zawartość jest zbrylona, oznacza to, że podczas
procesu mrożenia zaszły jakieś nieprawidłowości (np. produkt
przez jakiś czas mógł ulec rozmrożeniu). Mrożonki można
przygotować samemu.

PORADNIK SEZONOWY

Jak i gdzie mrozić?
Najlepszym miejscem będzie zamrażarka szufladkowa postawiona
w miejscu, gdzie jest stały dopływ prądu. Określone produkty
można mrozić na tackach a następnie przekładać je do woreczków.
Dobrym sposobem są też pudełka (najlepiej kwadratowe, gdyż
lepiej je ułożyć), w którym każdy produkt jest umieszczany
oddzielnie. Można również samemu tworzyć gotowe kompozycje
mrożonek, np. marchewkę z groszkiem, mieszankę owoców do
zrobienia jesiennego kompotu, itp.

Co i kiedy mrozić?
Właściwie do mrożenia nadaje się większość warzyw i owoców.
Zielony groszek, marchewka, fasolka, ziemniaki, kalafior, bób,
koper, natka pietruszki, zioła, borówki, truskawki – to tylko
niektóre polecane produkty. W przypadku owoców jedyną zasadą
jest to, aby były one umyte, osuszone i nieuszkodzone. Z kolei
warzywa przed mrożeniem wymagają jeszcze jednego zabiegu:
blanszowania. To nic innego jak wrzucenie warzyw na krótką
chwilę do wrzątku, a następnie potraktowanie ich zimną wodą.
Okazuje się, że blanszowanie poprawia smak warzyw i dzięki
niemu pozbywamy się szkodliwych enzymów, które mogłyby
zadziałać podczas rozmrażania. Blanszowania nie wymagają zioła,
natka pietruszki, itp.

Czy mrożenie ma jakieś wady, czy tylko zalety?
Zalety: Mrożona żywność na długo pozostaje trwała i świeża. Przez
cały czas przechowywania nie pogarsza się trwałość żadnego
produktu. Co istotne, zachowany pozostaje nie tylko smak
produktów, ale także zawarta w nich wyjściowa ilość witamin i
minerałów.
Wady: Rozmrażane potrawy są bardziej podatne na bardzo szybki
rozwój szkodliwych mikroorganizów, dlatego tak istotne jest
właściwe rozmrażanie. Niestety nie każdy produkt ma takie same
wymagania – zbyt długie przechowywanie mrożonek lub
nieodpowiednia temperatura sprawią, że po rozmrożeniu produkty
nie nadają się do spożycia a nawet mogą być szkodliwe dla naszego
zdrowia.

Owocowe chipsy, zielenina dodawana do zupy
w mroźny dzień i marchewka przypominająca
smak lata to wystarczające powody, aby poświęcić
swój wolny czas na przygotowanie sezonowych
warzyw i owoców do mrożenia oraz suszenia.
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Sad start!
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Koniec sezonu ogrodniczego jest równie
pracowity jak jego początek. Gdy rabaty
przygotowane są do snu, a na grządkach
rumienią się ostatnie niezebrane jeszcze
Katarzyna
Marcinkiewicz dynie, warto zastanowić się,
czy nie warto wzbogacić naszego ogrodu
Verde
Libertów
o nowe drzewka owocowe.
Okres późnojesienny, a nawet wczesnozimowy (do pierwszych
mocniejszych przymrozków), to optymalny czas na sadzenie drzew
i krzewów owocowych. W sklepach i centrach ogrodniczych w tym
okresie znajdziemy bogaty wybór sadzonek z tzw. odkrytym korzeniem, czyli po prostu „gołych”, bez ziemi i doniczki.
Zaletą jesiennego sadzenia jest fakt, że o ile temperatura gleby nie
spadnie gwałtownie poniżej 4 stopni, to korzenie będą miały czas
na regenerację, a wiosną szybciej wystartują ze wzrostem. Można
więc powiedzieć, że zanim wiosenne sadzonki „przyjmą się”, to te
z jesieni już zaczną rosnąć, co niewątpliwie korzystnie wpłynie na
ich kondycję. Jak zawsze medal ma również swoją drugą stronę…
Gdy za późno zdecydujemy się na działanie, istnieje ryzyko przemarznięcia „korony”, a w bezśnieżne, mroźne dni, nawet systemu
korzeniowego. Wyjściem z sytuacji jest dokładne zabezpieczenie
roślin przed chłodem.
Kwalifikowanego materiału nasadzeniowego należy szukać w dobrych sklepach lub szkółkach ogrodniczych. Co nam daje świadectwo klasyfikacji? Przede wszystkim czystość odmianową oraz
to, że zarówno podkładki jak i zaszczepione na nich odmiany szlachetne są wolne od wirusów. Oferta szkółek obejmuje jednoroczne
okulanty (nierozgałęziony, pojedynczy pęd odmiany szlachetnej
zaszczepiony na podkładce) i dwuletnie drzewa z jednoroczną koroną (sadzonka przypomina już drzewko).
Podczas zakupu roślin należy zwrócić uwagę na to, czy drzewa nie
mają widocznych uszkodzeń na przewodniku, pędach bocznych. W
przypadku roślin pestkowych (brzoskwinia, czereśnia, nektarynka,
morela, śliwa, wiśnia) nie może być wycieków, czyli tzw. gumy.
Jeżeli oferowane drzewka są podkrzesane (dolne gałęzie zostały
usunięte), rany w miejscu cięcia powinny być zagojone. Szczególną uwagę należy zwrócić na system korzeniowy sadzonek. Z racji tego, że to właśnie od niego w głównej mierze zależeć będzie
kondycja roślin, pamiętajmy, że korzenie nie mogą być wyłamane,
przesuszone ani porwane. Powinny być elastyczne, jasne na
przekroju, bez ciemnych nekroz (objaw przemarznięcia, choroby).
Rośliny z naroślami na korzeniach głównych powinny ulec dyskwalifikacji. Jeżeli rośliny po przywiezieniu nie będą od razu wysadzane, pamiętajmy o ich zadołowaniu.

Stanowisko dla nowego drzewka najlepiej przygotować z dużym
wyprzedzeniem. Odchwaszczone, przekopane i odpowiednio nawiezione (najlepiej obornikiem lub dobrze rozłożonym kompostem) powinno czekać na nowego lokatora optymalnie sześć miesięcy, a minimalnie trzy. Jeżeli jednak decyzja o nasadzeniach została podjęta w ostatniej chwili, to należy wzbogacić podłoże w dobrej jakości ziemię ogrodniczą. Pamiętajmy jednak, że w chwili sadzenia nie stosujemy żadnych nawozów.
Zakładając, że przyłożyliśmy się do przygotowania podłoża, możemy zabierać się do wkopywania sadzonek. Wymiary dołków powinny umożliwiać swobodne rozłożenie korzeni co daje nam mniej
więcej dołki o średnicy 40-50 cm i głębokości 30-40 cm.
Drzewa owocowe należy sadzić kilka centymetrów głębiej, niż rosły w szkółce (na glebie lekkiej nawet do 10 cm głębiej), a miejsce
okulizacji powinno znaleźć się ponad powierzchnią gleby. Drzewa
na podkładkach wegetatywnych, korzeniących się płytko (jabłoń
na podkładkach M 9, P 22, P 59, P 60, grusze na pigwie) wymagają
palikowania. Paliki wbija się przed sadzeniem drzewka, od strony
zachodniej, w odległości ok. 10 cm od rośliny.
Formy krzaczaste porzeczek i agrestu sadzimy 5-10 cm głębiej, tak
aby części nasadowe pędów stanowiących koronkę krzewu znajdowały się pod ziemią. Sprzyja to silniejszemu rozkrzewianiu i plonowaniu. Krzewy zbyt płytko posadzone dają dużo odrostów ponad
ziemię i ulegają rozłamywaniu.

Powodzenia w uprawie!
REKLAMA
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Nieproszeni
w naszym
goście

Jesienią w naszym domu czasem
pojawiają się „nieproszeni
goście”. Pająki, muchy,
karaluchy, pluskwy, myszy
i szczury – to tylko przykłady
niechcianych intruzów. O ile te
mniejsze osobniki nie zawsze są
szkodliwe, o tyle większe mogą
sprawić nam wiele kłopotów.
Jak się ich pozbyć? Jakie
metody, ekologiczne czy
chemiczne, wykorzystać do tego
celu?

domu

Na początek należy zastanowić się,
czy i z jakimi intruzami warto walczyć.
Przykładowo pająki mogą być pożyteczne (zjadają inne owady),
dlatego jeśli nie borykamy się z ich plagą, to generalnie nie są dla nas
szkodliwe. Należy jedynie co jakiś czas omiatać pajęczynę. Ale jeśli
w naszym domu pojawią się karaluchy, mrówki faraona, mole lub
pluskwy, to trzeba się ich niezwłocznie pozbyć. To nieproszeni
goście, którzy nie tylko robią „bałagan” w naszej kuchni i szafie,
uszkadzając odzież, produkty spożywcze czy meble, ale także przenoszą groźne dla nas choroby.
REKLAMA

Z molami można sobie poradzić wieszając w szafach woreczki na
mole, najlepiej w kilku sprawdzonych zapachach, takich jak lawendowy, miętowy, cytrusowy. Tych zapachów, podobnie jak naftaliny,
mole spożywcze nie tolerują. Z kolei jak się pozbyć mrówek faraona? Mrówki są czasem prawdziwą plagą, pojawiają się dosłownie
wszędzie i najlepiej potraktować je specjalnym środkiem chemicznym, którym należy spryskać mieszkanie. Innym sposobem jest
smarowanie, co najmniej dwa razy w tygodniu, naftą, denaturatem
lub octem tych miejsc, w których mrówki pojawiają się najczęściej.
Pluskwy można potraktować gorącą parą, ale jeśli ten zabieg nie
jest skuteczny, trzeba posłużyć się środkami chemicznymi.
A jak poradzić sobie z większymi gryzoniami, takimi jak np. myszy
i szczury? Najlepszym sprzymierzeńcem jest kot (lub pies). Z roślin
pomocne mogą być: czosnek, dzika mięta, dziki rumianek lub
świeże liście pomidorów. Okazuje się, że myszy i szczury nie tolerują zapachów wydzielanych przez te rośliny. Dlatego rozłóżmy
wyżej wymienione rośliny w pobliżu miejsca przebywania gryzoni
w celu ich odstraszenia. Gdy wszystkie te metody zawiodą, mogą
nam pomóc jeszcze gotowe pułapki i trutki. Pułapki są narzędziami,
do których gryzonie są wabione np. kawałkiem chleba. Urządzenia
mechanicznie zatrzaskują się, pozbawiając życia. Innymi środkami
służącymi do pozbycia się szkodników są trutki, mające postać np.
zatrutego ziarna, płatków, granulatu lub pasty. Są one atrakcyjne dla
gryzoni i po ich spożyciu wymierają one w ciągu kilku dni. Istnieją
jeszcze inne odstraszacze – elektroniczne. Wysyłane przez nie fale
dźwiękowe powodują, że gryzonie unikają takich miejsc – wysyłany dźwięk sprawia im ból.
Nie sposób tutaj wymienić wszystkich nieproszonych gości,
pojawiających się jesienią w naszych domach a także sposobów na
pozbycie się ich. Niemniej jednak większość z nich trzeba tępić,
gdyż są szkodliwe dla naszego zdrowia. Nie możemy przecież
pozwolić, aby natrętni intruzi opanowali nasz dom.

VIRIDIS ZDROWIE

Zdrowie

„w kieszeni”
Co każdy z nas najczęściej wkłada do
kieszeni? Drobne pieniądze, paragony,
chusteczki. Jesienną porą proponuję
wkładać do kieszeni coś jeszcze – dary
jesieni.

Anna
Blańda
VIRIDIS
Zapytacie: dlaczego warto to robić? Podczas spaceru po parku, lesie czy łące możemy uzbierać wiele wartościowych „skarbów”.
Wystarczy zerwać je z drzewa lub krzaczka, podnieść z ziemi
i schować do kieszeni. Niektóre dary jesieni mogą tam zostać na
dłużej. Inne, po powrocie można, a nawet trzeba, przetworzyć. Co
warto zbierać i w jakich ilościach? Zaraz się dowiecie.

Spaceruję przez park i zauważam... kasztana. Nie myślę o tym, aby
go zjeść, ale wkładam go do kieszeni, pozbawiając wcześniej kłującego okrycia. Przypomina mi się jeszcze ze szkoły, że mogę zrobić z niego kasztanowego ludka lub jeżyka. Ale ja chowam go do
kieszeni i podnoszę z ziemi jeszcze jednego i jeszcze jednego. Zastanawiam się, czy przyniosą mi dobrą energię i szczęście. Po powrocie do domu okazuje się, że jest ich bardzo dużo. Jednego
zostawiam w kieszeni, na szczęście. Zasięgam wiedzy i dowiaduję
się, że specjaliści zalecają noszenie przy sobie (lub położenie np.
w pokoju) jednego do dwóch kasztanów. Wynika to z tego, że kasztany mają silne działanie energetyczne i o ile jeden lub dwie
sztuki pochłaniają złą energię (pomagają w bólach reumatologicznych) o tyle większa ilość kasztanów może doprowadzić do
nawracających bólów głowy. Rozdaję uzbierane przeze mnie
kasztany bliskim zaopatrując ich kieszenie w naturalny „odpromiennik”.
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Innym razem odwiedzam koleżankę i siedząc z nią w ogrodzie, ze
szklanką herbaty w rękach, dostrzegam w trawie twardą skorupkę
orzecha włoskiego. Wyobrażam sobie, jak po usunięciu twardego
pancerza zajadam się smacznym nasionem. Najbardziej lubię te
orzechy, z których odchodzi jeszcze skórka i dobrze się łupią. Nie
mam pojęcia, czy mają więcej substancji aktywnych niż te
zasuszone, ale dla mnie są smaczniejsze i słodsze. Lubię sięgać po
nie zwłaszcza wtedy, gdy chcę się nad czymś skoncentrować.
Chrupię orzechy, nie zastanawiając się, ile witamin i minerałów w
sobie posiadają. A, E i te z grupy B, zdrowe tłuszcze i białko, kwasy
omega-3 i błonnik – to wszystko zawarte jest przecież w orzechach.
Od koleżanki wychodzę z torbą wypełnioną orzechami oraz butelką
nalewki orzechowej (podobno to sprawdzony środek na zatrucia
pokarmowe). Otrzymuję od niej również przepis na maseczkę
z orzechów, na problemy skórne. Jest bardzo prosty: kilka orzechów, obranych z łupinki, trzeba mocno rozgnieść, dobrze wymieszać z mlekiem i miodem a następnie nałożyć sobie tak przygotowaną maseczkę peelingową na twarz. Spróbuję, podobno ma
właściwości relaksacyjne.

VIRIDIS ZDROWIE

W jesienny czas składam wizytę cioci – krawcowej. Mam do niej
pewną „nie cierpiącą zwłoki sprawę”. A ona akurat zbiera owoce
głogu z krzaczka, ze skraju łąki obok domu, położonej z dala od
dróg i zanieczyszczeń. Urywa jeden z nich i wkłada sobie do ust,
zajadając się miąższem. To tak można? - pytam zaciekawiona. Ona
śmieje się i mówi do mnie, że od dawna stosuje głóg jako „wspomagacz” swojego chorego serca. Twierdzi, że mnie owoce z jej
krzaczka również nie zaszkodzą, nawet na surowo. Jest już po
pierwszych przymrozkach i teraz te owoce są mniej cierpkie i smaczniejsze, doskonałe do robienia nalewek. Ich kwaśny smak mnie
nie dziwi – wiem, że to zasługa dużej ilości witaminy C zawartej w
tych, nota bene czerwonych, owocach. Oprócz tego dowiaduję się,
że głóg zawiera witaminę PP (inaczej zwaną niacyną), która
sprawia, że mózg i układ nerwowy prawidłowo funkcjonują. Ciocia
zdradziła mi, że gdy uzbiera bardzo dużą ilość owoców głogu, robi
z nich domową nalewkę na spirytusie. Dała mi spróbować
zeszłorocznej – wyczułam w niej nie tylko smak głogu, ale także
goździki i cynamon. Polecam!

Oprócz tego owoce derenia mają w sobie jeszcze jeden skarb:
żelazo. My, kobiety, coś o tym wiemy, gdyż często nie możemy
uporać się z jego niedoborem w swoim organizmie. A wystarczy
jeść głóg. Skądinąd wiem, że owoce derenia można także
przetwarzać na soki, dżemy, nalewki. Największym problemem
podczas obróbki owoców są pestki – czasem trudno je oddzielić od
miąższu. Na jesienne przeziębienia najlepsza jest... herbatka z derenia. Czubatą łyżeczkę suszonych (tak, tak) owoców derenia trzeba
zalać wrzątkiem i odstawić na 15 min (pod przykryciem), aby się
zaparzyła. Pić szczególnie podczas jesiennego przeziębienia.

Odkąd wiem, że dary jesieni wspomagają mój
organizm, coraz chętniej poznaję i zbieram
nieznane mi dotąd (lub znane tylko pobieżnie)
rośliny i owoce. Zbieram, przetwarzam i zajadam
lub piję. Zawsze jesienią, gdy jest na nie „czas” i są
świeże. Ale nie przesadzam z ilością – mam
świadomość tego, że wszystko co w nadmiarze,
może szkodzić!
REKLAMA

Wracając do domu z jednej z tych wizyt zagadnęła mnie sąsiadka i
nakazała mi podać dłoń. Wcale nie chciała mi powróżyć – umieściła w niej trzy czerwone owoce, które wyglądem przypominały trochę owoce dzikiej róży. Wiedziałam, że to dereń jadalny, niejednokrotnie widziałam jak zakwitał wiosną, w naturalistycznym
ogrodzie sąsiadki. A teraz mieliśmy już jesień i na roślinie pojawiły
się ogniste owoce. Derenie najczęściej spotykam w „babcinych”
ogrodach. One bardzo chętnie je sadziły gdyż wiedziały, że owoce
tych krzewów mają właściwości lecznicze. Muszą takie być, gdyż
zawierają dużą ilość witaminy C i P (ta druga wspomaga witaminę
C podczas walki z przeziębieniem) oraz A.

VIRIDIS ZDROWIE

Żyj zdrowo!
Zioła lecznicze
Od dawien dawna zioła były stosowane przez
człowieka jako naturalny lek na różne dolegliwości.
Te leki są przede wszystkim bezpieczne, często
ratują i przedłużają życie a przede wszystkim nie
mają skutków ubocznych. Myślę, że warto
zapoznać się z możliwościami jakie daje nam
natura i mieć w swoim ogródku lub na balkonie
najpotrzebniejsze rośliny zielne.
Podobno na łąkach, polach i w lasach możemy znaleźć lekarstwa na
wszystkie choroby. Tyle, że większość z nas je po prostu omija,
depcze. Dla wielu są one tylko „pospolite”.
Jednym z moich odkryć stało się ostatnio Ziele Brahmi zwane
Bacopa monnieri.
Ma drobne, ciemnozielone listki i jest niewymagające w uprawie.
Znosi mocne nasłonecznienie, które niestety „dobija” u mnie większość roślin. Ziele Brahmi radzi sobie doskonale nawet podczas
niedoboru wody. Ziele to wzmacnia funkcjonowanie mózgu a także
zwiększa możliwości intelektualne. Działa korzystnie na centralny
układ nerwowy, poprawia ukrwienie mózgu. Wpływa na koncentrację, pamięć oraz spowalnia procesy starzenia. Najłatwiej jest
wykorzystywać ziele jako herbaty ziołowe i napary.

Iboza, fot. J. Wołejszo

Naszą naturalną apteczkę warto także zaopatrzyć w Ziele Życia
(Ziele Długowieczności) Gynostemma pentaphyllum.
Ziele Brahmi, fot. J.Wołejszo

Jest to bardzo ciekawe pnącze, które najlepiej smakuje w postaci
naparów. Właściwości lecznicze posiada zarówno liść jak i korzeń.
Napar z tego ziela redukuje stres, poziom cukru we krwi. Ma znaczący wpływ na dobre samopoczucie, pomaga w koncentracji oraz
przywraca energię. Polecany jest osobom zmagającym się z nadciśnieniem i niedociśnieniem, obniża poziom cholesterolu a także
zmniejsza ryzyko zawału. Ziele to również przyspiesza metabolizm, redukuje tkankę tłuszczową, zapobiega powstawaniu
nowotworów. Ma w sobie wiele minerałów, witamin tj. magnez,
cynk, wapń, żelazo, potas, fosfor.
REKLAMA
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Jest to zioło o jasnozielonych, postrzępionych listkach. Kwiaty są
białe i utrzymują się dość długo na roślinie. Jednak to co jest
najistotniejsze to silny aromat. Wydobywa się on podczas rozgniatania listków. Warto pamiętać o tym, że przy Ibozie wykorzystujemy tylko zapach, roślina nie jest jadalna.
Wrotycz

Wrotycz - bukiet,
fot. J.Wołejszo

Do zapomnianych ziół a niegdyś bardzo popularnych należy
Wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare).
Wykorzystuje się ziele i kwiat wrotyczu. Napar ma znaczący
wpływ na układ krwionośny, przyspiesza akcję serca oraz
poprawia jego skurcze. Łagodzi bóle brzucha, kolki, przyspiesza
przemianę materii, ma zbawienny wpływ na pracę wątroby.
Wrotycz zawiera substancję zwaną tujonem i z tego względu był
klasyfikowany jako roślina trująca. W związku z tym wrotycz,
jak większość ziół, należy stosować w zalecanych dawkach.
Ponieważ wszystko może być lekiem, ale to dawka decyduje,
kiedy lek staje się trucizną. Dlatego słowa Paracelsusa są tutaj
bardzo na miejscu: „Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną.
Tylko dawka czyni, że dana substancja nie jest trucizną".
Joanna Wołejszo

Ziele życia, fot. J.Wołejszo

REKLAMA

Dla osób zmagających się z mocnymi bólami głowy oraz
migrenami polecam Ibozę (Iboza riparia).

VIRIDIS ZDROWIE

...CHODŹ,
NAUCZYMY CIĘ
ROBIĆ SER!
W dzisiejszych czasach
spożywanie własnego,
zdrowego sera nie jest już
zarezerwowane tylko dla osób
posiadających własne
Izabela Jażdżewska
kierownik ds. marketingu
gospodarstwo.
BROWIN
Domowy serowar potrzebne produkty zawsze ma pod ręką - i to
w niskiej cenie. Do produkcji sera domowego nie potrzeba mleka
prosto od krowy, ale wystarczy mleko niskopasteryzowane do
74°C, dostępne w większości sklepów. Ser taki można po zrobieniu
zanurzyć w solance na 24 godziny lub obsypać po prostu ziołami
i solą oraz podwędzić w domowej wędzarni.

Ser biały podpuszczkowy
Składniki na 1 kg sera:
- 10 litrów mleka niskopasteryzowanego do 74°C lub świeżego
- 2-3 g chlorku wapnia
- 1 g podpuszczki
- 1-3 łyżeczki jogurtu naturalnego
- gotowe kompozycje mieszanek ziół BROWIN
(pomidorowa, ziołowa, paprykowa, szczypiorkowa)
Mleko podgrzej do 38°C, dodaj rozpuszczony w wodzie chlorek
wapnia, zioła oraz jogurt i całość pozostaw na pół godziny,
utrzymując stałą temperaturę mleka do 40°C. Następnie dodaj
rozpuszczoną w 50 ml ciepłej wody (38°C) podpuszczkę,
wymieszaj i pozostaw całość na 20 minut - aż do wytworzenia się
zwartego skrzepu. Po tym czasie skrzep pokrój w kostkę 2 cm, a
następnie delikatnie wymieszaj, podgrzewając bardzo powoli do
40°C. Powstałą serwatkę odcedź za pomocą chusty, ewentualnie
przenieś do formy i odciśnij w prasce do uzyskania zwartej masy.
Całość umieść w zalewie solnej na 24 godz. (200 ml serwatki + 800
ml przegotowanej schłodzonej wody + 25 g soli morskiej). Po
wyjęciu obsyp ziołami lub podwędź, by uzyskać niepowtarzalny
smak.

Mieszanki naturalnych ziół
do serów
Chlorek wapnia
- zwiększa wydajność
produkcji sera
- polepsza konsystencję
i krzepliwość mleka
- zwiększa
przyswajalność wapnia
- 1 g wystarcza
na 10 l mleka
Podpuszczka
naturalna mikrobiologiczna
suszona: 1 g wystarcza na 10 l
mleka (1 kg sera)

[g/l] 0

zalewa na ogórki
peklowanie ryb
50

Solomierz
dzięki
niemu
przygotujesz
idealną
solankę

peklowanie mięs do 14 dni
100

peklowanie mięs do 7 dni

150

solanka do sera
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200
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Termometr serowara wykonany ze stali nierdzewnej,
z wygodnym klipsem
pozwalającym zawiesićgo
na krawędzi garnka, ze skalą
stworzoną specjalnie dla serowarstwa

Chusty i formy serowarskie

Zestaw Serowara
- wędzarnia balkonowa z termometrem

Prasa ramowa 1,2 l z wysokiej jakości stali
Pędzel serowarski
nierdzewnej, idealna do wyciskania sera,
wykonany z naturalnego
Wosk czerwony chroni
owoców, kapusty, pomidorów
włosia dzika
ser przed wysuszeniem,
drobnoustrojami
i pleśnią

W zestawie:
- zrębki
- podpuszczka mikrobiologiczna (vege)
- deska cedrowa
- zioła
- brytfanna
- dolny i górny ruszt
- tacka tłuszczowa
- metalowa osłona
- pokrywa z wbudowanym termometrem (0-100°C)
- dwa palniki
- metalowe uchwyty

Góralski ser wędzony
Składniki na 1 kg sera:
- 10 L mleka niskopasteryzowanego (do 74°C) lub świeżego
- 1 g podpuszczki
- 2 g chlorku wapnia
Chlorek wapnia rozpuść w 50 ml letniej wody. Mleko podgrzej do
temperatury 38°C i dodaj rozpuszczony chlorek wapnia. Następnie
wlej podpuszczkę rozpuszczoną w 50 ml letniej wody i pozostaw na
godzinę, by wytworzył się zwarty skrzep. Po tym czasie skrzep
pokrój w kostkę o boku 1 cm i odstaw na 15 minut. Wytworzoną
masę serową przełóż do formy, by odsączył się nadmiar serwatki.
W garnku podgrzej wodę do 75°C, uformuj masę serową (najlepiej
tak, aby zmieściła się w wybranej formie) i porcjami kilkakrotnie
wyparz. Po każdym parzeniu porcję odciśnij, aby pozbyć się jak
największej ilości serwatki. Kiedy konsystencja masy zacznie
przypominać plastelinę, uformuj ser w dowolne kształty. Po
schłodzeniu serki przenieś na 12 godzin do solanki.

Jeden z zestawów serowara
firmy Browin
Przygotowanie solanki (na każdy 1 L wody dodaj 180 g soli).
Po wyjęciu z solanki serki nadają się już do spożycia, jednak warto
poddać je dodatkowo procesowi wędzenia, najlepiej zimnym
dymem - w temperaturze 35°C, przez 2-3 godziny. W warunkach
domowych proces ten możesz przeprowadzić używając choćby
wędzarni balkonowej - połóż ser na desce cedrowej i wędź w
temperaturze ok. 45°C przez 1 godzinę.

...bo domowe jest lepsze!
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Przepis na lotnię,
czyli jak zmienić

szkielet, by dało się

latać

Tekst
dr Tomasz
Pasierbek

Nasze poprzednie spotkanie
na łamach „Viridis” nakreśliło
ogólny obraz doskonałego
wytworu ewolucji, jakim jest
bez wątpienia ptak. Czas na
omówienie budowy szkieletu.

Ostatnio skupiliśmy się też na najistotniejszym szczególe wyglądu
zewnętrznego ptaków, czyli na piórach. Jeżeli jednak chcemy spróbować odpowiedzieć sobie na pytanie, jak to się stało, że nasi upierzeni sąsiedzi opanowali żywioł powietrza, musimy przyjrzeć im
się nieco głębiej. W budowie wewnętrznej ptaków szukać bowiem
należy przystosowań, które czynią z większości z nich prawdziwych zdobywców przestworzy.

Kształt typowego dla ptaków dziobu uzależniony jest od preferowanego przez dany gatunek pokarmu. Masywne, zakrzywione
dzioby charakterystyczne są dla drapieżników i padlinożerców,
długie i szydlaste sprzyjają wyszukiwaniu bezkręgowców, krótkie i
masywne zaś to wizytówka ziarnojadów. Istnieją także niezwykłe
dzioby, które są dowodem bardzo wąskiej specjalizacji pokarmowej, jak na przykład dzioby filtracyjne, dzioby do picia nektaru
czy dzioby do skubania szyszek.

W ujęciu systematycznym ptaki to gromada należąca do kręgowców. Oznacza to, że elementem ich szkieletu osiowego jest – obok
czaszki – kręgosłup złożony z połączonych ze sobą kręgów. Szkielet ptaków w ogóle jest niezwykły, ponieważ wykazuje wiele cech
związanych z ich trybem życia, które częściowo prowadzą w przestworzach. Znaczna liczba kości jest spneumatyzowana, co oznacza, że zawierają puste, wypełnione powietrzem przestrzenie. Nie
trudno jest dostrzec tutaj przystosowanie do lotu, wszak oczywiste
jest, że im więcej „powietrza” w kościach, tym szkielet jest lżejszy,
a im lżejszy jest szkielet, tym łatwiej jest latać. Co ciekawe, puste
przestrzenie w kościach połączone są z układem oddechowym.
Spneumatyzowane kości nie są jedyną cechą charakterystyczną
ptaków. Interesująca jest też sama czaszka, która – choć pełni
funkcje ochronne wobec mózgu – sama w sobie jest lekka i sprawia
wrażenie delikatnej. Znaczna w tym zasługa dużych oczodołów,
zajmujących spore przestrzenie w czaszce. Ich wielkość od razu
sugeruje, który ze zmysłów dla ptaków jest najważniejszy. W
czaszce ptaków wyraźnie zauważalna jest też silna redukcja szczęk
i całkowity brak zębów. Pozwala to na lepsze ułożenie środka ciężkości w czasie lotu (przód nie jest nadmiernie obciążony).
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Rzadko zwracamy uwagę na ptasi ogon (może za wyjątkiem pawia
lub głuszca), tymczasem także i tutaj znaleźć można przystosowanie do lotu. Ostatnie kręgi ogonowe u ptaków są skrócone i zrośnięte razem tworząc pojedynczą kość. Jest ona miejscem zaczepu dla
sterówek, czyli piór ogonowych odpowiedzialnych za sterowanie
w czasie lotu. Kształty i rozmiary utworzonego w ten sposób ogona
są bardzo różne, uzależnione od trybu życia. U niektórych ptaków
pióra w ogonie stają się sztywne stanowiąc podporę podczas
wspinania się po pniu drzewa. Wystarczy przypatrzeć się naszym
dzięciołom, aby zauważyć, jak bardzo pomagają sobie ogonami.

Pobieżne nawet spojrzenie na szkielet ptaka ujawnia miejsca przyczepu potężnych mięśni niezbędnych do lotu aktywnego, czyli po
prostu do machania skrzydłami. Uwagę zwraca zwłaszcza solidny
wyrostek na mostku, zwany grzebieniem, do którego przyczepione są wspomniane mięśnie. Nie zaznacza się on wyraźnie jedynie u nielotów. Interesujące są również żebra mostkowe, zbudowane z dwóch połączonych ze sobą elementów. Pozwala to ptakom
na duże zmiany objętości klatki piersiowej, co jest istotne biorąc
pod uwagę niezwykłą budowę układu oddechowego u tych
zwierząt.
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Spośród wszystkich części szkieletu ptaków niewątpliwie najbardziej niezwykłymi są kończyny przednie. Choć składają się z niemalże tych samych elementów, co np. ręka człowieka, to jednak ich
wygląd i funkcjonowanie są zgoła inne. Kości kończyny przedniej
stanowią rusztowanie dla skrzydeł, bez których przecież trudno jest
sobie wyobrazić jakiegokolwiek ptaka. Rusztowanie to składa się
z kości ramieniowej, dwóch zrośniętych ze sobą kości przedramienia: łokciowej i promieniowej, kości nadgarstka oraz kości
nadgarstkowo-dłoniowej tworzącej trzy „palce”. Co ciekawe, stawy występujące pomiędzy kośćmi skrzydła mają dość ograniczoną
ruchomość – praktycznie niemożliwe jest poruszanie się kości w innym kierunku, niż ten związany z typowym ruchem skrzydeł.
Pozwala to na zaoszczędzenie energii, którą mięśnie musiałyby
zużyć w czasie lotu, by zabezpieczyć skrzydło przed „odchyłami”.
Na tej niezwykłej konstrukcji osadzone są pióra, tworząc wspólnie
wprost genialną strukturę, która umożliwiła ptakom opanowanie
przestworzy.
Porównując nogę ptaka i człowieka od razu widać jedną zasadniczą różnicę, a mianowicie kierunek zgięcia kończyny w kolanie.
U człowieka noga zgina się do tyłu, u ptaków zaś – do przodu. Przy
takiej prostej ocenie pojawia się jednak zasadniczy problem – to, co
bierzemy za kolano u ptaków kolanem tak naprawdę nie jest. Gdzie
wobec tego szukać tego stawu? Choć zabrzmi to zaskakująco jest
on wewnątrz ciała (podobnie jak cała kość udowa) i zgina się w jak
najbardziej prawidłową stronę. Na zewnątrz ciała zauważalne jest
dopiero podudzie (duża kość piszczelowa i mała strzałkowa), stawowo połączone z tzw. skokiem, czyli kością utworzoną z części
stopy, nie mającą swojego odpowiednika u człowieka. Pozorne
„kolano” ptaków jest tak naprawdę zbliżone do naszej kostki, czyli
stawu skokowego. U niektórych ptaków (tych o krótszych nogach)
widoczne są w zasadzie wyłącznie stopy. Choć niełatwo jest sobie
to wyobrazić można pokusić się o proste doświadczenie: trzeba
stanąć na palcach, aby nasza noga zaczęła choć trochę przypominać
nogę ptaka. Wtedy właśnie okolice naszego stawu skokowego będą
tym, co u ptaków uznawaliśmy do tej pory za kolano.

Warto zatrzymać się też na moment przy tylnych kończynach ptaków. Nie są one tak silnie przekształcone, jak przednie, ale i tak
analizując ich wygląd można wiele dowiedzieć się o biologii dowolnego przedstawiciela awifauny. Podobnie jak dzioby, tak i kończyny tylne odzwierciedlają tryb życia ptaków. Jeżeli mamy do
czynienia z ptakami drapieżnymi ich mocne nogi zakończone będą
potężnymi szponami, u ptaków brodzących nogi będą długie, umożliwiające swobodne poruszanie się na płyciznach, zaś u ptasich
pływaków pomiędzy palcami pojawia się błona pławna.

Już nawet pobieżne zerknięcie na szkielet ptaka
daje nam obraz niezwykłości tego zwierzęcia,
które – jeżeli można pokusić się o drobną
personifikację – rzuciło wszystko na szalę,
by tylko wzbić się w powietrze. A co jeszcze
kryje się w jego „bogatym wnętrzu”?
O tym przy następnym spotkaniu!
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WOKÓŁ
POLSKICH,

SŁODKOWODNYCH

Podwodne filmy i fotografie
z tropikalnych mórz czarują
nas kolorami i bogactwem
życia podwodnego.
Ryby, bezkręgowce
i glony z całą swoją egzotyką
odkrywają liczne tajemnice.

RAF

Czy w naszych, polskich wodach też jest coś, co może nas zachwycić? Oczywiście, choć skala jest mniejsza a i same organizmy
wymagają odpowiedniego spojrzenia. Podzielę się tu z Państwem
obserwacjami z ostatniego lata. Spojrzałem w oczy rybom i zajrzałem w jamy trawienne mszywiołom. To było coś niesamowitego.

Kumak nizinny podczas godów na rozlewiskach Łachy

Na przelewach Odry pod Brzegiem Dolnym bez problemu możemy
dostrzec „stojące” w nurcie klenie, a przy odrobinie szczęścia usłyszymy gwałtowny plusk w wykonaniu polującego bolenia. Patrząc
z mostów i wysokich skarp widzimy czasem dziesiątki drobnych
ryb, choć trudno je od razu rozpoznać. Przy dużym szczęściu można dostrzec rzadkie certy, które spływają z przybrzeżnych wód
Bałtyku do kamienistych rzek nizinnej Polski. Te anadromiczne,
czyli dwuśrodowiskowe ryby można obserwować w maju podczas
tarła w dolnośląskiej Baryczy. To ciągle jednak rzadki i naprawdę
zaskakujący widok. Setki ryb kłębią się wokół kilku kamieni, przewracają na boki i tam składają ikrę. To swoisty taniec ryb. Torpedy
ustawione są pod prąd, ciasno i w nurcie. Rozpoczyna się początek
nowego życia.

Mszywioł mucedo z doliny Odry
Certy na tarle w Baryczy

Nurkowanie błotne, bo tak nazywam penetrację naszych starorzeczy, jezior i rzek, to niezwykłe przeżycie. Na ogół odpychające wody przynoszą zaskakujące obserwacje. Czasem ilość osadów i kolor
wody odstręczają od podjęcia decyzji o wejściu w nieznane. Jednak
tam, gdzie dociera światło słoneczne, można spodziewać się bogatego życia. Stojąc nad czystą wodą prawie każdy z nas widział pływające tam ryby.

Dopiero jednak wejście pod wodę odkrywa przed nami bogactwo
słodkowodnych „raf”. Zobaczyć można zawieszone w bezruchu
szczupaki, które balansują między źdźbłami zanurzonych trzcin.
Do ich obserwacji szczególnie nadają się odrzańskie starorzecza
między Brzegiem Dolnym a Głogowem. Bogactwo łęgów i grądów
odrzańskich, z unikatowymi zespołami roślinnymi i rzadkimi zwierzętami, pozwala na stworzenie niezwykłego, jak na europejskie
warunki, parku narodowego. Mogłaby to być ogromna, podwrocławska atrakcja przyrodnicza.

Odrzański kleń
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Szczupak w gąszczu trzcin w odrzańskim starorzeczu
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Koza na dnie jeziora

Na piaszczystych dnach rzek, ale też w jeziorach, spotkać można
kolorową kozę, małą rybę z rodziny piskorzowatych. Ryba ta doskonale maskuje się na piaszczystych łachach. Wpływając w bardziej muliste tereny, porośnięte roślinnością wodną, nasze oczy zaczynają otwierać się ze zdumienia. Zakotwiczone w piasku lub
mule małże, otwierają swoje syfony wlotowe oraz wylotowe i filtrują przepływającą nad nimi wodę. Czasem wyrzucają z siebie niestrawione osady, tworząc rodzaj mikrowulkanów na dnie zbiornika. Ich wielkie muszle stanowią rusztowania do życia dla innych
zwierząt. Począwszy od mniejszych racicznic zmiennych po
stułbie szare.

Gąbka nadecznik stawowy w starorzeczu Odry

W czystych wodach znajdziemy przedstawiciela gąbek – zwierząt
kolonijnych, których ciała pachną jodem. Nadecznik stawowy
tworzy drzewkowate kolonie przypominające wyglądem poroża
jeleniowatych.

Mszywioł mucedo z doliny Odry

Małże i stułbie

Kolejną ciekawą grupą tworzącą kolonie są mszywioły. Te
wtórnojamowce tworzą swoje zgrupowania w różnych kształtach.
Na trzcinach rozwija się rozpiórek grzybowaty tworząc „narośla”
w postaci kul i wysokich walców. Natomiast na pniach pływających
w starorzeczach Odry odkryłem dziesiątki kolonii mucedo.
Mszywioła, który tworzy robakowate kolonie na mięsistej stopie,
dzięki której cały polip może się wolno poruszać.

Bogactwo przyrody w naszych wodach zadziwia. Wystarczy
zbiornik bez zanieczyszczeń i od razu mamy wybuch bioróżnorodności. Mam nadzieję, że kolejne zejścia po wodę będą mnie
ciągle zadziwiać i za każdym razem odkryję dla siebie coś
nowego.

Jeśli interesuje Państwa nasza przyroda,
zapraszam na mojego przyrodniczego bloga
www.dbajobociany.pl
gdzie prawie każdego dnia opowiadam historie
prosto z bagien, łąk i lasów.

Tekst i fotografie:
Krzysztof Konieczny
Fundacja Przyrodnicza
„pro Natura”
www.dbajobociany.pl
Mszywioł rozpiórek grzybowaty z Jeziora Chrzypskiego
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Uwaga!

Zwierzę na drodze!

Zwierzęta wpadają pod koła pojazdów
mechanicznych nie dlatego, że są samobójcami.
Dzieje się tak między innymi dlatego, że drogi po
których jeździmy przecinają ich szlaki migracyjne.
Zazwyczaj ma to miejsce na drogach
biegnących przez las.
Najwięcej kolizji z udziałem zwierząt zdarza się jesienią. W tym
czasie często przemieszczają się z one z miejsca na miejsce, m.in.
w poszukiwaniu pokarmu, zimowego schronienia. Okazuje się, że
do większej liczby tego typu wypadków dochodzi przy suchej nawierzchni a także po zmroku, gdy światła samochodów paraliżują
zwierzęta. Sytuacja jest taka, że zarówno my chcemy bezpiecznie
jeździć po drogach jak i zwierzęta zapewne chciałyby korzystać ze
znanych im szlaków.

Poniżej propozycje ograniczenia
tego typu wypadków.
1. Ograniczenie budowy dróg przecinających szlaki
migracyjne zwierząt.
Najważniejszą kwestią jest poznanie szlaków migracyjnych zwierząt. Zwłaszcza tych większych, jak sarny, jelenie, łosie, dziki czy
żubry. Poznanie tych newralgicznych miejsc pozwoliłoby uniknąć
budowania dróg, które znajdowałyby się na przecięciu szlaków.
Dobrym rozwiązaniem byłoby również budowanie specjalnych
przejść dla zwierząt, ponad drogami. Problem polega na tym, że jest
to kosztowne i inwestorzy dróg często unikają ich budowy.
2. Lepsze oznakowanie na poboczach dróg.
Właściwe oznakowanie, adekwatne do miejsc, może również przyczynić się do zmniejszenia liczby wypadków. Dla kierujących pojazdami czytelny i wyraźny znak, odbijający się od reflektorów,
powinien być ostrzeżeniem przed możliwym wtargnięciem na drogę. Problem w tym, że znaki są czasem ustawiane w kompletnie
nieadekwatnych miejscach i są jednostajne (czyli zazwyczaj
wszystkie dzikie zwierzęta mają postać sarny). Może lepiej byłoby,
aby na znakach zostały umieszczane również inne zwierzęta, wraz
z porami ich najczęstszego występowania. Z pewnością wtedy
postawione znaki odpowiadałyby realnej rzeczywistości i byłyby
bardziej pomocne.
3. Zgłaszanie wypadków z udziałem zwierząt.
Ze statystyk wynika, że kolizje samochodów ze zwierzętami to tylko pół procent wszystkich wypadków drogowych. W rzeczywistości jednak jest ich znacznie więcej. Taki stan rzeczy wynika
z prostego faktu: kierowcy często nie zgłaszają nigdzie kolizji
z udziałem zwierząt. Zazwyczaj dlatego, że straty są niewielkie
a zwierzę jedynie lekko ucierpiało. Poza tym uzyskanie odszkodowania za naprawę samochodu w wyniku takiego właśnie wypadku
często jest trudne a sprawy niejednokrotnie kończą się w sądzie.
Zwierzęta ubezpieczenia przecież nie mają. I kto w tym przypadku
odpowiada za zdarzenie? Kierowca, zarządca drogi, koło
łowieckie? Często jest to kwestia interpretacji oraz okoliczności, w
jakich doszło do wypadku. Niemniej jednak niezgłaszanie tego
typu wypadków jest błędem – być może udałoby się w ten sposób
zapobiegać kolejnym zdarzeniom.
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4. Zapobieganie kolizjom z dzikimi zwierzętami.
Podstawową zasadą jest dostosowanie prędkości do obowiązujących znaków drogowych. Przy mniejszej szybkości kierowca,
który zachowa zimną krew, zdąży zahamować. Jeżeli jednak do
zderzenia już doszło, najpierw należy włączyć światła awaryjne,
upewnić się czy można wyjść bezpiecznie z samochodu, ustawić
trójkąt ostrzegawczy (jeżeli zwierzę nie leży na drodze, może okazać się, że zdążyło uciec). Po zdarzeniu należy powiadomić policję.
W żadnym wypadku nie wolno nam zabierać zwierzęcia z drogi –
powinny się tym zająć odpowiednie służby a zwierzę, które uciekło, musi zostać znalezione.

Wybierając się jesienną porą drogą prowadzącą
przez las zawsze należy zachować ostrożność – nigdy
nie wiadomo, kogo możemy spotkać za zakrętem.
REKLAMA

Kolorowy deszcz
w słoiku

Jesień to bardzo barwna pora roku.
Może zdarzyć się, że jest słonecznie.
Ale im bliżej zimy, tym bardziej pogoda zaczyna
płatać nam figle. Dziś zapraszam do przeprowadzenia doświadczenia - kolorowego deszczu!
Do wykonania „kolorowego deszczu” potrzebujesz:
duży słoik z wodą, piankę do golenia, plastikowe
pojemniczki, strzykawkę i barwniki spożywcze
(różne kolory).
1. Słoik napełnij do 3/4 wodą, a resztę wypełnij pianką
do golenia. Barwniki spożywcze przelej do plastikowych
pojemniczków.
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2. Za pomocą strzykawki wprowadź niewielkimi
partiami każdy kolor barwnika spożywczego.
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3. Barwniki
spożywcze
zaczną stopniowo
przenikać przez
warstwę pianki
do golenia,
tworząc w słoiku
„kolorowy deszcz”.

2

Spróbójcie sami wykonać
to doświadczenie!

przygoda w lesie
Jak wygląda las jesienią? Co ciekawego skrywa? Przekonacie się czytając opowieść Artura
o tym, co pewnego razu przydarzyło się w lesie pewnemu chłopcu o imieniu Michał.
Pewnego wrześniowego dnia wybrałem się na wycieczkę rowerem
do pobliskiego lasu, który znałem od dziecka. Wiedziałem,
że na jego skraju zbiorę mnóstwo dzikich, pachnących jeżyn.
Wiedziałem też, że przy odrobinie szczęścia uda mi się znaleźć
kilka dorodnych grzybów, które często zbieram z moją mamą.
Najczęściej natrafiamy na koźlaczki, rosnące pod brzozami, a także mniejsze
lub większe zajączki, lubiące towarzystwo świerków.
Przezornie wziąłem na rower torebkę w nadziei, że przyniosę
do domu trochę tych smacznych „darów lasu”.
Jak się później okazało na skraju lasu nie znalazłem żadnych grzybów.
Za to krzaczki z jeżynami wyjątkowo uginały się od dojrzałych owoców.
Zerwałem kilka i od razu zjadłem ze smakiem. Nagle moim oczom,
w głębi lasu ukazała się rozerwana reklamówka i porozrzucane z niej śmieci.
Wyobraźnia podsunęła mi scenę, w której musiała rozegrać się tu jakaś
walka. A ponieważ znałem bardzo dobrze ten las, a na zewnątrz
było jeszcze jasno, postanowiłem sprawdzić, co się w nim wydarzyło.
Odłożyłem swój rower i ruszyłem w głąb lasu.

W rozrzuconej stercie śmieci dostrzegłem
plastikowe butelki, kolorowe papierki po cukierkach,
resztki produktów spożywczych (w tym kawałki jabłka),
obierki i łupinki z resztkami orzechów włoskich.
Wyglądało to tak, jakby ktoś „buszował” w tych śmieciach,
w poszukiwaniu czegoś do zjedzenia. Tylko kto?
Winowajców tego „zamieszania” jak na razie
nie zauważyłem. Zastanawiałem się tylko przez chwilę,
czy zwierzę było duże, czy małe. Choć z pewnością uparte
i zadziorne sądząc po rozrzuconych śmieciach.
Postanowiłem wejść trochę głębiej, mając rower
cały czas w zasięgu wzroku.

Wszedłem jeszcze trochę głębiej i nagle słyszę dźwięki
dochodzące z dwóch różnych miejsc: z drzewa oraz spod
sterty liści! Po drzewie w najlepsze wspinała się
wiewiórka z rudą kitką a spod sterty liści wyszedł jeż i od
razu skulił się w kłębek. W tym momencie mogłem już
odtworzyć to, co zdarzyło się w lesie. Reklamówka ze
„skarbami” stała się celem dwóch zwierząt: wiewiórki
i jeża. Wiewiórka wydobyła z niej łupinki z resztkami
orzechów, które bardzo lubi i chętnie podjada, a jeż
zainteresował się dojrzałym kawałkiem jabłka.
Oto sprawcy tego zamieszania!

Wychodząc z lasu zebrałem rozrzucone śmieci do torebki
przeznaczonej na grzyby. Zawiązałem ją na kierownicy
i postanowiłem, że gdy wrócę do domu to posegreguję
wszystkie śmieci. A dla mieszkańców lasu przyniosę
trochę świeżych orzeszków i ziaren.

Las to miejsce, w którym
trzeba wiedzieć, jak się zachować.
Kochane dzieci pamiętajcie
o tym, że wchodząc do lasu
jesteście jego gośćmi!

leœny kodeks
postêpowania
nie depcz grzybów!

zachowaj CISZê!
W lesie należy zachować spokój i względną ciszę.
Nie chodzi o to, aby zachowywać się jak „mysz
po miotłą”, lecz o to, by przekrzykiwaniami
i piskami nie płoszyć
zwierząt leśnych.
Jesień to dla nich
trudny czas, wiele
z nich przygotowuje się
do zimy, zbierają zapasy
(wiewiórka) lub zapadają
w sen zimowy (niedźwiedź).

W lesie nie wolno niszczyć grzybów – nawet tych, które są
trujące. Nie przewracajmy ich tylko dlatego,
że sami ich nie zjemy. Niektóre zwierzęta leśne
właśnie tymi grzybami się odżywiają. Oprócz tego
trujące grzyby są schronieniem dla owadów!
Pamiętajcie o tym, że grzyby współistnieją
z drzewami, pobierając od siebie składniki
odżywcze. Myślę, że nie trzeba przypominać
o tym, że grzyby jadalne zawsze powinniśmy
zbierać z osobą dorosłą!

uwaga na pajêczyny!

NIE ŒMIEÆ!
Chcielibyście, aby w Waszym domu ktoś
śmiecił? Z pewnością nie! Zwierzęta
i rośliny też tego nie lubią! Las to nie
miejsce na wyrzucanie śmieci.
Zanieczyszczenie lasu wpływa
niekorzystnie na środowisko. Czy wiecie
o tym, że papierki z cukierków rozkładają
się aż 450 lat? To baardzo długo!

Nie rozrywajmy umyślnie pajęczyn –
pająki przez długi czas muszą
tkać nić, której my pozbywamy się
w jednym momencie. Nić dla pająka
to sieć łowna, w którą to pułapkę
łapią się np. owady. Jeżeli zerwiemy
nić pozbawimy pająka nie tylko sieci
i pożywienia, ale także będą zmuszone tkać
kolejną pajęczą sieć od nowa.

uwaga
na ogieñ!
W lesie nie powinniśmy
niepotrzebnie rozniecać ognisk –
chyba, że jest przeznaczone do tego
miejsce, a palenisko jest pod
kontrolą dorosłych. Trzeba uważać
zwłaszcza podczas suchych dni,
gdy niebezpieczeństwo pożaru w lesie
jest bardzo duże!

m¹drze dokarmiaj!
Mądrze dokarmiajmy zwierzęta – najlepiej w miejscach do
tego przeznaczonych. Dokarmianie dzikich zwierząt w lesie
powinno być przemyślane, gdyż niewłaściwe (i nieświeże)
produkty, jakie przyniesiemy do lasu, mogą stać się
przyczyną chorób zwierząt. Dlatego pasza, siano powinny
być suche, a warzywa świeże. Nie pozostawiajmy pokarmu
„byle gdzie”. W każdym lesie znajdują się wyznaczone
miejsca, do których zwierzęta często przychodzą właśnie po
to, by uzupełnić pokarm.
W lesie jesteśmy tylko przybyszami, dlatego
opuszczając go, pozostawmy takim, jaki zastaliśmy.

kto to?
Wytnij i połącz elementy w jeden obrazek.
Kogo przedstawia?

obrazek
przedstawia:
....................................

nagrod¹
za
poprawn¹
odpowiedŸ
jest:

Za pRAWID£OWE rozwi¹zanie zagadki
z poprzedniego numeru (³abêdŸ niemy,
mewa œmieszka, rybitwa bia³oczelna,
kormoran zwyczajny)

NAGRODy OTRZYMUJ¥:

micha³
nowak
C.O. larix myœlenice

karolina
kosek
ROZWIĄZANIE PROSZĘ PRZEKAZAĆ DO SKLEPU, W KTÓRYM
OTRZYMALIŚCIE PAŃSTWO KWARTALNIK VIRIDIS DO DNIA 10.11.2017
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

W jesiennym wydaniu
magazynu „Viridis” przypominam
o opryskach drzewek owocowych
a także podpowiadam, jakimi
środkami można skutecznie
zwalczać gryzonie.

Nadszedł już czas pomyśleć o jesiennych zabiegach na naszych
działkach. Aby w przyszłym roku na naszych drzewach pojawiły
się zdrowe owoce, musimy już w tym roku zastosować jesienny
oprysk mocznikiem.
Mocznik stosowany dolistnie jesienią w istotny sposób wpływa na
pąki kwiatowe. Jest szybko pobierany przez zimujące organy rośliny, co wiosną pozwala na intensywny wzrost i rozwój drzew. Pąki
kwiatowe wykorzystują dostarczony jesienią azot na lepsze wykształcenie poszczególnych części kwiatów. Drzewa na ogół kwitną wcześniej i okres kwitnienia wydłuża się nawet o 10 dni. Powoduje to wydłużenie czasu zapylania roślin i sprzyja lepszemu
zawiązaniu owoców. Zawiązki owocowe są silniejsze i w mniejszym stopniu podatne na opadanie. Opryskiwanie mocznikiem
powinno być wykonane w okresie, kiedy rozpoczęły się jesienne
procesy starzenia liści. Azot jest wówczas szybko przemieszczany
do organów zimujących rośliny – pędów, pąków i korzeni.
Opryskiwanie 5% roztworem mocznika w końcu października (po
pierwszych przymrozkach), w fazie opadania liści, przyspiesza ich
rozkład i daje bardzo dobre efekty w ograniczaniu liczby zarodników parcha jabłoni. Mocznik stosowany jesienią dolistnie nie
pobudza już wzrostu pędów, nie stwarza więc niebezpieczeństwa
uszkodzeń mrozowych pędów i pąków kwiatowych.
W okresie bezlistnym natomiast, gdy liście już opadną, stosujemy
oprysk Miedzianem 50 WP. Miedzianem opryskujemy gałęzie,
pień oraz ziemię wokół niego, uprzednio zgrabiając opadłe liście.
Jeżeli temperatura wynosi poniżej 10°C, możemy rozpuścić
miedzian w letniej wodzie. Dobrze jest także pod drzewa wysypać
wapno granulowane w ilości 0,5 kg na 10 m². Zostanie potem już
tylko pobielić w grudniu drzewka i czekać na przyjście wiosny.

Do naszych mieszkań i piwnic wkroczyły gryzonie, chcąc schować
się przed chłodami w domowych zakamarkach. Do zwalczania
myszy oraz szczurów proponuję pastę Racumin oraz nową pastę
o nazwie Rodicum. Przeznaczone są do zwalczania wszystkich
gryzoni we wszystkich miejscach ich występowania: w domach,
piwnicach, budynkach inwentarskich, również w miejscach o dużej
wilgotności, takich jak np. śmietniki. Trutka wykazuje odporność
na działanie wody, wilgoci, kurzu i pleśni. Pasty zawierają Bitrex –
substancję o gorzkim smaku, która zapobiega przypadkowemu
spożyciu przez inne zwierzęta. Trutkę najlepiej wykładać w specjalnie do tego przygotowanych karmnikach (zamykana skrzynka z
otworami wejściowymi i wyjściowymi dla gryzoni) przy wejściach
do budynków, w zakamarkach oraz w pobliżu kryjówek gryzoni.
Środek jest trutką pokarmową i działa na szkodniki po zjedzeniu.
Działanie środka kumuluje się w ciągu kolejnych dni pobierania.
Gryzonie zostają wyeliminowane zazwyczaj po około 3-5 dniach.
Innymi szkodnikami są karaluchy oraz prusaki. Do tego rodzaju insektów proponuję Blatanex Gel. Środek ten przeznaczony jest do
zwalczania tych owadów w domach, mieszkaniach, pomieszczeniach biurowych, produkcyjnych, użyteczności publicznej, itp.
Preparat jest szczególnie użyteczny do stosowania w miejscach
wymagających specjalnej ostrożności przy zabiegach dezynsekcji,
również tam, gdzie znajdują się urządzenia elektryczne, przełączniki czy komputery. Środek jest trutką pokarmową, działa po zjedzeniu przez szkodniki. Blattanex Gel jest szczególnie atrakcyjny dla
karaluchów i prusaków, gdyż stanowi kombinację bardzo skutecznej substancji czynnej ze smakowitą przynętą. Jako trutka pokarmowa musi zostać zjedzony i po pewnym czasie ujawnia swoje
działanie. Insekty giną w kryjówkach lub gniazdach, dlatego często
martwe owady wcale nie są widoczne. Niezjedzona trutka pozostaje atrakcyjna dla karaczanów przez wiele miesięcy. Trutkę
możemy aplikować na różnych powierzchniach, gdyż jej mleczny
kolor nie rzuca się w oczy. Wykładanie żelu nie wymaga wcześniejszego przygotowania pomieszczenia – może odbywać się w obecności ludzi nie przerywając im ich codziennych czynności.

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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Choinki

z WARMII

Pisząc ten artykuł pragnę podzielić się
moją wiedzą i doświadczeniem
Ireneusz
w sprzedaży hurtowej i detalicznej
Bogusławski
C.O.
choinek bożonarodzeniowych.

Zieleń-Bogusławscy,
Olsztyn

Od 1994 roku prowadzę rodzinne Centrum Ogrodnicze w Olsztynie, a w 2003 roku założyłem pierwszą uprawę drzewek choinkowych. Dziś powierzchnia upraw sięga 30 ha.
Uprawa choinek, od chwili posadzenia do rozpoczęcia pozyskiwania, trwa od 4 do 6 lat. Dzisiejszy rynek jest już na tyle wymagający, że niestety samo posadzenie nie wystarcza. Czasy kiedy
posadziło się sadzonki i wycinało choinki bez zabiegów pielęgnacyjnych już minęły. W czasie wzrostu wymagana jest intensywna
pielęgnacja drzewek, polegająca na regularnym odchwaszczaniu
plantacji, nawożeniu i formowaniu. Po sezonie dochodzą jeszcze
prace porządkowe, które często wymagają nie mniejszych nakładów niż pielęgnacja.

Drzewka wymagają pielęgnacji

fot.:

Autor artykułu z żoną - właściciele plantacji

Niektórzy pamiętają jak po choinkę chodzili z ojcem lub dziadkiem
do leśniczego, a ten po wypisaniu asygnaty wskazywał uprawę
leśną, prowadzoną pod liniami wysokiego napięcia, z której można
wyciąć choinkę. Dzisiaj mało kto chciałby wstawić do domu
choinkę z uprawy leśnej, a to ze względu na jej mało atrakcyjny
wygląd. Dzisiejsza choinka musi być wielokrotnie formowana i
nawożona. Oczywiście jeżeli ktoś mieszka w pobliżu plantacji to
każdy właściciel z chęcią pozwoli na wybranie choinki. W tej czynności nie powinno zabraknąć dzieci, którym ta czynność wykonywana wspólnie z rodzicami sprawia wiele radości.
Jak ciężką pracą jest hurtowe pozyskanie choinek wiedzą tylko
osoby, które się tym zajmowały. W ciągu kilku dni, bez względu na
pogodę, trzeba wyciąć, zapakować, wywieźć z plantacji na plac
magazynowy i załadować na samochody tysiące drzewek.
Następnym etapem jest sprzedaż detaliczna wymagająca zachęcająco wyglądającego wystroju, długich godzin pracy, bez względu
na pogodę. Jak widać, zanim drzewko rosnące na plantacji trafi do
domu właściciela, musi przejść długą drogę, niczym w fabryce.
Plantacja liczy obecnie 30 ha
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fot.:

fot.:
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Choinki w doniczkach dłużej się utrzymują

REKLAMA

Sprzedaż detaliczna choinek jest opłacalna, ale i ryzykowna z powodu dużej konkurencji. Inwestując w zakup choinek trzeba znać
potrzeby jakościowe i ilościowe punktu, który będzie obsługiwał
dany obszar zamieszkania. Największe porażki ponoszą nowi, nie
znający rynku, a liczący tylko na szybki zysk. Najpierw trzeba
ponieść koszty związane z wynajęciem placu, zakupem i transportem choinek, obsługą sprzedaży i podatkiem.

SKALNIAK

fot.:

Do tego dochodzą niepewne warunki pogodowe i świadomość, że
tuż za rogiem wystawi się mały punkt z setką drzewek z własnej
działki, sprzedający bez kasy fiskalnej i nie ponoszący
wspomnianych wyżej kosztów. To ryzyko, z jakim każdy prowadzący centrum ogrodnicze musi się liczyć. W rozmowach z Koleżankami i Kolegami z Centrów Ogrodniczych dowiaduję się, że nie
wszyscy zajmują się sprzedażą choinek z uwagi na dużą i nieuczciwą konkurencję. Jest to błąd, szczególnie tych którzy mają działy
sprzedaży roślin ozdobnych. Okazuje się, że w ostatnich latach
wzrasta sprzedaż choinek w doniczkach. Młode pokolenie, chcąc
mimo wszystko zachować polską tradycję, nie wstawia do
mieszkania 2,5 metrowego drzewka, a kupuje choinkę o wys. 1,0 –
1,5 m w doniczce od 5 do 12 litrów. Zaoszczędza czas na
oprawianie, a choinka dłużej zachowuje igły w ciepłych i suchych
mieszkaniach.
Najrozsądniej jest wprowadzać do sprzedaży choinki w doniczkach
i cięte w niewielkich ilościach, testując w ten sposób możliwości
swojego centrum ogrodniczego. Punkty sezonowe nie prowadzą
sprzedaży w doniczkach, a jeżeli tak, to mają mały wybór.
Na zakończenie zaskoczę Państwa tym, że sprzedaż choinek na
plantacjach zaczyna się już w okresie wakacji, gdy drzewka mają
piękne przyrosty, pogoda dopisuje i ułatwia lustrację plantacji. Po
udanych rokowaniach, podpisanych umowach, pozostaje nam
czekać i liczyć na słoneczną jesień i późną zimę. Na Warmii zima
przychodzi 2-3 tygodnie wcześniej niż w centralnej części kraju.

Myślę, że ten artykuł o choinkach, pisany od strony
producenta, przybliży konsumentom trudy pracy
jaką trzeba wykonać uprawiając i sprzedając
choinki. I robić to w ten sposób, aby nam
wszystkim było pachnąco i miło przy wigilijnym
stole.

PORADY FACHOWCÓW

TOPIARY
Topiary
to inaczej rośliny formowane
Agnieszka
Dybaś-Kopczacka
(„żywe rzeźby”), które
C.O. Ogrody,
wprowadzają do ogrodu porządek,
Gorlice
elegancję i styl. Od lat fascynują
ogrodników i hobbystów
pieczołowicie budujących swoje
tradycyjne i nowoczesne ogrody.
Topiary pochodzą od starożytnych Rzymian – można było je spotkać przy pięknych willach i posesjach zamożnych mieszkańców
Rzymu. Do całej Europy moda na ogrody z formowanymi rzeźbami
dotarła w XVI wieku.
Topiarius – czyli ogrodnik. Pierwsze wzmianki o topiariusach pochodzą sprzed 700 lat p.n.e. Żyjący w starożytności ogrodnicy formując rośliny naśladowali rzeźbiarzy. Strzyżone przez nich rośliny
powtarzały kształty dzikich zwierząt i mitologicznych postaci.
Ogrodnik, który posiadał odpowiednią wiedzę w zakresie dekoracyjnego przycinania żywopłotów, nazywany był topiariusem. Do
jego zadań należało nie tylko prawidłowe rozplanowanie ogrodu,
ale także kształtowanie roślin. Przez odpowiednie cięcie nadawał
on roślinom nienaturalne kształty: figuralne, geometryczne, często
o skomplikowanej postaci.

Roślin, z których można formować „żywe rzeźby” jest wiele. Najbardziej znane i polecane gatunki to:

Bukszpan
(Buxus)
Wolno rosnący i zimozielony, nadaje się na formowanie w kule
i stożki, a także strzyżenie w niskie obwódki. Wczesną wiosną
rozpoczynamy pierwsze cięcie korygujące (kwiecień) a w połowie
lata (koniec czerwca-początek lipca) tniemy nowe, tegoroczne
przyrosty. Wielkość topiaru możemy regulować – idealne do tego
celu będą specjalne formy nakładane na rośliny lub też zrobione
własnoręcznie np. z kartonu. Należy pamiętać jeszcze o jednym: w
celu polepszenia cyrkulacji powietrza i zmniejszenia podatności
bukszpanu na choroby grzybowe, musimy co jakiś czas wyciąć
kilka gałązek ze środka rośliny.
Najlepsze do formowania są takie krzewy, które mają wiecznie
zielone liście, rosną wolno, są gęste i lubią przycinanie. Ale
przycinane mogą być również krzewy, których liście na zimę
opadają.
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Cis

Lipa

(Taxus)
Jest to wytrzymały iglak, który nie ma wielkich wymagań co do gleby. To krzew zimozielony, rosnący dość wolno i mający gęste igły.
Jest bardzo łatwy w utrzymaniu, nie wymaga częstego i mocnego
cięcia, a mimo to zawsze prezentuje dobrą formę. Dobrze rośnie
w cieniu i półcieniu a przy tym jest rośliną długowieczną i szlachetną. Pięknie prezentuje się w postaci kul na pniu. Przycinanie
cisu najlepiej wykonać w czerwcu.

(Tilia)
To drzewo w wyniku wieloletniego prowadzenia i przycinania może tworzyć piękne, gęste płaskie szpalery na znacznych wysokościach. Lipy szpalerowe do dnia dzisiejszego tworzą zjawiskowe,
długie aleje przy zamkach i pałacach.

Ostrokrzew
(Ilex)
Jest bardziej znany jako roślina żywopłotowa, która wymaga częstego nawożenia. Ostrokrzew również sprawdzi się w formie
topiaru, ale chcąc uzyskać zamierzony efekt trzeba go przycinać od
samego początku.

Ligustr
(Ligustrum)
Rośnie szybko i jest dość popularny w ogrodach. Roślina lubi częste i radykalne cięcie – dzięki temu w krótkim czasie można osiągnąć upragniony efekt. Minusem jest to, że nie lubi terenów podmokłych i niestety nie jest zimozielony.

Cyprysik
(Chamaecyparis)
Topiary utworzone
z cyprysików mogą być
zielone, żółte lub niebieske
(w zależności od odmiany).
Najczęściej mają postać
kuli na pniu lub kilku takich kul (np. jedna obok
drugiej). Przeważnie są
przycinane starsze i duże
okazy – zwłaszcza wtedy,
gdy chcemy uratować
roślinę przed karczowaniem.
REKLAMA

Platan
(Platanus)
Najczęściej wykorzystywany jest do formowania parasoli
zapewniających cień, często spotykany w wielu kawiarniach, gdzie
zapewnia ochronę przed słońcem zastępując tradycyjne parasole.

Grab pospolity
(Carpinus betulus)
Grab ma jedną wielką zaletę: utrzymuje brązowe liście od jesieni aż
prawie do wiosny. Dopiero gdy zaczynają wyrastać nowe,
młodziutkie liście, stare i suche spadają.
Podstawowymi narzędziami potrzebnymi do przycinani i formowania są: sekator, nożyce ręczne o długich ostrzach, nożyce
elekryczne lub spalinowe, drabina (przy formowaniu dużych
okazów), szablony.
Z posadzonych roślin można formować przeróżne kształty a najbardziej popularne to:
ź kule
ź stożki
ź stożki i kule na pniu
ź chmurki
ź słonie
ź pawie
ź psy
ź dzbany.
Samodzielne formowanie drzew i krzewów to zadanie dla
wytrwałych i lubiących eksperymenty ogrodników. Jest to
proces długotrwały, na którego efekty trzeba poczekać.
Niemniej jednak trud zaowocuje stworzeniem drzewka
będącego chlubą właściciela.
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Damąbyć...

Agata Konieczna
C.O. ŻARÓW

Róża jest niekwestionowaną królową
w ogrodzie. Jej świta w postaci
dam dworu jest spora. Ten
zaszczytny tytuł jednej z nich
mógłby przypaść kamelii.

Królowa róża absorbuje każdego ogrodnika. Aby była piękna,
trzeba o nią dbać i spełniać jej preferencje. A jak jest z kamelią? Czy
ona również ma wysokie wymagania co do uprawy? Co zrobić, aby
im sprostać i sprawić, aby dobrze rosła w naszym mieszkaniu lub
ogrodzie?
Kamelia japońska (Camelia japonica), to roślina należąca do
rodziny herbatowatych. Jej liście przypominają nieco liście
herbaty, choć nie są one wykorzystywane do żadnych naparów.
Kamelie uprawia się ze względu na ozdobne kwiaty o delikatnych
płatkach. Z daleka można nawet pomylić kamelię właśnie z różą,
gdyż jej kwiaty są bardzo do niej podobne.
Ojczyzną kamelii jest Azja i tam w naturalnych warunkach może
dorastać nawet do 15 m. Azjatyckie pochodzenie rośliny (Chiny,
Japonia, Korea) zobowiązuje do tego, aby roślina była uprawiana w
ciepłych warunkach. Zwłaszcza, że roślina ta zakwita zimą
(jesienią wypuszczając pąki). Niestety nasza zima (z mrozem,
chłodem i śniegiem) znacznie różni się od zimy panującej w
większości rejonów Azji czy Chin. Co ciekawe kamelii odpowiada
również wilgotny klimat Wielkiej Brytanii i niektóre rejony Stanów
Zjednoczonych. W Polsce niestety nie spotkamy jej rosnącej dziko.
Ale możemy ją uprawiać w ogrodach (w gruncie) lub w donicach
(na balkonie, w mieszkaniu). Najbardziej popularna jest uprawa z
sadzonek zdrewniałych lub sadzonek sprzedawanych w
doniczkach. Uprawa z nasion jest mało popularna i trudna, ale
możliwa.
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Rozpoczynając uprawę kamelii musimy wiedzieć o tym, jakie są jej
podstawowe wymagania. Nie wszystkie preferencje można
określić jako „królewskie”: gleba lekko kwaśna i wilgotna,
stanowisko słoneczne, dostosowane nawożenie. Problem pojawia
się wtedy, gdy chcielibśmy zagwarantować kamelii bezwietrzną,
bezmroźną i suchą zimę. Rośliny te bardzo często ulegają
przymrozkom, dlatego tak trudna jest ich uprawa w gruncie.
Zwłaszcza w takich rejonach naszego kraju, w których zimy są
długie a przymrozki większe. Kamelia w doniczce również nie
toleruje chłodu, na zimę powinna zostać przeniesiona w miejsce z
temperaturą ok. 10°C, z dostępem do światła. Sprawdzonym sposobem na „ocieplenie” donic z kameliami jest obłożenie ich kartonem
lub styropianem.
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Latem kamelie wymagają podlewania i nawożenia nawozami bez
zawartości wapnia (mogą być to np. nawozy długodziałające).
Jesienią podlewanie należy wzmocnić a gdy kamelie wypuszczają
pąki i kwitną można już nawozić nawozami płynnymi. W
odróżnieniu od większości roślin kamelie zazwyczaj jesienią
wypuszczają pąki a zimą w pełni zakwitają. Kamelie bardzo dobrze
czują się wtedy np. w ogrodzie zimowym.
Kamelia jest jedną z tych roślin, które nie lubią zmian. Problemy
z asymilacją rozpoczynają się wtedy, gdy po 2 lub 3 latach roślinę
należy przesadzić. Roślina po tym czasie potrzebuje już większej
doniczki, trudno jest jej jednak zaakceptować nowe miejsce.
Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest umieszczenie jej na tym
samym lub w podobnym stanowisku. Każda zmiana miejsca może
niekorzystnie wpłynąć na roślinę. Zwłaszcza należy pamiętać o
tym, aby światło padało z tej samej strony.
Kamelie uprawiane w polskich i europejskich ogrodach mają
zazwyczaj podobny pokrój: krzaczkowaty i dorastają nawet do 200
cm. W praktyce jednak mogą być niższe. Kwiaty kamelii
przybierają różne barwy: od białej, po różową i czerwoną. Mogą się
różnić także pokrojem, jedne odmiany mają kwiaty pojedyncze,
inne półpełne lub pełne. Kolor i faktura kwiatów sprawiają, że mają
wdzięk i powab oraz urok.

Kamelie uprawiane w doniczce, w mieszkaniu, można formować i
tworzyć drzewko bonsai. Warto dodać, że kamelia lubi być
zraszana. Przy odpowiedniej pielęgnacji kwitnie w mieszkaniu
przez całą zimę.
Kamelie są nie tylko roślinami ozdobnymi, ale cechują je również
inne właściwości. Okazuje się, że z niektórych odmian kamelii
przyrządza się herbatę. Cenne są również nasiona kamelii małej
(sasankwy) - pozyskuje się z nich wysokiej jakości olej, który
wzmacnia włosy i regeneruje skórę głowy. Olej ten często jest
również składnikiem preparatów przeciwko komarom oraz maści i
środków kosmetycznych. Liście niektórych odmian posiadają
olejek eteryczny, który używany jest jako środek antyseptyczny w
gabinetach dentystycznych. Kwiaty i liście tej rośliny wykorzystywane są także w medycynie ludowej. Pozyskiwane ekstrakty są
naturalnym lekiem przyspieszającym gojenie się ran. Na przykładzie kamelii widać, że to, co naturalne, można wykorzystać na
wiele sposobów: od pielęgnacji do leczenia.

Tak jak róża niepodzielnie panuje w ogrodzie tak kamelia
może rozpocząć królowanie na balkonie lub w pokoju.
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Zieleń
przed

firmą

Koncepcję ogrodu przed firmą
Trak-Met w Biskupcu oparto na
Joanna Wołejszo
miękkich liniach, które nieco
Pro-Centrum
przełamują
prostą i nowoczesną
Biskupiec
bryłę budynku.

Zaprojektowany ogród jest funkcjonalny – w przyszłości wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych na trawniku jak koszenie, wertykulacja czy nawożenie siewnikiem nie będzie sprawiało trudności.

Wytyczne do stworzenia tego ogrodu były jasno określone. Rośliny
nie mogą być ekspansywne ani uciążliwe podczas późniejszej pielęgnacji. Dlatego wybrane zostały gatunki w większości iglaste
szczepione na różnych wysokościach. Dzięki temu teren przed
firmą będzie atrakcyjny przez cały rok.
Są to m.in.:
ź Jodła koreańska 'Silberlocke',
ź Sosna górska (kosodrzewina) 'Benjamin',
ź Żywotnik olbrzymi 'Whipcord',
ź Żywotnik olbrzymi 'Kager's Beauty',
ź Sosna wejmutka 'Sea Urchin',
ź Jałowiec Pfitzera 'King of Spring',
ź Świerk serbski 'Peve Tijn'.
REKLAMA
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Rośliny iglaste zostały urozmaicone krzewami Hortensji
bukietowej dorastającej maksymalnie do 1,2 wysokości.

PORADY FACHOWCÓW

Nasadzenia usytuowano w sposób niekolizyjny z istniejącym uzbrojeniem terenu tak aby umożliwić prawidłowy wzrost i rozwój
dla roślin.
Przed frontem firmy utworzono strefę rekreacyjną. Zaprojektowano tutaj rośliny pachnące i kwitnące, ale jednocześnie nie zasłaniające budynku.

Wiodącą nawierzchnią w ogrodzie pozostaje murawa, gdyż zajmuje ona największe połacie terenu i jest zdecydowanie najmilsza dla
użytkowników. Ograniczniki między rabatami a trawnikiem zaprojektowane zostały z kostki granitowej 8/11 cm. Rabaty wyspano
ozdobnym kamieniem w kolorze białym i szarym.

Zaprojektowane nasadzenia roślinne odpowiadają panującym na
terenie opracowania warunkom klimatycznym oraz siedliskowym.
Gatunki roślin są odporne na przeciągi oraz zgodne dla występującej w naszym regionie strefy mrozoodporności.

Niższym pasem okalającym układ kompozycyjny jest szpaler
Lawendy wąskolistnej: w lecie dodaje ona kolor i przyjemny
zapach. W drewnianej donicy króluje Werbena patagońska.
Przestrzenie wokół budynku zostały urozmaicone drzewami i krzewami o formie kulistej. Są to Wiśnie osobliwe 'Umbraculifera',
Żywotniki zachodnie 'Danica' oraz Sosny górskie szczepione.
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Zimowit

i spółka

Tekst
Witold
Czuksanow

W ogrodzie nadchodzi teraz taki
czas, gdy większość jego
mieszkańców zaczyna wyczuwać
nadchodzące chłody i zbliżającą
się zmianę pory roku.

Rośliny zaczynają zasychać, ubywa kwiatów, dla których
znacznie ważniejsze niż kolorowe płatki, staje się wytworzenie
i wysianie nasion. Są w końcu gwarantem na odrodzenie
w następnym roku. U wielu bylin z kolei mamy obecnie
okres gromadzenia zapasów pod ziemią. W tych wszystkich
przygotowaniach znajdziemy jednak i takie zachowania,
które zwyczajnie zaskakują.
Przykładem zimowity (Colchicum) – chyba najlepiej znane
rodzime cebulowe, kwitnące na przełomie lata i jesieni. W naturze
niezbyt często się je spotyka. Szczęścia można szukać na południu
kraju, na wzgórzach pokrytych dzikimi łąkami. Tam gdzie ludzkie
ścieżki prowadzą rzadko, wciąż widuje się spore łany. Natura wyznaczyła zimowitom dziwny tryb życia. W mojej ocenie kazała im
się spieszyć. Wiosną mają wypuścić liście, potem krótko, przez
mniej więcej dwa miesiące nazbierać asymilatów w podziemnych
bulwach, a w końcu zaschnąć, ale tylko na krótką drzemkę, którą
przerywają sierpniowe upały. Zamiast czekać do wiosny zimowity
właśnie teraz postanawiają pochwalić się tym, co do tej chwili ukrywają pod ziemią: pąki a następnie kwiaty. Zjawisko bywa wyjątkowe zwłaszcza wtedy, gdy bulw jest pod ziemią sporo. Wtedy kielichy pojawiają się całymi łanami, a ogród przybiera odświętny, iście
wiosenny, fioletowy wygląd. Bywają też i białe polany. To dwa najczęściej spotykane kolory. Całe przedstawienie trochę przypomina
marcowe kwitnienie krokusów.
Często się zdarza, zwłaszcza u odmian uprawnych, że kwiaty są
okazałe i tak ciężkie, że podstawy nie wytrzymują i zimowity kładą
się na ziemi. To jednak, moim zdaniem, w niczym nie umniejsza
rangi tego wyjątkowego pokazu. Może tylko co nieco utrudnia zadanie jesiennym trzmielom i innym owadom, dla których całe widowisko jest być może nie tyle okazałe, ile smakowite. To okazja do
skosztowania jednego z ostatnich kwiatowych nektarów kończącego się lata.
Generalnie świat zwierząt z daleka omija zimowity. Są bowiem trujące, bo ich liście, bulwy, a nawet nasiona wypełnia kolchicyna.
Z jednej strony ta informacja może i wywołuje dreszczyk emocji
a nawet lekką obawę, z drugiej jednak, jeśli o całej sprawie wiemy
i dobrze się nad nią zastanowimy, trujący zimowit może stać się
sprzymierzeńcem ogrodnika. Coś co trujące, rzadko przecież bywa
celem ataku różnych szkodników.
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Ogrodowe zimowity naprawdę rosną zdrowo i są długowieczne.
W dobrych warunkach: na żyznych i wilgotnych glebach rozrastają
się pięknie. Z każdej bulwy w sezonie powstają dwie, a niekiedy nawet trzy kolejne. To kwiaty niekłopotliwe. Trzeba je posadzić raz
(najlepiej właśnie teraz kupić ciekawe okazy) i mamy ozdobę na lata. A przy odrobinie szczęścia być może spotkamy też w centrum
ogrodniczym cebulki jesiennych krokusów? Jeśli tak, to być może
znajdzie się wśród nich słynny szafran? Kwiaty tego krokusa
(Crocus sativus) są źródłem jednej z najdroższych przypraw i rozwijają płatki właśnie o tej porze roku. W Pakistanie, Indiach i północnej Afryce szafranowe żniwa trwają w najlepsze. Ręcznie
zrywa się długie, intensywnie pomarańczowe znamiona słupków.
Zbiory trwają ponad miesiąc, bo rośliny bardzo długo i systematycznie wypuszczają spod ziemi kolejne kwiaty. Niestety w naszych ogrodach kwitnienie szafranu należy do widowisk jednego
sezonu, bo dla tego szlachetnego gatunku ciepła pora roku jest u nas
zwyczajnie za krótka. Cebulki wyczerpane kwitnieniem nie mogą
się odbudować i w kolejnych latach wypuszczają jedynie liście.
By nieco poprawić sobie humor, do jesiennego towarzystwa polecam dosadzenie bulw cyklamenów neapolitańskich (Cyclamen
hederifolium). Te też pięknie kwitną, a do tego mają cudnie wzorzyste liście i całkiem nieźle zimują. Jeśli zapewni im się dobrą ziemię zasiloną próchnicą z liści, wtedy każdego roku mogą powtarzać kwitnienie!

www.czuksanow.pl
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Pnącza
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jesienna feeria
barw i kolorów
Pnącza należą ciągle do niedocenianej
grupy roślin. Chociaż moim
zdaniem już zaczęły
wykonywać 'dobrą robotę'.

Hanna
Antoszczuk
Sosenka,
Łapy
Coraz częściej można zauważyć, że obsadza się nimi monotonne ekrany drogowe. Warto je również sadzić przy budynkach
i ogrodzeniach – dodadzą wiele uroku lub przykryją nieciekawy
widok. W naturze pnącza rosną w trudnych warunkach, bo
muszą konkurować ze swoimi wspornikami, czyli drzewami
i krzewami, o wodę i substancje pokarmowe. Z kolei w zupełności im wystarcza nawet niewielki dostęp do ziemi. W sezonie
wegetacyjnym, nawet jeśli nie są ozdobne z kwiatów, to i tak
tworzą wspaniałą ścianę zieleni. Natomiast jesienią swoimi
słonecznymi, bądź ognistymi barwami, pokazują swój dodatkowy urok w kolejnej odsłonie.
Na miejsca cieniste i półcieniste świetnie sprawdzi się
hortensja pnąca, a w cieplejszych rejonach kraju również
przywarka japońska. Ich liście jesienią zabarwiają się na żółty
kolor. Na miejsca słoneczne, do przykrycia niepotrzebnych
elementów lub pokrycia małej architektury ogrodowej,
sprawdzi się mocno rosnący dławisz okrągłolistny, również
wybarwiający się jesienią na żółto.

Zdjęcie: Anna Kowalów z Wrocławia

Natomiast żółtymi barwami mogą poszczycić się gatunki ozdobne:
winorośl pachnąca czy też cytryniec chiński, który dodatkowo
ma piękne jadalne czerwone owoce, szczególnie przydatne na
wspaniałe nalewki.
Najpopularniejszymi i najczęściej stosowanymi pnączami są
winobluszcze. Ich zaletami są: łatwość adaptacyjna do każdych
warunków, odporność na choroby i szkodniki, szybki wzrost,
a więc i zazielenianie powierzchni, no i niesamowite barwy jesienią
– czerwienie przechodzące w kolor wina. Warto tu wymienić kilka
rodzajów winobluszczy: zaroślowy, który czepia się wąsami podpór oraz pięciolistkowy i trójklapowy, które dodatkowo mogą
wspinać się nawet po gładkich ścianach za pomocą przylg.
Na wysokie ogrodzenia, podpory i trejaże godne polecenia są silnie
rosnące pnącza: winorośl japońska – o skórzastych, bardzo dużych liściach i winorośl amurska – o nieco mniejszych liściach
i słabszej sile wzrostu. Oba gatunki jesienią przybierają piękną
szkarłatną barwę liści.

Nie możemy zapomnieć o winoroślach jadalnych, które przede
wszystkim rodzą smaczne owoce, ale mają też walory ozdobne.
Większość z nich przebarwia się na kolor żółty, choć zdarzają się
odmiany przebarwiające się na czerwono. W bardzo starych, zabytkowych miasteczkach z wąskimi uliczkami, widuje się je jako pełniące swoistą rolę drzew alejowych, z wysoko wyprowadzoną
koroną rozpiętą na drutach.
Podsumowując można by rzec, że w modnym obecnie nurcie Eko,
pnącza odnajdują się doskonale. W miastach oczyszczają powietrze
i uatrakcyjniają przestrzeń publiczną. A przydomowym ogródkom
dodają estetyki, szczególnie jesienią, gdy liście pnączy przebarwiają się na różne kolory.
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Podniebne
wędrówki

w Parku Narodowym
„Ujście Warty”
Wielotysięczne stada gęsi i żurawi mogą zapierać
dech w piersiach. Na zawsze wpisuje się w pamięć
wspaniały klangor, gęganie, szum skrzydeł i piękny
krajobraz rozlewisk Parku Narodowego
„Ujście Warty”. To właśnie jesienią możemy
najdłużej cieszyć się tym spektakularnym widokiem.

Gęsi; fot. Dariusz Świtała

Ptaki podejmują wędrówki m.in. w celu poszukiwania pokarmu czy
partnera do rozrodu. Czas wędrówek to wiosna, gdy ptaki,
opuszczając zimowiska, spieszą do swoich terenów lęgowych oraz
jesień, gdy w związku z załamaniem się pogody oraz brakiem
pokarmu nierzadko przemierzają tysiące kilometrów z lęgowisk na
zimowiska i na dłużej zatrzymują się w różnych miejscach
znajdujących się na ich trasie migracji.
Jesień w Parku Narodowym „Ujście Warty” to mgła nad rozlewiskiem, przebijające się refleksy wschodzącego słońca. W oddali
słychać ryczenie byków jeleni oraz przenikliwe trąbiące odgłosy.
Do kogo one należą? Na tarczy wschodzącego słońca pojawiają się
klucze tysiąca ptaków o długich dziobach i długich nogach. Te
majestatyczne ptaki to żurawie!
Gęsi o wschodzie; fot. Olga Betańska

Ptaki te, podobnie jak łabędzie krzykliwe, mają zakrzywioną tchawicę,
w budowie przypominającą instrument dęty. Stąd klangor (głos
żurawia) przypomina dźwięk wydawany przez trąbkę. Choć gniazdują w
Polsce, ich ogromne koncentracje możemy podziwiać tylko podczas
wędrówek. Żurawie, które obserwujemy jesienią w Parku, to często
przybysze z Rosji, krajów nadbałtyckich czy północno-wschodniej
części Polski. Ujście Warty jest dla nich przystankiem, podczas
wędrówki na zimowiska, które znajdują się w rejonie Morza
Śródziemnego i w Afryce. Szczyt przelotu żurawi przypada na przełom
września i października. Rekordowo, w ciągu jednego dnia,
odnotowano w Parku 19 000 osobników!
Żurawie; fot. Agata Jirak - Leszczyńska
Żurawie; fot. Agata Jirak - Leszczyńska

Żurawie; fot. Olimpiusz Wenhrynowicz
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O świcie obok żurawi możemy podziwiać również wylot
wielotysięcznych stad gęsi. Jesień to czas, gdy w Parku Narodowym „Ujście Warty” pojawiają się tysiące skrzydlatych gości z odległych północnych krain. Gatunki takie jak gęś zbożowa i białoczelna gniazdują w Skandynawii i na Syberii. Wraz z rodzimą gęgawą, na rozlewiskach Ujścia Warty, tworzą ogromne stada.
Rekordowo w ciągu jednego dnia odnotowano 200 000
osobników! Wśród gęsi dominuje wówczas gęś zbożowa, która
znalazła się w logo Parku. Podczas migracji to właśnie Ujście
Warty jest w Europie jednym z najważniejszych miejsc odpoczynku dla tego gatunku! Pierwsze stada północnych gęsi
pojawiają się w drugiej połowie września, a szczyt przelotu zazwyczaj przypada na listopad. Nierzadko wędrówki ptaków na zimowiska kojarzą nam się z Afryką. Wiele gatunków, jak wspomniany
żuraw, przemierza ogromny dystans by spędzić zimę na starym
kontynencie. Tymczasem dla gęsi „Afryka” znajduje się u naszych
zachodnich sąsiadów: w Niemczech, w Holandii, w rejonie Morza
Północnego lub w obszarze Śródziemnomorskim. Podczas łagodnych zim wiele gęsi rezygnuje z dalszej wędrówki i zostaje do wiosny w Parku Narodowym „Ujście Warty”.
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Gęgawy; fot. Olimpiusz Wenhrynowicz

Wędrówki ptaków od zawsze budzą podziw ludzi. Nie znalibyśmy
tras migracji gdyby nie obrączkowanie i obrożowanie ptaków. To
właśnie dzięki odczytom m.in. obroży otrzymujemy informację,
gdzie ptak został zaobrączkowany oraz ostatnio widziany. Wśród
tysiąca stad gęsi w Ujściu Warty nierzadko można zauważyć
obroże. Warto wówczas przesłać jej numer na adres Parku
(przyroda@pnujsciewarty.gov.pl) lub bezpośrednio do Stacji
Obrączkowania w Gdańsku (ring.stornit.gda.pl).

Gęsi zbożowe; fot. Konrad Wypychowski

Zarówno dla gęsi jak i żurawi rozlewiska Ujścia Warty są bezpiecznym miejscem na spędzenie nocy. O świcie ptaki wylatują na okoliczne pola, głównie do Niemiec, na żerowiska. Żywią się kłączami,
pędami i nasionami roślin. Do Ujścia Warty wracają o zachodzie
słońca.
Klucz gęsi; fot. Olga Betańska

Zapraszamy do zwiedzania naszego Parku jesienią.
Kto raz zobaczy ogromne klucze gęsi i żurawi, usłyszy
ich wspaniały głos, co roku wraca by przeżyć ponownie
ten piękny przyrodniczy spektakl.

Gęsi; fot. Agata Jirak - Leszczyńska

Gęsi i żurawie słyną z wierności małżeńskiej. To tzw. ptaki
monogamiczne, które łączą się w pary na całe życie. Kolejną cechą
wspólną dla tych ptaków jest formowanie kluczy. Dzięki takiemu
rozwiązaniu ptaki minimalizują energię stada podczas wędrówki.
Przewodnik stada pokonuje największy opór powietrza, który
zmniejsza się w ramionach klucza. Dzięki temu osobniki lecące
z tyłu tracą mniej energii. Na czele stada lecą ptaki doświadczone.
Ponoszą one największy wydatek energetyczny, więc co jakiś czas
są zmieniane przez inne dorosłe osobniki. W kluczu ptaki również
współpracują, korygując kierunek lotu.

Tekst:
Agata Jirak-Leszczyńska
Specjalista ds.
ochrony przyrody
Park Narodowy
„Ujście Warty”

www.pnujsciewarty.gov.pl
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Ogród
ma kolor

ZIELONY!

Przygotowania do Międzynarodowych Targów
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Gardenia
2018 ruszyły! Znamy już datę tego największego
wydarzenia ogrodniczego w Polsce. Tym razem
profesjonaliści od lat działający w zielonej branży
jak i miłośnicy ogrodów pojawią w Poznaniu
w dniach 22 – 24 lutego. Znamy też motyw
przewodni Targów – to zielony!
Przyszłoroczne Targi Gardenia 2018 zajmą łącznie aż 6 pawilonów.
Odbędzie się również II Kongres Liderów Branży Ogrodniczej,
który podczas pierwszej odsłony cieszył się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy Targów będą mogli zapoznać się nie tylko z nowościami na rynku ogrodniczym, ale również będą mogli uczestniczyć w licznych spotkaniach, warsztatach i pokazach na żywo. Na
Targach będzie można spotkać i nauczyć się czegoś od gwiazd TV
a także zobaczyć, tworzone specjalnie dla odwiedzających, ogrody
pokazowe.

W Poznaniu, który na czas Targów staje się ogrodniczym centrum
Polski, będzie można nie tylko zobaczyć, ale także zakupić prezentowane produkty. Nasiona, środki do pielęgnacji roślin, doniczki,
kwiaty, drzewka, narzędzia – nie sposób wymienić tutaj całego
asortymentu dostępnego na Targach w Poznaniu. Jednak to właśnie
dzięki temu, że między innymi szkółkarze, producenci nasion i firmy oferujące kwiaty chętnie przyjeżdżają na Targi, hobbyści z całej
Polski mogą zaopatrzyć się w nowości ogrodnicze, których nie ma
jeszcze w sklepach. Dlatego warto przyjechać na to wydarzenie!
Targi Gardenia zawsze są doskonałym miejscem do wymiany poglądów i doświadczeń ogrodniczych. Producenci, przedstawiciele
i właściciele przedsiębiorstw jak zwykle będą wsłuchiwać się
w opinie właścicieli sklepów, centrów ogrodniczych, architektów
krajobrazu, miłośników ogrodów. Również dzięki takim
rozmowom i wymianie doświadczeń ulepszane są produkty, wprowadzane innowacje uwzględniające potrzeby użytkowników
ogrodów i architektów krajobrazu.

XII edycja Targów już teraz zapowiada się ciekawie. Formuła Targów kolejny raz pozwoli zarówno na odbycie rozmów handlowych
jak i na poznanie ciekawych rozwiązań przez szeroką publiczność,
dla których ogród jest przyjemnością. Dzięki Targom w jednym
miejscu zostaną zgromadzone produkty przeznaczone do urządzania ogrodów wiejskich, miejskich, mieszkań, altanek i działek.
Każdy będzie mógł zapoznać się i zobaczyć na żywo najnowszy
sprzęt ogrodniczy, całą gamę akcesoriów ogrodniczych, mebli
i produktów do dekoracji ogrodów i mieszkań. Niejednego mogą
zachwycić nieznane dotąd rozwiązania techniczne i technologiczne. Targi Gardenia odbywają się właśnie po to, aby pokazać nieustanny rozwój zielonej branży.

W Międzynarodowych Targach Poznańskich Gardenia 2018 mogą
wziąć udział przedsiębiorcy z Polski i z zagranicy. Wystarczy zgłosić chęć zaprezentowania swoich produktów lub usług na Targach
Gardenia. Aby to zrobić trzeba wejść na stronę Targów Gardenia
www.gardenia.mtp.pl oraz zgłosić swój udział. Na firmy, które
zgłoszą się do 6 października 2017 roku, czeka promocyjna oferta
cenowa. Atutem zgłoszenia jest to, że działania promujące firmę
prowadzone są od momentu zgłoszenia. Zachęcamy do zapisów na
Targi!

Zapraszamy właścicieli centrów i sklepów ogrodniczych
oraz wszystkich użytkowników ogrodów do Poznania
w lutym przyszłego roku!
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W następnym numerze Viridis zamieścimy kolejne
informacje na temat Międzynarodowych Targów
Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
GARDENIA 2018

VIRIDIS POLECA

Mistrzowskie
z marką cięcie
Klaudia Joanna
Wilk
Ogrodnik,
Sucha Beskidzka

Wielkimi krokami zbliża się jesień.
Dla romantyków piękna
i malownicza, dla realistów
kojarząca się z grabieniem tony liści
i przygotowywaniem opału na zimę. Dlatego w tym
numerze zajmiemy się doborem odpowiedniej
do swoich potrzeb pilarki STIHL.

Na co zwrócić uwagę przy doborze piły łańcuchowej?
Aby dokonać prawidłowego wyboru piły łańcuchowej należy
zadać sobie dwa proste, ale bardzo ważne pytania:

1. Jakie będzie zastosowanie pilarki łańcuchowej?
a) okazjonalne – preferowane są lekkie modele podstawowe o mocy 1,6KM – 3KM (1,2kW-2,2kW), przeznaczone do przygotowania drewna na opał i prac wokół domu i w ogrodzie oraz prac budowlanych w drewnie;
b) w rolnictwie i sadownictwie – idealne są pilarki łańcuchowe,
sprawdzające się podczas pozyskiwania drewna opałowego, modele o mocy 3,5KM-4,5KM (2,6kW-3,3kW);
c) w ogrodnictwie i kształtowaniu architektury krajobrazu –
polecane profesjonalne pilarki, doskonałe do prac w zasobach
drewna średniowymiarowego, modele o mocy 4,8KM-5,7KM
(3,5kW-4,2kW);
d) w profesjonalnych pracach leśnych – pilarki profesjonalne,
przeznaczone do najcięższych zastosowań w leśnictwie o mocy
6,0KM-8,7KM (4,4kW-6,4kW).
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2. Jaki silnik Państwo preferują?
Do wyboru są trzy rodzaje silników: spalinowy, elektryczny lub
akumulatorowy. Jeśli zależy Państwu na cichej pracy bez emisji
spalin, to idealnym rozwiązaniem będą pilarki akumulatorowe
i elektryczne. Ponadto pilarkami akumulatorowymi można ciąć
swobodnie, bez ograniczenia przez przewód, a szacowany czas
pracy na jednym w pełni załadowanym akumulatorze podstawowym to ok. 45 min ciągłej pracy. Natomiast pilarka z silnikiem
spalinowym zapewnia dużą moc i większy zakres zastosowań, co
jest zaletą podczas prac w lesie.

VIRIDIS POLECA

Dlaczego warto wybrać pilarki łańcuchowe firmy
STIHL ?
Od 90 lat STIHL ustanawia standardy w rozwoju pilarek łańcuchowych. Innowacyjne rozwiązania techniczne, ergonomiczna konstrukcja i wzorcowa jakość uczyniły pilarki łańcuchowe STIHL
najczęściej kupowaną marką pilarek na świecie. Do każdego zastosowania STIHL oferuje odpowiednią pilarkę: od kompaktowej
pilarki do zastosowań okazjonalnych aż po bardzo mocną pilarkę
do cięcia twardego drewna o mocy 6,4 kW / 8,7 KM. STIHL to technika, komfort i bezpieczeństwo. Niezależnie od rodzaju zadania,
podczas cięcia, koszenia, czyszczenia czy przecinania – STIHL
zachwyca wszystkich użytkowników swoją bezkompromisową
jakością i niezawodnością.

Właśnie po to, aby Państwa fascynacja produktami marki STIHL
trwała długie lata, produkty marki STIHL można kupić wyłącznie
u Autoryzowanego Dealera STIHL – w pobliżu Państwa miejsca
zamieszkania. Autoryzowany Dealer STIHL zatroszczy się o Państwa przed zakupem i po jego dokonaniu. Doradzi w kwestiach doboru urządzenia optymalnego do Państwa potrzeb, udzieli cennych
wskazówek na temat prawidłowego zastosowania i zaoferuje
profesjonalne usługi serwisowe. W ten sposób wartość użytkowania i zadowolenia z posiadania urządzenia marki STIHL będzie
trwała długie lata.
Gdyby jednak w Państwo urządzeniu wystąpiła jakakolwiek
usterka - to żaden problem: serwis STIHL dysponuje oryginalnymi
częściami zamiennymi, które mają decydujący wpływ na wydajność, bezpieczeństwo i żywotność Państwa urządzeń marki
STIHL. Z reguły oryginalne części zamienne są dostępne jeszcze
przez 10 lat po zakończeniu produkcji danego modelu.

Pilarki marki STIHL to idealne narzędzia
do jesiennych prac w lesie, w ogrodzie oraz na działce.
REKLAMA

ogrodnik.sucha@interia.pl
ul. Piłsudskiego 6
ul. Wolności 13
34-200 Sucha Beskidzka 34-220 Maków Podhalański
Tel. 33/874-55-60
Tel. 33/877-34-28
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Połącz
i działaj!
Jesień dla ogrodnika to przede
wszystkim czas porządków.
Do jesiennych prac potrzebne
nam będą odpowiednie narzędzia.
Współczesny ogrodnik chciałby, aby były one trwałe,
lekkie i zajmowały niewiele przestrzeni w miejscu przeznaczonym
do ich przechowywania. Jesienią najczęściej potrzebujemy
np. grabi do liści, do trawników, a także szczotek do czyszczenia
kostki brukowej lub chodnika. A gdyby tak mieć jeden trzonek
i kilka końcówek? Jest to możliwe z Fiskars® .
Narzędzia z linii Fiskars QuikFit™ zostały tak skonstruowane,
aby spełniały wszystkie powyższe warunki. Są one przede wszystkim trwałe, gdyż wykonane z wysokiej jakości materiałów. W zależności od rodzaju narzędzia i przeznaczenia głowice zostały wykonane z trwałego tworzywa PBT (np. grabie do liści) lub z wysokiej jakości stali (przykładowo nóż do darni został wykonany ze
stali borowej). Trzonki do tych głowic, które łączą się z głowicami,
mogą być dłuższe, aluminiowe (teleskopowe) lub krótsze, wykonane z lekkiego tworzywa FiberComp™. Rodzaj trzonka będzie zależał od rodzaju prac, które będziemy wykonywali.
Dzięki temu, że mamy szeroki wybór końcówek, każdy może
skomponować własny zestaw narzędzi. Z pewnością do jesiennych
prac w ogrodzie i wokół niego potrzebne będą grabie do liści. Mogą
być takie o niewielkich głowicach, którymi dosięgniemy do
wszystkich trudno dostępnych miejsc, jak i takie z szerokimi
głowicami, sprawdzające się na dużych powierzchniach. Do wyboru mamy również rodzaj tworzywa – wysokiej jakości stal lub
tworzywo PBT.

Wśród całego asortymentu końcówek do połączenia z trzonkiem,
mamy do wyboru kilka rozmiarów grabi, wykonanych z hartowanej stali węglowej, które idealnie nadają się nie tylko do grabienia,
ale również do wyrównywania większych powierzchni. Jeżeli
natomiast posiadamy w swoim ogrodzie róże, to idealnym narzędziem do ich pielęgnacji jesienią będą grabie do róż. Mają one
unikalny kształt i umożliwiają właściwą pielęgnację tych delikatnych roślin, nie powodując ich uszkodzeń.

52

Jesień to również czas porządków wokół domu. Do sprzątania
idealnie nadają się szczotki, które sprawdzają się podczas czyszczenia takich powierzchni jak taras, balkon, drewniane deski, itp.
Do wyboru mamy trzy rodzaje szczotek: uniwersalną, wąską lub
szeroką. Uniwersalna szczotka została wykonana z włosia Fiskars
PowerClean™ – stanowi ono specjalne połączenie miękkich
i twardych włókien. Praca jest bardziej efektywna, a szczotki
można używać w każdych warunkach – podczas zmiatania liści na
tarasie lub gdy pojawi się na nim pierwszy śnieg. W odróżnieniu od
niej włosie szczotki szerokiej jest miękkie i można nią zamiatać
gładkie oraz znacznie większe powierzchnie. Do porządkowania
chodnika oraz usuwania ze szczelin mchu lub pojawiających się
jeszcze jesienią chwastów, sprawdzi się szczotka do czyszczenia
chodnika. Jej włosie wykonane jest ze stali. Dodatkowo posiada
ostrze do czyszczenia przestrzeni między kostką. Jesienią nie
sposób zapomnieć również o szczotce do rynien. Szczotka, w połączeniu z teleskopowym trzonkiem, umożliwia czyszczenie
trudno dostępnych miejsc, bez użycia drabiny (zasięg 6 metrów).
Głowica ma regulowany kąt nachylenia szczotki oraz skrobaka,
dzięki czemu można dokładnie wyczyścić każdą część rynny.
Jesienne prace przy czyszczeniu rynien są dzięki niej łatwiejsze.

Co jeszcze cechuje narzędzia z tej linii? Łatwy w obsłudze system
blokowania i łączenia głowicy z trzonkiem. System ten umożliwia
szybkie łączenie tych dwóch elementów, które po zablokowaniu
tworzą jedno, spójne narzędzie.
Jeden trzonek i cała gama głowic idealnie sprawdzą się podczas
sprzątania czy jesiennej pielęgnacji naszego ogrodu. I do zmieszczenia w każdym, nawet niewielkim, składziku na narzędzia.

VIRIDIS POLECA

Dlaczego
warto nawozić
jesienią?

Choć wciąż cieszymy się
urokami lata, to jesień
zbliża się wielkimi krokami.
Zmiana pory roku odczuwalna będzie nie tylko
dla ludzi – do gorszych warunków pogodowych
przygotowuje się również przyroda.

W tym okresie powinniśmy zapewnić swoim roślinom odpowiednie nawożenie środkami bogatymi w potas i fosfor. Dzięki
temu nie tylko dobrze zniosą one zimę, ale również bujnie rozkwitną na wiosnę.
Większość osób nawozi rośliny wyłącznie wiosną i latem, zapominając o tym, że jesienią ma miejsce wiele ważnych procesów
fizjologicznych, przygotowujących rośliny najpierw do przetrwania zimy a potem do wiosennego startu. Niewielu zdaje sobie sprawę, że pąki kwiatowe na następny sezon zawiązują się na drzewach
i krzewach już na przełomie lata i jesieni. Jeśli więc w tym okresie
dostarczymy roślinom odpowiednich makro- i mikroelementów, to
wzmocnimy ich kwitnienie i owocowanie w kolejnym roku.
Specjalnie opracowane receptury jesiennych nawozów Florovit pomagają przetrwać roślinom ciężkie, zimowe warunki. Zawierają
one zmniejszoną ilość azotu, by niepotrzebnie nie pobudzać roślin
do wzrostu.

Bogate są natomiast w potas i fosfor – pierwiastki, które są
niezwykle ważne dla prawidłowego przezimowania roślin.
Zwiększają mrozoodporność roślin, ale również wspomagają ich
tolerancję na niedobór wody i składników pokarmowych w okresie
tzw. suszy fizjologicznej. Nawozy jesienne Florovit wzbogacone są
dodatkowo o mikroelementy jak: siarka, żelazo, magnez, bor,
miedź, mangan, cynk czy molibden. Zasilenie nimi gleby jesienią
spowoduje, że składniki te zostaną równomiernie rozprowadzone
w podłożu i ulegną korzystnym przemianom. Dzięki temu będą
dostępne dla roślin już na początku kolejnego sezonu wegetacyjnego, gwarantując im lepszy start na wiosnę.
Nic tak nie cieszy ogrodnika jak rośliny odwdzięczające się
pięknymi, obfitymi kwiatami oraz zdrowymi, dorodnymi
plonami. Dbajmy więc o rośliny w ogrodzie również jesienią!

Artykuł sponsorowany
REKLAMA

NOWOŚCI 2017
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CITRONELLA
W 100% naturalne
spirale zapachowe
o przyjemnym, cytrynowym
aromacie, do stosowania
na tarasach, w domach
i innych przestrzeniach
otwartych.

AGRECOL

WAPNO
MIKROFLORA
3W1
Wapno granulowane z kwasami
humusowymi i pożytecznymi
mikroorganizmami. Skutecznie
odkwasza glebę i ją użyźnia.
Zawiera substancje humusowe.

AGROWŁÓKNINA
SCIÓŁKUJĄCA

GRUPA INCO

Agrowłóknina ściółkująca z technologią
Agro Marina. Agrowłóknina przepuszcza wodę
i powietrze, przeciwdziała rozwojowi chwastów,
przyspiesza wegetację. Szpilki w pakiecie.

AGRIMPEX

KAPSUŁKI
FUNGICAPS/
INSECTICAPS
Kapsułki wspomagają ochronę roślin
przed chorobami/szkodnikami.
Można je aplikować co ok. 4 tygodnie.
Preparaty posiadają naturalne
składniki.
Bez okresu karencji!

AGROSIMEX

SZPADLE
XACT
Linia XACT™ umożliwia wybór
odpowiedniego narzędzia do Twojego
wzrostu. Optymalny rozmiar narzędzia
gwarantuje lepsze efekty pracy. Blat
szpadla posiada podporę,
która umożliwia efektywniejszą
pracę. Zaostrzona krawędź przecina
korzenie i ułatwia pracę w ciężkiej
glebie.

ŻEL NA MRÓWKI

FISKARS

Innowacyjny preparat eliminujący
wszystkie rodzaje mrówek.
Pułapkę należy ustawić
w miejscach szczególnie
uczęszczanych przez mrówki.
Preparat oparty na
składnikach naturalnych.

SUBSTRAL
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Dbamy
o iglaki

z SUBSTRALEM
Iglaki są piękne o każdej porze roku – pozostają
zielone wiosną, słonecznym latem, złotą jesienią
a nawet mroźną zimą. A do tego nie są tak
absorbujące dla ogrodnika jak inne rośliny
w ogrodzie. Jednak gdy zaczną chorować,
pomoc musi przyjść natychmiast.
Rośliny iglaste możemy sadzić przez cały rok, przy czym jedynym
ograniczeniem jest zamarznięta ziemia. Iglaki mają płytki system
korzeniowy, dlatego wybierając termin należy pamiętać o tym, aby
rośliny zdążyły ukorzenić się przed zimą. Iglaki mają kilka wymagań uprawowych: odpowiednia gleba, nasłonecznienie, podlewanie i nawożenie. Przycinanie nie jest konieczne. Robi się to dlatego,
aby ograniczyć ich nadmierny rozrost. Niektóre wymagania, jak
nasłonecznienie, są regulowane naturalnie. Inne, jak właściwy
odczyn gleby, musimy spełnić sami, poprawiając jakość podłoża.
Iglaki, jak każde inne rośliny, potrzebują przede wszystkim odpowiedniego podłoża. Większość iglaków preferuje podłoże lekko
kwaśne lub kwaśne. Najlepszym stanowiskiem jest dobrze nasłoneczniona część ogrodu. Ważne są również miejsce i sposób uprawy. Odmiany wolno rosnące i wrażliwe na przemarzanie sprawdzą
się w uprawie doniczkowej. Podczas niesprzyjających warunków
można je przenieść w bezpieczne miejsce. Okazy mrozoodporne
i bujnie rosnące będą idealne do nasadzeń gruntowych. W każdym
przypadku należy zapewnić im odpowiednie warunki.
Uprawiając iglaki w ogrodzie lub na balkonie możemy sięgać po
produkty marki Substral. Poszukiwanie należy rozpocząć od
wyboru właściwego podłoża - gleba ogrodowa rzadko spełnia
odpowiednie warunki potrzebne tym roślinom. Większość iglaków
potrzebuje gleby o odczynie lekko kwaśnym lub kwaśnym. Takie
warunki spełnia gotowe podłoże do iglaków Substral Osmocote.
Podłoże to składa się z mieszaniny torfu wysokiego i niskiego, bazowej dawki nawozu NPK (nawozy mineralne wieloskładnikowe) oraz kory z drzew iglastych. Takich właśnie składników
potrzebują do wzrostu iglaki. Dodatkowo w gotowym podłożu
znajduje się poprawiający strukturę keramzyt lub krzemionka/glinka. Gotowe podłoże sprawdza się zarówno podczas uprawy
w gruncie jak i w donicach.
Warto w tym miejscu napisać kilka słów o sposobie sadzenia
iglaków.
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Obecnie najpopularniejszym sposobem uprawy są sadzonki w doniczkach. Jest to bezpieczniejszy i szybszy sposób uprawy niż sadzenie roślin z odkrytym korzeniem. Iglaka, wraz z ziemią, należy
umieścić w wykopanym wcześniej dole, uzupełnionym gotowym
podłożem. Jego średnica powinna być około dwa razy większa niż
średnica sadzonki. Każda sadzonka powinna być umieszczona na
równi z poziomem terenu, wtedy iglak nie jest posadzony zbyt
głęboko ani zbyt płytko. Natychmiast po posadzeniu należy go
obficie podlać.
Uprawa iglaków w gruncie wymaga zasilenia nawozami. Substral
proponuje nawozy długo działające, które stosuje się raz lub dwa
w sezonie. Nawóz extra działający Substral Osmocote do iglaków
i innych roślin kwaśnolubnych jest bardzo wydajny i należy go
stosować tylko raz w sezonie. Inną propozycją jest nawóz długo
działający „100 dni” do iglaków, który dostarcza roślinom
potrzebnych składników i przeciwdziała brązowieniu igieł.
Iglaki należą do tej grupy roślin, która rzadko choruje. Czasem
jednak ich kondycja zostaje osłabiona i wtedy należy niezwłocznie
interweniować.
Jedną z najbardziej znanych chorób roślin iglastych jest
fytoftoroza. Objawia się ona brązowieniem igieł i zamieraniem całych pędów. Chorego iglaka można uratować nawozami o działaniu interwencyjnym. Zabieg
można przeprowadzić doglebowo lub dolistnie, podlewając iglaki roztworem lub przeprowadzając oprysk
pokrywający całkowicie uschnięte i chore pędy. W tym
celu najlepiej sprawdzi się nawóz interwencyjny
przeciw brązowieniu igieł „Iglak i Thuja”. Dzięki
takiej pomocy iglaki odżyją i będą miały szansę odbudować swój świeży wygląd za jakiś czas.
Większość iglaków ma jedną, wyróżniającą się cechę:
są wiecznie zielone. Jeśli będziemy je prawidłowo
pielęgnować i o nie zadbamy, to pozostaną takie przez
długie lata.

VIRIDIS POLECA

TOP PRODUKT
TERMOMETR
ZEWNĘTRZNY
Termometr metalowy,
wykonany z trwałej blachy,
której powierzchnia została
zabezpieczona przed rdzą.
Nadruk skali bardzo wyraźny.

BIOTERM

GRABIE
DO LIŚCI
Grabie wachlarzowe,
26 zębów, trzonek metalowy.
Wykonane z wysokiej
jakości tworzyw sztucznych.
Przeznaczone do zgrabiania
liści i drobnej trawy w ogrodzie.

BRADAS

POLYSECT

ŁĄKA KWIETNA

Jedyny na rynku produkt doglebowy
zwalczający ziemiórkę. Do stosowania
doglebowo w kwiatach doniczkowych.
Zwalcza: ziemiórkę, tarcznika, mszyce.

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

SUBSTRAL

KIEPENKERL

DOLOMIT/WAPNO
GRANULOWANE

JESIENNY NAWÓZ
UNIWERSALNY

Naturalne wapno ogrodowe lub dolomit (nawóz
wapniowy węglowo-magnezowy) to produkty
uzupełniające glebę w magnez i regulujące pH.

Wieloskładnikowy nawóz bezazotowy,
przeznaczony do jesiennego nawożenia.
Przygotowuje rośliny do zbliżającej się zimy.

FORTE

AGRECOL
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Ściółkujemy
i okrywamy

Wczesna jesień to dobry czas na sadzenie malin
i truskawek. Późną jesienią powinniśmy
rozpocząć okrywanie roślin wrażliwych na mróz.
Do wykonania tych zabiegów potrzebne będą
odpowiednie materiały. Obok naturalnych
materiałów ściółkujących i okrywających mamy
jeszcze te nieorganiczne: agrowłókniny oraz
kaptury ochronne. Spośród wielu agrowłóknin
dostępnych na rynku ogrodniczym polecamy
agrowłókniny marki Forte Ogród.
Wielokrotnie na łamach „Viridis” zachęcaliśmy do ściółkowania
gleby wokół roślin. Ściółka, poprzez ograniczenie dostępu światła
do podłoża, przede wszystkim chroni uprawę przed kiełkowaniem i
rozwojem chwastów. Nie mają one możliwości rozprzestrzeniania
się. Kolejną zaletą ściółkowania jest ochrona gleby przed
intensywnym parowaniem. Materiały ściółkujące sprawiają, że
gleba nie ulega przesuszeniu i zachowuje wilgoć, chroniąc np.
uprawy truskawek lub malin przed skutkami niedoboru wody.
Jesienią podłoże przykryte ściółką jest zabezpieczone również
przed skutkami wiatru i deszczu. Z kolei zimą ściółka chroni rośliny
przed mrozem i chłodem, ogrzewając podłoże.
Do wyboru mamy wiele rodzajów ściółek, które generalnie
możemy podzielić na dwie grupy: organiczne (naturalne) oraz
nieorganiczne (syntetyczne).

Do ściółek organicznych zaliczamy przede wszystkim: korę,
słomę, trociny, skoszoną trawę (pod warunkiem, że jest dobrze
wysuszona), wióry drzewne (np. zrębki drzew iglastych), kompost.
Spośród ściółek nieorganicznych wyróżniamy: agrowłókninę,
folię, włókniny biodegradowalne. Zalety ściółki organicznej to bez
wątpienia poprawa struktury gleby i dostarczanie roślinom
składników pokarmowych. Poza tym możemy ją pozyskać sami.
Wadą na pewno jest fakt, że zbyt grubo i zbyt wcześnie rozłożona
ściółka (np. słoma) może stać się schronieniem dla gryzoni, myszy i
nornic.
Materiały nieorganiczne, w postaci folii lub agrowłóknin, są ogólnie dostępne w sklepach ogrodniczych. Zaletą agrowłókniny antychwastowej Forte jest przede wszystkim ich przepuszczalność i
skuteczne ograniczenie parowania wody z podłoża, zachowując
jego wilgotność. Poza tym agrowłóknina ściółkująca lepiej
zatrzymuje ciepło, przyczynia się do wcześniejszej wegetacji oraz
szybszego dojrzewania roślin. A dojrzałe już owoce, dzięki
agrowłókninie, nie stykają się z podłożem i nie ulegają zabrudzeniu
piaskiem. Rośliny są odporniejsze na choroby i szkodniki.
Rozkładanie agrowłókniny nie jest skomplikowane – wystarczy
rozłożyć ją pasami, przytwierdzając do podłoża szpilkami
przeznaczonymi do tego materiału. W miejscu sadzonek należy
naciąć krzyż i wyciągnąć roślinę na zewnątrz. Pamiętajmy, że przed
rozkładaniem agrowłókniny trzeba odpowiednio przygotować
podłoże, usuwając wszelkie chwasty, spulchniając je i nawilżając.
Na końcach należy dobrze przytwierdzić agrowłókninę do podłoża,
aby wiatr jej nie zwiał i nie potargał.
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Późna jesień to czas, kiedy w ogrodzie pojawiają się pierwsze
przymrozki. Dlatego trzeba uprzedzić zimę i mróz oraz
odpowiednio wcześnie okryć rośliny w ogrodzie. Do tych
najbardziej wrażliwych należą róże, rododendrony, winorośle a
także iglaki. Okrywać należy zarówno zimujące w gruncie rośliny,
jak i korony młodych drzewek owocowych, krzewy róż i donice na
balkonie. Do tego celu również mamy do wyboru materiały
organiczne lub nieorganiczne. Organiczne okrycia możemy zrobić
ze słomy (tzw. chochoły), gałęzi drzew iglastych (tzw. stroisze)
bądź liści.
Wśród materiałów nieorganicznych polecamy agrowłókninę
zimową Forte. Występuje ona w postaci pakietów agrowłókniny w
różnych rozmiarach lub kapturów ochronnych (mały, średni i
duży). W zależności od tego, jaką roślinę chcemy przykryć,
wybieramy odpowiedni rozmiar agrowłókniny zimowej. Gotowe
kaptury są dobrym rozwiązaniem do okrywania róż, iglaków,
drzewek. Nie wymagają docinania.

Agrowłóknina zimowa Forte chroni rośliny przed mrozem i suszą,
które zdarzają się podczas bezśnieżnych zim. Warto pamiętać o
tym, że agrowłókninę zimową warto rozkładać po pierwszych,
lekkich przymrozkach. Dlaczego? Lekki przymrozek nie zaszkodzi
roślinom, a wręcz zdążą się zahartować.
Agrowłóknina zimowa, o gramaturze 50g/m², jest trwała i
skutecznie chroni szczególnie wrażliwe gatunki. O nich należy
pamiętać i zabezpieczyć w pierwszej kolejności. A już założoną
agrowłókninę powinno się zdjąć dopiero wiosną, gdy nie ma już
ryzyka występowania przymrozków.

Agrowłókniny zimowe Forte, chroniące nie tylko przed mrozem,
ale również wiatrem i suszą, są bardzo łatwe w rozłożeniu. Należy
jedynie swobodnie (choć szczelnie) owinąć krzewy lub niewielkie
drzewka pasmem agrowłókniny, od podstawy aż do szczytu).
Następnie trzeba obwiązać materiał sznurkiem a u podstawy przysypać ziemią i przymocować ją długimi szpilkami z podkładką.

Niezależnie od tego, czy ściółkujemy glebę wokół
roślin, czy okrywamy wrażliwe gatunki, chcąc
uchronić przed niszczącym działaniem suszy lub
mrozu, powinniśmy robić to w odpowiednim czasie
i przeznaczonymi do tego celu materiałami.
Agrowłókniny Forte, zarówno ściółkujące jak
i zimowe, to produkty godne polecenia!
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606 830 048
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ROZRYWKA

JESIENNE ZAWODY
Jesienne, rodzinne wyprawy do lasu, mogą
zakończyć się albo obfitymi zbiorami grzybów,
albo zawiedzionymi minami i powrotem do domu
z pustymi rękami. Dla wielu z nas grzybobranie to
hobby, dla innych okazja do zaciętej rywalizacji.
Polska grzybami stoi! Tak, tak, w naszym kraju są lata, w których
grzybiarze przynoszą do swoich domów kilogramy grzybów! Doświadczeni grzybiarze wiedzą, że grzyby najlepiej rosną po deszczu. Tegoroczne lato było upalne. Czy jesień będzie sprzyjała
grzybobraniu?
Nie od dziś wiadomo, że do grzybów „trzeba mieć szczęście”. Jeśli
ktoś je ma, powinien z tego korzystać. W wielu regionach w Polsce,
w mniejszych i większych miejscowościach, organizuje się
masowe grzybobrania, często połączone z przygotowywaniem
potraw z grzybów i piknikami na świeżym powietrzu. To świetna
zabawa dla całej rodziny! Zazwyczaj takie masowe grzybobranie
odbywa się we wrześniu lub na początku października. Ale w
niektórych lasach grzyby mogą występować nawet do listopada, do
pierwszych przymrozków. Grzybiarzom – amatorom polecam
zaopatrzenie się w jakikolwiek atlas grzybów. Pamiętajmy, że
grzyby jadalne są bardzo często podobne do grzybów trujących.
Łatwo je ze sobą pomylić!

A czy jest jakaś propozycja dla tych, którzy uważają się za
grzybowych ekspertów? Oczywiście konkurs! Niewielu zapewne
wie o tym, że w Polsce corocznie organizowane są dwie ważne
imprezy poświęcone grzybobraniu: Mistrzostwa Polski i Europy
w Zbieraniu Grzybów. Gdzie się odbywają i na czym polegają?
Miejscem przeprowadzania Mistrzostw Europy jest teren Nadleśnictwa Węgliniec (Dolny Śląsk). W tym roku 9 września, podczas
Święta Grzybów, rusza już XXI edycja tego konkursu. Zawodom
zbierania grzybów towarzyszy zazwyczaj wiele innych wydarzeń,
jak mecze piłki nożnej, zawody integracyjne i konkursy dla dzieci,
zawody wędkarskie, koncerty. Konkurs rządzi się swoim regulaminem, ma swoją komisję oceniającą i określone wytyczne. Grzyby są oceniane przez niezależną komisję, która skrupulatnie je
sprawdza, waży i mierzy. W lesie zawodnikom mogą towarzyszyć
niezależni obserwatorzy. Każdy zebrany okaz jest pod kontrolą
Stowarzyszenia Mykologów.
Grzyby zbierane są tylko i wyłącznie do określonych pojemników,
dostarczonych przez organizatora. Muszą być całe, zdrowe i nieuszkodzone. A także nieprzypadkowe. Oceniane są grzyby znajdujące się w grupie następujących gatunków: borowik szlachetny,
podgrzybek, pieprznik jadalny, mleczaj rydz. Za każde 10
gramów ich masy zawodnik otrzymuje 1 punkt. Wygląd grzyba ma
swoje znacznie, gdyż za wygląd komisja przyznaje od 1 do 5
punktów. Czyżby to był koniec wymagań? Nie. W koszyczku nie
może być śmieci, gdyż za nie przyznawane są punkty karne. Czy
w takim konkursie zawodnik może zostać zdyskwalifikowany?
Może, jeżeli w koszyku znajdzie się grzyb trujący lub chroniony.
Na zwycięzcę, który uzbiera największą liczbę punktów i będzie
postępował fair play, czeka nagroda pieniężna.

Atlas grzybów. Ponad 200 polskich gatunków.
Zarawska Patrycja
W atlasie znajdują się opisy 233 gatunków grzybów zakwalifikowanych jako jadalne, niejadalne bądź trujące. Są to gatunki występujące głównie na terenie Polski. Opisy zawierają szczegółowe informacje o wyglądzie grzyba i jego występowaniu. Atlas zawiera
również możliwości wykorzystania grzybów.
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Jeżeli ktoś mieszka na Pomorzu i jest zapalonym grzybiarzem, to
może wybrać się na inny konkurs. Na początku października
ruszają XI Mistrzostwa Polski w Zbieraniu Grzybów. Miejsce,
w którym odbywają się zawody, to Korzybie – niewielka wieś
w województwie pomorskim. W jakich kategoriach zostaje przeprowadzona rywalizacja? Przede wszystkim na największego
grzyba, największą liczbę zebranych grzybów, największą rodzinę
grzyba. Oczywiście grzyby ocenia komisja powołana specjalnie do
tego celu.
Zachęcamy naszych Czytelników do uczestnictwa w tego typu
wydarzeniach!

ROZRYWKA

Poszukiwany Wpływ Księżyca
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Spośród około 14 tysięcy wszystkich gatunków
grzybów występujących w Polsce około 1100
gatunków to grzyby jadalne.

Grzyby posiadają niepowtarzalny smak i aromat.
To on sprawia, że zupa grzbowa czy sos grzybowy
tak wyśmienicie smakuje

Świeże grzyby są nie tylko aromatyczne, ale także
zdrowe. Powinniśmy doceniać grzyby za dużą
zawartość błonnika, sporą białka, witamin oraz
mikroelementów. Warto dodać, że są
niskokaloryczne!

Zbierajmy tylko grzyby nieuszkodzone. Te, na
których kapeluszach lub trzonkach występują
jakiekolwiek uszkodzenia, lepiej zostawić w lesie.
Nie zmarnują się - będą pożywieniem dla owadów
i innych leśnych zwierząt. Poza tym wspomogą
korzenie drzew.

Im większy okaz, tym większa duma grzybiarza!

W jesiennym wydaniu kwartalnika „Viridis” szczególnie
polecamy Naszym Czytelnikom kolejne wydanie poradnika
ogrodniczego z kalendarzem na cały rok autorstwa Witolda
Czuksanowa.
Na kolejny sezon ogrodniczy znany i lubiany dziennikarz i ogrodnik proponuje najświeższe ogrodnicze newsy oraz najnowsze rozwiązania i ogrodnicze trendy.
Jak określa sam autor, porady są kierowane głównie do amatorów
ogrodnictwa którzy, tak jak on zresztą, poszukują nowych rozwiązań ogrodniczych. Witold Czuksanow zachęca Czytelników do tego, aby ogrody były miejscem spędzania wolnego czasu a także
doskonałym źródłem własnych upraw. Proponuje nowe odmiany
roślin w innowacyjnych połączeniach i aranżacjach.
`Wpływ Księżyca 2018` służy pomocą, zaprezentowano w nich
bowiem rośliny dobrze znane z ogrodów, tarasów i balkonów, a także nowe odmiany wśród kwiatów, warzyw, ziół i owoców. Znajdziecie tu również doniesienia o innowacyjnych trendach i sposobach pielęgnacji roślin (w tym eko!), a także podpowiedzi dotyczące własnych aranżacji. „Do ogrodniczych newsów dorzucam
jeszcze garść przepisów kulinarnych. W końcu ogród ma dostarczać także owoce, warzywa i zioła, a te trzeba jakoś zagospodarować. Czas więc zakasać rękawy, sięgnąć po wskazówki kalendarza
księżycowego i liczyć na odpowiednią pogodę” - poleca autor.
A zadanie wyznaczone nam przez Witolda Czuksanowa na
następny rok: Chwalmy się i zadziwiajmy okolicę (a nawet cały
świat!) swoim ogrodem, w którym rosną nie tylko dobrze znane od
pokoleń rośliny, ale także przypadające nam do gustu nowości!

Zbierajmy grzyby jesienią!
To prawdziwa frajda!

Wpływ Księżyca 2018.
Poradnik ogrodniczy z
kalendarzem na cały rok
Witold Czuksanow
Wydawnictwo: Zysk I S-Ka
Oprawa: miękka
Ilość stron: 160

Viridis poleca!
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Poziomo:

1. Gorączka z dreszczami, malaria
3. Początek opowiadania, tekstu
7. Napój z suszonych liści - yerba ....
8. Pomarańczowy lub z pomidorów
9. Ruchome zasłony okienne
10. Ujazdowskie w Warszawie
lub Trzech Wieszczów w Krakowie
12. Uznanie czegoś za godne
poparcia, słuszne
13. Rzeka w Niemczech
14. Pierwszy polski odbiornik
tranzystorowy
15. „Witamy” się nią
17. Polska organizacja podziemna,
podziemne siły zbrojne
19. .... Fleming, angielski pisarz
21. Barwna kompozycja,
najczęściej w kościelnym oknie
22. Maria ......, znana śpiewaczka
operowa
23. Całość, całokształt
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Pionowo:

2. Hazardowa gra w karty
3. Jedna z figur w kartach do gry
4. Teatr ..., krakowska scena
z tradycjami
5. Założenie, które ktoś chce
udowodnić
6. Narząd ruchu ryb
7. Imię pszczółki znanej z bajki
8. Osoba chora umysłowo
9. „Książę i ...”, powieść M. Twaina
11. Najdłuższa rzeka Francji
15. Zwierzę o głowie zakończonej
ryjem uzbrojonym w kły
16. Np. wyborczy
18. Jeden ze spójników
20. Wędrowała przez Afrykę
ze Stasiem
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NAGRODĄ
ZA POPRAWNE
ROZWIĄZANIE
KRZYŻÓWKI W
NUMERZE 37 JEST:
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LISTA NAGRODZONYCH
Z POPRZEDNIEGO
1. ZDZISŁAW BIAŁY
NUMERU:
(HASŁO:
SZUMIĄ ŁANY ZBÓŻ)

ZWYCIĘZCOM
GRATULUJEMY !
PO ODBIÓR ZAPRASZAMY
DO SKLEPÓW

C.O. SOSENKA ŁAPY

2. JOANNA DOMINIK
C.O. LARIX MYŚLENICE
3. ANDRZEJ
DĄBROWSKI
C.O. SOSENKA ŁAPY

KRZYŻÓWKA
Dane
kontaktowe

Podpis
Nazwa Centrum Ogrodniczego
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Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
ROZWIĄZANIE PROSZĘ PRZEKAZAĆ
osobowych, w tym umieszczenie mojego imienia i
DO SKLEPU, W KTÓRYM
nazwiska oraz miejscowości na liście laureatów w
OTRZYMALIŚCIE PAŃSTWO
magazynie VIRIDIS. Wiem, że mam możliwość
KWARTALNIK VIRIDIS
wglądu i ich poprawiania./Ustawa o ochronie danych
DO DNIA 10.11.17
osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926/

