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Drodzy Czytelnicy!
Co miesiąc w „Garden & Trends” prezentujemy nie tylko
szereg porad i inspiracji, ale też sposobów na wykorzystanie
ogrodowych „plonów”. W tym miesiącu zaliczyliśmy do nich
także chwasty – te jadalne z powodzeniem sprawdzają się
w kulinarnych eksperymentach. Warto pamiętać, że łoboda
służyła za pokarm przez tysiąclecia, komosa biała jeszcze
w XIX wieku należała do codziennej diety, a perz właściwy
dodawano do chleba jako substytut mąki w czasach głodu.
Co możemy z nich dzisiaj wyczarować w kuchni?
W tym numerze polecamy też jadalne kwiaty –
jeszcze do niedawna ich jedzenie było traktowane jak
fanaberia i kulinarna ekstrawagancja – dziś to jeden
z najpopularniejszych ogrodowych trendów.
Co jeszcze znajdziecie w „Garden & Trends”? Podpowiadamy,
jak pomóc roślinom przetrwać w czasie urlopu bez pomocy
sąsiadów, radzimy, jak sprawić, aby nasze hortensje świeciły
w ogrodzie pełnym blaskiem, a z pomocą Związku Szkółkarzy
Polskich polecamy kolejne trawy ozdobne. Tym razem
prezentujemy trzcinnik ostrokwiatowy ‘Overdam’, który swoją urodą i delikatnością śmiało konkuruje z najpiękniejszymi
egzotycznymi trawami.
Przeczytajcie też nasz poradnik o tym, gdzie kupować rośliny. Choć rekomendujemy centra ogrodnicze, to
przedstawiamy też wady i zalety innych punktów sprzedaży, w tym dyskontów, marketów i sklepów on-line.
W najnowszym wydaniu magazynu „Garden & Trends” podsumowujemy Rodzinne Warsztaty Ogrodnicze – wystarczy
popatrzeć na twarze uczestników, żeby przekonać się, jak wiele radości dostarczyły. Mamy nadzieję, że tyle samo
frajdy dają Wam na co dzień wasze ogrody, balkony i tarasy.

Michał Gradowski,
redaktor prowadzący magazynu „Garden & Trends”
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Inspiracje

Kwiaty jadalne

– nowy trend w kuchni

Jeszcze do niedawna jedzenie kwiatów było traktowane jak fanaberia i kulinarna
ekstrawagancja. O ile dekoracje z kwiatów jeszcze uchodziły „poważnym
ludziom”, o tyle potrawy z nich to było już ciut za dużo. Dzisiaj ten trend się
zmienił, a jadalne kwiaty coraz częściej goszczą na polskich stołach, nie tylko
wegetariańskich i wegańskich
Tekst: Michał Mazik

Inspiracje

P

ierwsza zasada bezpiecznego przyrządzania
posiłków – nie używaj tego, czego nie znasz.
W szczególności dotyczy to zielonej kuchni. Wiele gatunków (np. cała rodzina psiankowatych) pomimo jadalnych owoców czy bulw
wytwarza trujące kwiaty, które mogą być zagrożeniem dla zdrowia. Dlatego – pomimo że
lista kwiatów przeznaczonych do „konsumpcji”
ciągle się poszerza – warto korzystać przede
wszystkim ze sprawdzonych przepisów.

KRZEWY I DRZEWA O JADALNYCH
KWIATACH – GŁÓWNIE NA CIASTA I NAPOJE
Jednym z najbardziej znanych krzewów o jadalnych kwiatach jest róża. Jej płatki najczęściej
wykorzystuje się na przetwory – głównie marmolady i dżemy. Mają intensywny słodki smak i „perfumowy” aromat. Cennych dla zdrowia i jednocześnie
smacznych plonów dostarcza bez czarny. Zazwyczaj
zbiera się jego owoce (na przetwory i nalewki), jednak
równie wartościowe są kwiaty znajdujące się w intensywnej
fazie kwitnienia (ale nie przekwitające). Tradycyjnie wykorzystuje się je jako dodatek do ciasta naleśnikowego. Ponadto kwiaty
nadają się do przyrządzania napojów (o nieco muszkatołowym smaku). W ten sam sposób można „zagospodarować” kwiaty akacji (robinii
akacjowej). Sporządza się z nich m.in. racuchy. Do przygotowywania napojów najczęściej wykorzystuje się kwiaty lipy (pomagają m.in. przy gorączce). Dużo
mniej znany jest klon, z którego głównie pozyskuje się składniki na syrop. Tymczasem
napój z użyciem kwiatów klonu ma delikatny, lekko słodki smak. Wiele kwiatów krzewów i drzew, np.
magnolii (o ile nam ich nie żal) można umieszczać w zalewie octowej z przyprawami.
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Inspiracje

REWOLUCJA W WARZYWNIAKU
– INNOWACYJNE PODEJŚCIE DO
WARZYW I ZIÓŁ
Zazwyczaj prowadzenie warzywniaka
polega na niedopuszczaniu do kwitnienia warzyw. Dlatego wiele roślin
jadalnych uprawia się jako jednorocz-

ne (mimo że ich
okres wegetacyjny trwa dwa
sezony). Oczywiście nie dotyczy
to warzyw, u których plonem jest
owoc. Wtedy zależy nam na jak najobfitszym kwitnieniu.
Kwiaty niektórych warzyw należących do obu
tych grup można wykorzystywać w kulinarnych eksperymentach. Największą sławę
zyskały kwiaty cukinii. Można zapiekać je w cieście, przyrządzać z nich
tarty, dodawać do zup oraz sosów.
Uniwersalne – zbliżone do cukinii – zastosowanie mają także kwiaty cykorii.
Jako przyprawę coraz powszechniej
wykorzystuje się czosnek niedźwiedzi.
Mało osób jednak zdaje sobie sprawę,
że cenne są nie tylko liście, ale także
kwiatostany tej rośliny. Smaczne, lekko
pikantne kwiaty wykształca rzodkiewka. Dodaje się je do sałatek i surówek.
Są jednak delikatne – trzeba dobrze
wyczuć moment zbierania, gdyż łatwo

się osypują. Kwiaty fasoli i grochu warto marynować – a później dodawać do
różnych potraw.

COŚ DLA RABATOŻERCÓW – DO
ŻOŁĄDKA, A NIE WAZONU
Rośliny rabatowe od lat cieszą się popularnością jako dekoracje sałatek
i ciast. Można układać je na świeżo lub
kandyzować w cukrze. Obecnie wiele
gatunków wykorzystuje się także do
sporządzania wypieków, placków „naleśnikowych” oraz deserów. Najbardziej
znane rośliny jadalne to nagietek lekarski, nasturcja większa, fiołek ogrodowy
(bratek) oraz lawenda. Do sałatek warto
dodawać bluszczyk kurdybanek i ogórecznik lekarski. Przed apetytem ludzi
nie ustrzegły się także rośliny balkonowe – frezja, begonia, petunia i surfinia.
W kuchni wykorzystuje się nawet ich
konkurencję – chwasty oraz rośliny ruderalne. Do tej grupy można zaliczyć
mniszka pospolitego, jasnotę białą,
krwawnik pospolity, podbiał pospolity,
rumianek pospolity, rzeżuchę łąkową
(ale nie tę uprawianą na wacie, a całkiem inny gatunek). n
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Przepis

Przepis

sałatka
z kwiatami szczypiorku
SKŁADNIKI:
n kilka listków rukoli
n kilka listków roszponki
n 1 jajko
n mozzarella
n kwiaty szczypiorku (siedmiolatki)
n kilka listków sałaty masłowej
n kilka listków liści nasturcji
n 3 rzodkiewki

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:
W pierwszej kolejności należy ugotować jajko na twardo. Następnie
myjemy dokładnie warzywa i kwiaty.
Kroimy rzodkiewkę i ugotowane jajko wrzucamy razem z warzywami do
miski, następnie mieszamy. Do sałatki
można również dodać dresing (oliwa
z oliwek, jogurt grecki). n
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Prezentacja
BRATEK OGRODOWY
– MIESZANKA
Wysiew nasion w kwietniu-lipcu.
Sadzenie w lipcu-wrześniu w rozstawie 20×30-40 cm. Wymaga
stanowiska słonecznego. Wysokość
15-25 cm. Kwitnienie od kwietnia
do mrozów w następnym roku.
Zastosowanie: rabaty dywanowe,
obwódki, balkony, doniczki, gazony,
mogiły, wszelkiego rodzaju pojemniki. n

WWW.ROLTICO.PL

Rosnąca popularność kulinariów w naszym kraju, moda na eksperymenty w kuchni
i dodawanie do potraw świeżych produktów z własnego ogródka stwarza nowe
możliwości. Nasiona roślin jadalnych, a zwłaszcza kwiatów – oraz one same –
mogą być uzupełnieniem niebanalnych przepisów

NASTURCJA
Roślina jednoroczna o niezwykle dekoracyjnych, jadalnych
kwiatach barwy żółtej, pomarańczowej lub czerwonej. Kwiaty
w smaku są ostre i pieprzne.
Można je stosować jako składnik
sałatek, surówek, zup, potraw
rybnych i drobiowych. Doskonałe także do past jajecznych,
twarogowych oraz jako ozdoba
potraw. Nasturcja wykazuje
działanie bakteriobójcze i przeciwgrzybicze. Jest także bogata
w witaminę C i sole mineralne. n

WWW.PLANTICO.PL

NAGIETEK
Roślina jednoroczna o kwiatach języczkowych i rurkowych barwy żółtej lub
pomarańczowej. Udaje się
w ziemi ogrodowej, wymaga jednak dużo wilgoci.
Doskonale sprawdzi się jako
dodatek do sałatek, sosów
i zup. Można go wykorzystać jako barwnik do ryżu,
masła i serów, którym nada
pięknego koloru. n

WWW.BIOPON.PL

MIESZANKA JADALNYCH ZIÓŁ I KWIATÓW
Smaczne i aromatyczne kwiaty i zioła jednoroczne nadają się do
uprawy w ogrodzie i na parapecie okiennym. Nadają kolor i smak
sałatkom, daniom mięsnym i zupom. Mają również wartości
ozdobne. n

WWW.VILMORIN-GARDEN.PL

Prezentacja
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DYNIA PIŻMOWA ‘WALTHAM BUTTERNUT’
W początkowym stadium wzrostu zawiązuje bardzo dużo
kwiatów bogatych w witaminy z grupy B, C, PP, potas,
wapń i sterole roślinne obniżające poziom cholesterolu.
Działają odkwaszająco na organizm i przyspieszają przemianę materii. Można je spożywać na surowo, pieczone,
duszone, prażone, smażone w cieście naleśnikowym i faszerowane. Są również doskonałe jako dodatek do zapiekanek, sałatek, tart i wielu innych potraw. n

WWW.TORSEED.PL

NASTURCJA WYSOKA
Roślina jednoroczna, płożąca o żółtych, pomarańczowych i szkarłatnych
kwiatach. Wysokość do 300 cm. Zastosowanie: na rabaty, balkony, kwiat
cięty, kwiat jadalny. n

WWW.NASIONA-WARZYW.PL

MIESZANKA O KWIATACH
JADALNYCH
Jadalne kwiaty zyskują obecnie coraz
większą popularność, są wykorzystywane
w kulinariach oraz w dekoracji potraw.
Proponowana przez firmę W. Legutko
mieszanka stanowi bogatą kompozycję
nasion roślin ozdobnych, w skład której
wchodzą m.in.: nasturcja, nagietek, chaber czy bratek. n

WWW.LEGUTKO.COM.PL
WWW.ESKLEP.LEGUTKO.COM.PL

SZAŁWIA LEKARSKA
Roślina wieloletnia. Do użytku liście i miękkie wierzchołki pędów w stanie suszonym
lub świeże liście. Doskonale poprawia smak
dziczyzny i gęsi. Ma szybkie działanie przeciwzapalne, moczopędne, ściągające i przeciwgnilne. Piękna roślina na skalniaki. n

WWW.NASIONA.PL
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PolecamyPorady
rośliny

Jak zadbać

o rośliny pokojowe w czasie urlopu?
Lato to dla zieleni domowej ciężki okres z jednego zasadniczego powodu: często
cierpią na skutek niewłaściwego (głównie zbyt rzadkiego) podlewania. Problem
potęguje dodatkowo okres urlopowy. Rośliny pozostawione nawet na kilka dni bez
wody mogą nie przetrwać. Jak to rozwiązać?
Tekst: Michał Mazik

U

rlop to długo oczekiwany okres
pozwalający odpocząć od pracy
i szarej codzienności. O ile poświęci się go na rzeczywisty relaks, np. wyjazd (a nie remont
domu), można naładować akumulatory na długie miesiące. Niestety to,
co jest korzystne dla nas, niekoniecznie ucieszy uprawianą zieleń. Rośliny, zwłaszcza te pokojowe, są mocno
uzależnione od człowieka. W czasie
lata cierpią na niedobór wody, a czasami
wręcz przeciwnie – są nadmiernie zalewane. I tak źle, i tak niedobrze. W ten sposób często liście gubi bluszcz, epipremnum oraz fikus.
Cała sztuka polega więc na tym, aby w przypadku każdej rośliny umieć to wyważyć. Pod
uwagę bierze się nie tylko potrzeby indywidualne danego gatunku, ale także temperaturę
powietrza i stanowisko.

PIERWSZA POMOC W PILNEJ
POTRZEBIE – RODZINA
I ZNAJOMI
Na okres urlopu często o podlewanie zieleni prosi się znajomych lub rodzinę. Bez tego większość gatunków
nie przetrwa lub może trwale stracić
swój ozdobny wygląd. Warto wtedy poinstruować „opiekunów” co
do częstotliwości zabiegu i dawek
wody (można zostawić odmierzoną w butelkach – przy okazji ulotni

się chlor). Jeśli nie mamy (lub nie chcemy) poprosić kogoś o pomoc, można
jeszcze skorzystać z alternatywnych
rozwiązań. Niektóre z nich planuje się z wyprzedzeniem, inne
to sposoby doraźne. W sukurs
przychodzi zarówno ogrodnicza
technologia, jak i prowizoryczna
kreatywność.
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DOMOWE SPOSOBY: GDY COŚ JEST
GŁUPIE, ALE DZIAŁA, TO NIE JEST
GŁUPIE
Rośliny na okres urlopu warto przenieść do
chłodnego, zacienionego wilgotnego pomieszczenia. Może to być łazienka lub
klatka schodowa. Na kaloryferach można umieścić mokre ręczniki – to zwiększy nieco wilgotność powietrza (przez
jakąś dobę – ale dobre i to), dzięki
czemu niedobór wody będzie przez
rośliny mniej odczuwalny. Podobnie
działa zraszanie. Rośliny umieszcza się
także w wannie (lub w dużej misie)
zalanej wodą. Donice ustawia się nie
bezpośrednio na dnie, lecz na ułożonych mokrych ręcznikach i szmatach
(to ograniczy ryzyko gnicia korzeni).
Pomocne, chociaż mało precyzyjne.
jest także wetknięcie w podłoże odwróconych butelek (z przedziurawioną
nakrętką). Metodę warto jednak prze-

Porady

testować wcześniej, aby sprawdzić,
na jak długo wystarcza wody oraz czy
pomysłowy sprzęt nie zapycha się ziemią. Roślinom, które lubią wilgoć (np.
cibora, fitonia) można wlać wodę do
podstawki. Jeśli preferują takie warunki (lub mają wyłożony solidny drenaż),
to powinno na kilka dni wystarczyć.

DIABEŁ TKWI...
W PODŁOŻU
Roślinom można zapewnić przetrwanie okresu urlopowego bez... podlewania. Tylko jak sprawić, aby podłoże było cały czas wilgotne? Pomocne
w tym przypadku są technologie,
które stosuje się na etapie sadzenia/
przesadzania donicy. To hydrożele
oraz hydrobox. Zasada działania jest
podobna – produkty magazynują
wodę w czasie podlewania, aby potem systematycznie ją uwalniać. Hydrożele miesza się z ziemią, hydrobox
umieszcza na dnie donicy.

AQUA GLOBES
I AUTOMATYCZNE
KONEWKI – LICZY SIĘ
SKUTECZNOŚĆ
Istnieją różnorodne rozwiązania zapewniające roślinom dostęp wody –
czasowy lub stały. Jednym z nich są
automatyczne systemy nawadniania
(tak – dla roślin pokojowych również
istnieją) oraz konewki. Mogą różnić
się wyglądem, ceną i jakością materiałów – ale zasada działania pozostaje
niezmienna. Dobrym sposobem jest
także skorzystanie z dmuchanych kul
z wydłużonym, zaostrzonym końcem,
np. Aqua Globes. Zalewa się je wodą
i umieszcza w podłożu. Działają na
zasadzie prostego pomiaru różnicy ciśnień i parowania wody. Są znacznie
bardziej efektywne od domowych eksperymentów, np. z butelką. Zależnie
od ceny mogą być zbudowane z tworzywa sztucznego, szkła lub ceramiki.

INTELIGENTNE DONICE
– IDZIE NOWE
Od kilku lat popularność na rynku
próbują zdobyć donice z automatycznym systemem nawadniania. Niestety
wciąż są drogie, a przez to mało rozpowszechnione. Wykorzystuje się je
głównie przy aranżacji nowoczesnych

wnętrz, balkonów i tarasów. Warto jednak odłożyć na nie trochę grosza, aby
wykorzystać je do uprawy najcenniejszych egzemplarzy. W tym wypadku
problem z roślinami w czasie jedno- czy
dwutygodniowego urlopu faktycznie
się nie pojawia. W zależności od modelu zieleń może pobierać w ten sposób
wodę przez dwa-dwanaście tygodni
bez konieczności jej dolewania. n
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KALENDARZ OGRODNIKA
CZERWIEC W OGRODZIE:



To okres silnego wzrostu młodych drzewek owocowych. W młodym sadzie zajmujemy się formowaniem koron. Pamiętajmy także o ich regularnym podlewaniu.



W tym miesiącu intensywnie rosną nie tylko rośliny sadownicze, ale również chwasty. Dlatego
też nie zapominajmy o pieleniu i ściółkowaniu
gleby pod roślinami.



Z początkiem czerwca można rozpocząć zbiory truskawek, poziomek, jagody kamczackiej
oraz wczesnych odmian czereśni.



To okres intensywnych prac pielęgnacyjnych
w warzywniku. Rośliny regularnie odchwaszczamy, nawozimy oraz nawadniamy.



Kontynuujemy zbiory warzyw wczesnych. Spośród
uprawianych w tunelach gotowe są do zbioru kapustne, a z warzyw uprawianych w gruncie można
zbierać buraki liściowe i buraki ćwikłowe do konsumpcji z liśćmi, cebulę z zielonym szczypiorem,
kalarepę, rzodkiewkę, sałatę i szpinak. Pod koniec
miesiąca dorosną strąki grochu zielonego i bobu
z uprawy wczesnej na zielone ziarno.



Na początku miesiąca siejemy ogórki, dynie i patisony, a także kalarepę oraz buraki na późny
jesienny zbiór.



W czerwcu wysiewamy również rośliny dwuletnie, m.in.: stokrotkę, bratki czy goździk brodaty.



Ponieważ w czerwcu zaczyna być bardzo ciepło i słonecznie, należy pamiętać o podlewaniu
i zraszaniu roślin.



Szybko rosnący trawnik należy kosić nie rzadziej niż raz w tygodniu. Warto go również
grabić metalowymi grabiami, co zmniejszy
ryzyko tworzenia się mchu.




Podlewamy regularnie wszystkie kwiaty
domowe i raz w tygodniu nawozimy je
dolistnie lub doglebowo odżywką
wieloskładnikową.
W czerwcu można wystawiać na
balkon lub do ogródka niemal
wszystkie rośliny doniczkowe,
nawet palmy i ﬁgowce.

LIPIEC W OGRODZIE:



Ścinamy przekwitnięte kwiatostany u róż i innych roślin.




Pielimy rabaty.
Byliny, które przekwitły, ścinamy, aby wydały
kwiaty po raz drugi. Drugie kwitnienie będzie
nieco słabsze, ale z pewnością warto to zrobić.



Lipiec to czas zbiorów truskawek, poziomek, moreli i czereśni.



W okresie lata dotkliwie możemy odczuć efekty rozwoju szkodników i chorób drzew owocowych, którym nie zapobiegliśmy w poprzednich miesiącach. Po zbiorach owoców usuńmy
z ziemi wszelkie resztki owoców z objawami
chorób i żerowania szkodników, gdyż mogą one
być przyczyną ponownego wystąpienia problemu w przyszłym roku.



Po zakończeniu zbiorów owoców wykonujemy cięcie drzew owocowych – wiśni i czereśni.



Latem powinniśmy regularnie doglądać uprawianych warzyw. Przy ciepłej i suchej pogodzie konieczne jest odpowiednie nawadnianie
upraw.



To czas zbioru ziół. Liście oregano, tymianku, szałwii lekarskiej, estragonu, cząbru i mięty zbieramy przed okresem kwitnienia, ponieważ wówczas zioła te tracą swój aromat.



Jeżeli nie zrobiliśmy tego w czerwcu, to na początku lipca trzeba wykopać cebule hiacyntów, narcyzów, szachownic, śniadków i kwitnących wiosną czosnków ozdobnych.
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Królowa krzewów
Nie mają sobie równych. Ich kuliste kwitnące od czerwca do września kwiatostany
sprawiają, że nawet w najbardziej pochmurny dzień na naszych twarzach pojawia się
uśmiech. Jakie odmiany hortensji są najbardziej popularne? Przekonajcie się sami!
Tekst: Natalia Dur

S

pośród oferowanych obecnie hortensji trudno
wybrać te najpiękniejsze. Istnieją jednak odmiany, które zdecydowanie wyróżniają się na tle pozostałych.

Często wielu wielbicieli ogrodów boi się hortensji ze
względu na odmiany, które czasem bywają w uprawie kapryśne. Większość nie jest jednak problemowa
w uprawie, a jednocześnie, dzięki swoim walorom wizualnym, stanowią jedne z najpiękniejszych ozdobnych
roślin ogrodowych.

PIĘKNA ‘ANNABELLE’ I JEJ SIOSTRA
‘INCREDIBALL’
Do najbardziej popularnych hortensji drzewiastych należy odmiana ‘Annabelle’ o kulistych, białych, pojawiających się latem
kwiatostanach. Krzew osiąga od 1 do 1,5 m wysokości. Odmiana ta jest bardzo tolerancyjna, natomiast wymaga stanowisk
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osłoniętych. W pełnym słońcu może jej być za
gorąco, co poskutkuje mniejszym kwitnieniem.
Wytwarza piękne kwiaty w kolorze białym lub
różowym. Kwitnie każdego roku. Ze względu
na mnogość eleganckich kwiatów polecana jest
do każdego ogrodu, a w szczególności do ogrodu naturalnego, gdzie sadzi się je pod okapem
drzew i wiejskiego – do zestawień z ﬂoksami
i rudbekiami. Warto więc właśnie na nią postawić w ogrodzie.
Coraz modniejsza w ostatnim czasie stała się
również młodsza siostra ‘Annabelle’ – spektakularna ‘Incrediball’. Hortensja ta przyciąga uwagę swoimi ogromnymi kwiatostanami wielkości
sporej piłki. Odmiana nie ma sobie równych jeśli chodzi o efektowność kwitnienia i wielkość
kwiatostanów.

W POLSCE NAJCZĘŚCIEJ UPRAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCE
GATUNKI HORTENSJI:
Hydrangea paniculata – hortensja bukietowa, h. wiechowata
Hydrangea arborescens – hortensja drzewiasta, h. drzewkowata
Hydrangea macrophylla – hortensja ogrodowa, h. wielkolistna
Hydrangea petiolaris – hortensja pnąca
Hydrangea quercifolia – hortensja dębolistna
Hydrangea heteromalla – hortensja miękkowłosa
Hydrangea serrata – hortensja piłkowana
Hydrangea aspera – hortensja kosmata

A MOŻE TAK BUKIETOWA?
O ile wybór najpiękniejszych hortensji spośród
odmian drzewiastych jest stosunkowo łatwy,
o tyle przy bukietowych wybór jest znacznie
trudniejszy. Producenci roślin co roku wprowadzają do sprzedaży kolejne odmiany. Jednak do
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tych wyróżniających się możemy spokojnie zaliczyć:
’Vanille-Freise’, ‘Limelight’, ‘Little Lime’, ‘Bobo’ oraz
‘Silver Dollar’, ‘Diamant Rouge’ i ‘Phantom’.
‘Vanille-Freise’ wyróżnia zmiana barwy kwiatostanów
w trakcie sezonu. Rozpoczyna kwitnienie kolorem śnieżnobiałym, następnie przechodząc w kremowy i różowy,
by zakończyć na karminowym. Ciekawą odmianą horten-

sji jest wspomniana
‘Limelight’. Cechuje ją
dość duży rozmiar kwiatostanów oraz zmienność w trakcie sezonu, choć nie tak kontrastowa
jak w przypadku ‘Vanille-Freise’. To duży
krzew, który może osiągnąć nawet 3 m. Jej mniejszymi
klonami są odmiany ‘Bobo’ i ‘Little Lime’. n
▶

REKLAMA
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8

6

2

13
Hortensje to jedne z najpiękniejszych krzewów
królujących w naszych ogrodach. Zobacz, jakie
produkty mogą pomóc Ci w ich pielęgnacji

9

1
2

Hortensja niebieska
www.nawozyogrodnicze.pl

3
4

POKON nawóz do hortensji 3w1
www.victus.pl

5

Nawóz do hortensji
z mikroelementami 1 kg
www.target.com.pl

6

Nawóz VILA do hortensji,
rododendronów
www.vila-nawozy

7

Fructus do rododendronów i azalii
www.fructus.pl

Nawóz do rododendronów, azalii,
wrzosów, borówek i hortensji
www.zielonydom.pl

Pokon ziemia do rododendronów
i hortensji
www.pokon.pl

8
9

Florovit nawóz do hortensji
www.ﬂ orovit.pl
Ziemia kwaśna 50 l
www.ﬁ rmaﬂ ora.pl

10
11

Nawóz do hortensji
www.agrecol.pl

12

Kronen Ziemia do hortensji
niebieskich i fioletowych 20 l
www.kronen.com.pl

13

Hortensja różowa
i czerwona – nawóz
wzmacniający kolor
www.biopon.pl

Kronen Ziemia do hortensji
różowych, czerwonych
i białych 20 l
www.kronen.com.pl
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Lawenda
wąskolistna

Lawenda wąskolistna (Lavendula
angustifolia) to zimozielony
krzew pochodzący ze strefy
śródziemnomorskiej. Charakteryzuje ją
piękna szaroniebieska barwa i wonne
liście. Oto krótka historia lawendy
wąskolistnej
Tekst: Katarzyna Bellingham

NAJPOPULARNIEJSZE ODMIANY
LAWENDY WĄSKOLISTNEJ:
‘Hidcote Blue’
‘Munstead’
‘Dwarf Blue’
‘Blue Scent’
‘Lavander Lady Rosea’
– różowe kwiaty
‘Nana Alba’ – białe kwiaty
‘Aromatico Blue’

Polecamy rośliny

L

awenda wąskolistna (Lavendula angustifolia) to zimozielony krzew
pochodzący ze
strefy śródziemnomorskiej. Jej liście są bardzo
atrakcyjne, ponieważ po
roztarciu mocno pachną
i charakteryzują się ładną szaroniebieską barwą.
Kwiaty występują w kolorach: jasny i ciemny fiolet,
róż oraz biel. Roślina ta lubi
lekkie i dobrze przepuszczalne gleby (świetnie rośnie na
ubogich glebach piaszczystych),
znosi mrozy nawet do -15 st. C
i kocha słońce.
W chłodniejszych częściach kraju lawenda będzie potrzebowała dobrego
okrycia na zimę, ale ogólnie świetnie sprawdza się na rabatach, w ogrodach ziołowych oraz
w donicach lub skrzyniach balkonowych. Wspaniale
nadaje się na niskie żywopłoty i obwódki – jest ozdobna nie
tylko podczas kwitnienia, ale również zimą. Dodatkowo jest pachnąca i miododajna.
Aby uzyskać ładny pokrój, lawendę trzeba obowiązkowo regularnie przycinać. Roślina
ta wspaniale znosi cięcie – robimy to za pomocą nożyc ogrodowych w drugim tygo-
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dniu sierpnia na wysokość około 30 cm.
Nie należy zabiegu cięcia pozostawiać
na później niż koniec sierpnia, ponieważ nie pozwoli to młodym pędom
odrosnąć przed nastaniem mrozów.
Wiosną powinno się usunąć tylko
chore pędy. Formowanie lawendy
należy zacząć tuż po posadzeniu,
bo gdy rośliny są starsze, przycinanie zdrewniałych już pędów może
je zabić. Starajmy się zawsze zostawić trochę zielonych liści, nawet
jeśli rośliny będą musiały pozostać
wyższe.
Lawendę łatwo rozmnaża się
przez wysiew nasion lub sadzonki,
które najlepiej kupić wiosną i ukorzeniać w podłożu pomieszanym
z grysem w proporcjach 1:1. Sadzonki podlewamy umiarkowanie i po pojawieniu się korzeni przesadzamy do
pojedynczych pojemników. Jak każdy
niewielki krzew, także lawendę sadzimy
w rozstawie około 30 cm. n

W chłodniejszych częściach
kraju lawenda potrzebuje
dobrego okrycia na zimę.
Świetnie sprawdza się
na rabatach, w ogrodach
ziołowych oraz w donicach
lub skrzyniach balkonowych.
Wspaniale nadaje się na niskie
żywopłoty i obwódki – jest
ozdobna nie tylko podczas
kwitnienia, ale również zimą.
Dodatkowo jest pachnąca
i miododajna

Przepis

SKŁADNIKI:
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n 1,5 szklanki mąki (375 ml)
n 2/3 szklanki cukru (160 ml)
n 4 g kwiatów lawendy
n 2 łyżeczki proszku do pieczenia
n 1 łyżeczka cukru waniliowego
n 1/2 szklanki mleka (125 ml)
n 1/3 szklanki oleju (82 ml)
n 1 jajko

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA:

1

Piekarnik nagrzewamy do 180 st. C,
następnie rozcieramy kwiaty lawendy
w moździerzu z łyżeczką cukru. Gdy to
zrobimy, suche składniki mieszamy ze
sobą, mokre miksujemy w misce.

2

Gdy zmiksujemy, dodajemy do tego
produkty suche i miksujemy do
momentu, aż się nam połączą.

3

Formę do mufﬁnów wypełniamy
papilotkami. Nakładamy łyżką (1,5
łyżki masy) do papilotek na wysokość 2/3.
Następnie pieczemy przez około 20-25
minut aż do suchego patyczka. Wyciągamy
z piekarnika, gdy wystygną i nakładamy
krem (krem znajdziecie w przepisach na
stronie internetowej matgotuje.pl)

Muffiny

lawendowe
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Design
w ogrodzie
OGRODOWY TABORET Z KAMIENIA I METALU
PROSTO Z KOREI POŁUDNIOWEJ? ROŚLINNE
KIESZONKI ZAMIAST TRADYCYJNYCH SKRZYNEK
NA BALKONIE? A MOŻE TIPI, KTÓRE POMOŻE
NAM SCHOWAĆ SIĘ PRZED SŁOŃCEM? MŁODZI
PROJEKTANCI Z CAŁEGO ŚWIATA MAJĄ NA
OGRÓD WIELE NOWYCH POMYSŁÓW
Tekst: Michał Gradowski

T

owarzyszący targom
SPOGA+GAFA w Kolonii konkurs dla młodych
projektantów
unique youngstar co
roku przynosi wiele ciekawych
pomysłów na zagospodarowanie ogrodu. Już niedługo
poznamy najnowsze prace,
które zostaną zaprezentowane na wrześniowej
edycji tego wydarzenia – przedstawimy je
w kolejnym wydaniu
„Garden & Trends”.
Tymczasem przypomnijmy sobie najciekawsze ogrodo-

we projekty, które zdobyły uznanie
jury w 2016 r.
Alternatywa dla zwykłych skrzynek balkonowych? Oto Platzwunder zaprojektowany przez Juliane
Spiegel i Ninę Stratmann z Niemiec. Z plastykowego, elastycznego, wodoodpornego materiału
stworzono kieszonki na trzy rośliny, które mogą być powieszone
nie tylko na balustradzie, ale też
na płocie lub innym ogrodzeniu.
Idealnie nadają się też do uprawy
ziół w kuchni. Te nietypowe „doniczki” można nawet prać w pralce. „To naprawdę zaskakujące, że
nikt tego wcześniej nie wymyślił!”

Inspiracje

– argumentowało jury przyznając temu projektowi pierwszą nagrodę
w konkursie unique
youngstar 2016.
Ciekawy pomysł zaproponował także Jin Sik
Kim. Jego HalfHalfsquare
wykorzystuje potencjał dwóch
materiałów – kamienia i metalu. Powstał z nich ni to stolik, ni to taboret, który będzie interesującą ozdobą każdego ogrodu.
Szwedka Maria Ihrefors zaproponowała natomiast Ti Pi Seat
– połączenie wygodnego siedziska z namiotem w modnym szarym kolorze – idealne rozwiązanie dla tych, którzy
w ogrodzie szukają przede wszystkim relaksu.
Jeśli do tej pory mieliście wątpliwości, że ekologia to jeden z najmodniejszych trendów także w designie – spójrzcie na projekt Benjamina Thomasa Wipﬂera.
Jego taborety stworzono z makulatury, a konkretnie ze starych gazet. Kolorem trochę przypominają opakowania do jajek,
ale z powodzeniem można je pomalować albo zaimpregnować
przed wilgocią olejem. Wbrew pozorom są bardzo stabilne i, co
najważniejsze, kiedy nam się znudzą ulegają pełnemu rozkładowi. n
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TRZCINNIK OSTROKWIATOWY
Calamagrostis ×acutiflora ‘Overdam’
TRAWY OZDOBNE NALEŻĄ DO ROŚLIN CHĘTNIE SADZONYCH NIE TYLKO W OGRODACH
PRYWATNYCH, ALE TAKŻE W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ: W ZIELENI MIEJSKIEJ, OSIEDLOWEJ, NA
SKWERACH, RONDACH I W PARKACH. ZAINTERESOWANIE TRAWAMI STALE ROŚNIE, BO SĄ TO BYLINY
MAŁO WYMAGAJĄCE, ODPORNE NA OKRESOWY NIEDOBÓR WODY, ZASOLENIE I ZANIECZYSZCZENIE
ŚRODOWISKA, A PRZY TYM ODZNACZAJĄ SIĘ BOGATYMI WALORAMI DEKORACYJNYMI
Tekst i zdjęcia: Grzegorz
Falkowski, Związek
Szkółkarzy Polskich

S

zkółki oferują bardzo
wiele gatunków i odmian traw ozdobnych.
Wśród nich dominują
przeważnie miskanty, ale jest
też kilka innych wartościowych
gatunków, na które warto
zwrócić uwagę. Do mniej znanych traw, choć sprawdzonych

i polecanych, należy trzcinnik ostrokwiatowy, gatunek mieszańcowy uzyskany ze skrzyżowania naszych rodzimych traw
– trzcinnika leśnego i trzcinnika piaskowego. Swoją urodą
i delikatnością śmiało konkuruje z najpiękniejszymi egzotycznymi trawami, jest przy tym w pełni odporny na mróz.
Trzcinnik ostrokwiatowy ‘Overdam’ jest wieloletnią trawą
tworzącą wolno rozrastające się kępy o średnicy do 60 cm.
Jest to roślina o wyjątkowo długim okresie atrakcyjności,
z trzema momentami „szczytowymi”, w których zachwyca
swoją naturalną urodą. Pierwszym jest wczesna wiosna,
gdy po ścięciu zeszłorocznych, zaschniętych źdźbeł z ziemi
wyrastają soczyście zielone, młode liście, łukowato wygina-

Szkółkarze polecają

jące się od środka na wszystkie strony.
Równowąskie, zielone blaszki liściowe
są na brzegu ozdobione wyraźnym,
bladożółtym marginesem. Liście mają
od 40 do 90 cm długości i ok. 1 cm
szerokości. Żółty margines jest najlepiej widoczny właśnie wiosną, później
blaknie i staje się biały. Wczesnym latem spośród liści wyłaniają się wąskie,
wiechowate kwiatostany dorastające
do ok. 1 m wysokości. Kwitnienie to
drugi moment, w czasie którego rośliny zwracają na siebie uwagę. Początkowo wiechy są szerokie, ażurowe, purpurowe, w miarę dojrzewania
zmieniają kolor na szaroróżowy, a następnie słomkowy, stają się skupione
i wąskie. Kwiatostany tworzą się od
czerwca do sierpnia, jednak pozostają
ozdobne także jesienią i niemal przez
całą zimę. Kępy trzcinnika ponownie
zyskują na atrakcyjności późną jesienią, gdy większość roślin w ogrodzie wejdzie już w okres spoczynku,
z drzew spadną ostatnie liście, a na
zaschniętych źdźbłach i liściach pojawią się kryształki srebrzystego szronu.
Rośliny warto pozostawić w tym sta-
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nie do wiosny, oprószone śniegiem będą ciekawym elementem
zimowej odsłony ogrodu.

PREFERENCJE UPRAWOWE:
Trzcinnik ostrokwiatowy ‘Overdam’ należy do roślin łatwych
w uprawie, niemal o minimalnych wymaganiach glebowych.
Dobrze rośnie na większości przeciętnych gleb ogrodowych,
z wyjątkiem bardzo jałowych i suchych oraz skrajnie wilgotnych. Do prawidłowego rozwoju potrzebuje pełnego nasłonecznienia. Jest to gatunek w pełni mrozoodporny, nie wymaga okrywania na zimę. Prace pielęgnacyjne ograniczają się do
usuwania zeszłorocznych, zaschniętych źdźbeł wczesną wiosną, przed wznowieniem wzrostu. Rośliny tniemy nisko przy
ziemi. Co kilka lat słabiej rosnące kępy warto wykopać, podzielić i posadzić na nowych miejscach. Dzięki temu rośliny się odmłodzą, zregenerują i będą bujnie rosły przez kolejne sezony. n
Artyku³ powsta³ we wspó³pracy ze Zwi¹zkiem Szkó³karzy Polskich.
Wiêcej informacji o roślinach i ich producentach uzyskać można
na www.e-katalogroslin.pl lub www.zszp.pl
i pod numerem telefonu 22 435 47 22
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Na zdrowie i urodę

Zielona kuchnia

– chwasty na talerzu
Chwasty to nie tylko rośliny niepożądane, stanowiące konkurencję dla uprawianej
zieleni. Ich zastosowanie jest wszechstronne – coraz częściej wykorzystuje się je
do domowego sporządzania ekologicznych środków ochrony roślin oraz nawozów.
Ponadto wiele gatunków jest jadalnych i z powodzeniem sprawdzają się w kulinarnych
eksperymentach w kuchni
Tekst: Michał Mazik
„Chwast” to pojęcie umowne, określające rośliny niepożądane, których nie
chcemy mieć w ogrodzie i które szkodzą naszym uprawom. Coraz częściej
jednak gatunki należące do tej grupy
wracają do łask. W ogrodach uprawia

się m.in.: bluszczyk kurdybanek, jasnotę białą, chaber bławatek oraz rumianek. Wiele chwastów miało i nadal ma
ogromne znaczenie dla ludzkości jako
pożywienie. Łoboda uchodzi za jedno
z najstarszych warzyw – służyła za po-

karm przez tysiąclecia. Komosa biała
jeszcze w XIX w. należała do codziennej diety i była przyrządzana jak szpinak. Perz właściwy – a w zasadzie jego
kłącza – dodawano do chleba jako substytut mąki w czasach głodu. Czosnek
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niedźwiedzi – dawniej pospolita roślina
występująca w lasach i przenosząca się
do ogrodów – to kulinarny przysmak ludów wschodnich. Obecnie śmiało można go umieścić w TOP 10 najchętniej
uprawianych roślin leczniczych i przyprawowych. Moda na chwasty w kuchni powraca, więc warto orientować się w tym
temacie.

Pokrzywa zwyczajna
– „królowa chwastów”
Pokrzywa dała się poznać jako gatunek azotolubny, lubiący żyzne podłoża i jednocześnie
trudny do zwalczenia. Odrasta nawet z niewielkich
fragmentów korzenia. Nie zmienia to faktu, że jest to
również ceniona od tysiącleci roślina lecznicza. Można
ją wykorzystywać w kuchni (na przełomie XIX i XX w. była
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Łoboda uchodzi za jedno z najstarszych
warzyw – służyła za pokarm przez tysiąclecia.
Komosa biała jeszcze w XIX wieku należała
do codziennej diety i była przyrządzana jak
szpinak. Perz właściwy – a w zasadzie jego
kłącza – dodawano do chleba jako substytut
mąki w czasach głodu

traktowana jako pożywienie głodowe). Najcenniejsze są młode liście
i pędy, ścinane wiosną. Po zalaniu
wrzątkiem tracą swoje właściwości
parzące. Pokrzywę można gotować, dusić lub smażyć, np. z ziemniakami. Liście dodaje się do zup
i sosów jako przyprawę. Nadaje się
także do wiosennych, regeneracyjnych sałatek. W książkach kucharskich można znaleźć liczne przepisy

„jednorodnej” zupy z pokrzyw. Sok
z pokrzywy warto pić na wzmocnienie, przy anemii i niedoborze żelaza
w organizmie.

cją ludów – był zabierany jako roślina uprawna. Nie bez znaczenia jest
też sposób budowy jego suchych
owoców, które z wiatrem mogą
przenosić się na duże odległości.
Od tysiącleci korzeń wykorzystuje
się w medycynie ludowej. Prażony
i zmielony służy także jako dodatek
do kawy zbożowej. W kuchni wegetariańskiej i wegańskiej wykorzystuje się młode liście mniszka. To
składnik sałatek, charakteryzujący
się gorzkim smakiem. Można go
złagodzić bieląc liście (należy przykryć je na kilka dni naczyniem nieprzepuszczającym światła). Cenne
są także kwiaty mniszka. Nadają się
do sporządzania smacznych leczniczych win.

Krwawnik pospolity
Mniszek pospolity – smaczny – oryginalna przyprawa
chwast trawników
Mniszek prawdopodobnie rozprzestrzenił się po świecie wraz z migra-

Krwawnik pospolity to jedna z najpospolitszych roślin Polski. Można ją
spotkać wszędzie – na łąkach, przy
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drogach, na nieużytkach, a czasem
także w ogrodach. To znana roślina
lecznicza – stosowana zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie. Wspomaga gojenie ran. Od wieków jej
liście wykorzystywano jako dodatek
do placków ziemniaczanych, sałatek,
dań z jaj i zup.

Podagrycznik – „zakała”
ogrodu na talerzu
Podagrycznik pospolity to chwast
niezwykle trudny do wyniszczenia. Często porasta cieniste miejsca
w ogrodzie, np. tereny pod koroną
drzew i krzewów. Tymczasem jest
to ceniony naturalny lek, a także
dawne „dzikie warzywo”. Kłącza
podagrycznika można stosować jako
alternatywę dla pietruszki lub selera
– ma podobny aromat. Warto traktować je jako składnik gulaszy, sosów
oraz zup.

Żółtlica drobnokwiatowa
– ekspansywny przysmak
Gatunek ten ma ciekawą historię.
Został sprowadzony do Europy jako
roślina ozdobna – niesztampowa
dekoracja ogrodów botanicznych.
Żółtlica szybko rozprzestrzeniła się
stając się pospolitym chwastem
wszelkich upraw. Ma ogromne zdolności rozmnażania – jeden okaz
może wytworzyć kilkaset tysięcy
nasion. Ogranicza ją tylko klimat –
to roślina ciepłolubna pochodząca
z Ameryki Południowej. W ojczyźnie
pochodzenia do tej pory jest spożywana jako warzywo. Można ją gotować lub smażyć – jej liście oraz pędy
pozostają miękkie. Nadaje się jako
składnik sałatek, sosów i zup.

Ostrożeń polny – to nie tylko
„rzepy”
Ostrożeń polny, przykry i uciążliwy do
zwalczania kłujący chwast to częsta
zmora upraw rolnych i warzywniaków.
Jego owoce (niełupki) przyczepiają się
do ubrań i są ciężkie do usunięcia. Cza-

sem w zabawach dzieci służą do rzucania. Ostrożeń polny ma jednak cenniejszą „właściwość”. Jego liście mogą być
spożywane jako warzywo. Do tego celu
wybiera się młode rośliny. Liście mogą
być sporządzane jak szpinak, dodawane do ziemniaków lub jaj, są jednak
twarde i trzeba długo poddawać je obróbce termicznej (ok. 15 min). n
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Podlewanie ręczne w ogrodzie wbrew pozorom jest mało efektywne. Pomimo że
przy wykorzystaniu konewki czy węża ogrodowego łatwo można kontrolować cały
proces, zużycie wody jest znaczne, a ta w dodatku nie zawsze dociera do korzeni
w wystarczającej ilości. Dlatego przy pielęgnacji niektórych grup roślin dobrym
rozwiązaniem jest zainstalowanie automatycznego systemu nawadniania
Tekst: Michał Mazik

Porady

M

anualne podlewanie roślin niekiedy bywa konieczne. Zdarzają się sytuacje, że jest to po prostu opłacalne (zieleni
jest zbyt mało, by instalować system) lub dostęp do niej jest
utrudniony. Są to jednak odosobnione przypadki – takie
wyjątki potwierdzające regułę. Znacznie skuteczniejsza będzie instalacja dopasowanego do potrzeb systemu. To nie tylko pozwoli
oszczędzić na czasie, ale może zmniejszyć zużycie wody nawet o 50%.
Obecnie wybór produktów na rynku jest dość duży i stosowanie automatycznego podlewania jest możliwe nawet w przypadku roślin uprawianych na balkonie lub tarasie. Skorzystać można również z „inteligentnych” donic – posiadających wbudowaną technologię magazynowania
i dawkowania wody.

ZRASZACZE – PODSTAWA W PIELĘGNACJI
TRAWNIKA (I NIE TYLKO)
Zraszacze to jedne z najbardziej cenionych systemów nawadniania. Najczęściej wykorzystuje się je do pielęgnacji ogrodu ozdobnego – od trawnika po
rabaty i wrzosowiska. Można je regulować, dzięki czemu precyzyjnie ustali
się kształt i wielkość nawadnianej powierzchni, a także siłę przepływu –
i związany z tym zasięg. Poszczególne technologie mogą różnić się mechanizmem działania. Wyróżnia się zraszacze statyczne, rotacyjne – turbinowe
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i młotkowe. Istotne są także
modyfikacje. W sprzedaży
dostępne są nawet zraszacze wynurzalne, które poza
okresem pracy znajdują się
pod powierzchnią gruntu.
Dzięki temu nie zachodzi
ryzyko ich uszkodzenia,
np. podczas koszenia trawy. Coraz większą popularność zdobywają także
mikrozraszacze. Wykorzystuje się je głównie do nawadniania niewielkich rabat, kwietników i skwerów
oraz upraw pod osłonami (tu
najczęściej mają podwieszaną
formę). Ze względu na łatwość
zatykania dysz przez zanieczyszczoną wodę – kamień, chlor itp.
powinno się instalować je razem
z filtrem oczyszczającym.
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NAWADNIANIE KROPELKOWE
– PRECYZJA PONAD
WSZYSTKO
Dostarczenie roślinom wody z pomocą linii kroplujących, taśm kroplujących oraz kroplowników indywidualnych jest znacznie bardziej precyzyjne niż
stosowanie zraszaczy. Systemy pozwalają dotrzeć
do korzeni przy maksymalnej oszczędności wody.
Nawadnianie często łączy się z dawkowaniem rozpuszczonych nawozów. Linie kroplujące są najbardziej uniwersalne. To złoty środek pomiędzy dobrą
jakością a atrakcyjną ceną. Mają dość mocne ścianki, co zwiększa trwałość systemu. W szczególności
zaleca się je do nawadniania upraw pod osłonami
– na potrzeby własne, żywopłotów oraz warzywniaków. Taśmy kroplujące są tańsze i mniej wytrzymałe. Stosuje się je głównie w uprawach sezonowych
i produkcji na większą skalę. Zwykle ich przydatność
notuje się na 2-5 sezonów. Kroplowniki indywidualne można wykorzystać do nawadniania nieregularnych rabat, skalniaków i innych elementów ogrodu.
Ponadto warto je instalować przy efektownych soliterach lub szpalerach.
Instalacja każdego z tych rozwiązań może być kłopotliwa. Często zależy od konkretnej technologii opracowanej przez producenta. Dlatego zwykle lepiej opłaca
się zlecić pracę profesjonalnej firmie. n
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YT-8960 ZRASZACZ PISTOLETOWY
7 FUNKCJI
Wysokiej jakości pistolet zraszający wielofunkcyjny: lekki, zbudowany z aluminium
i elementów ABS. 7 rodzajów strumienia
z regulacją przepływu. Tryb pracy ciągłej.
Idealny do podlewania, nawadniania
i czyszczenia. Dostępne rodzaje strumienia: płaszcz, strumień, mgiełka, strumień
centralny, łagodny prysznic, stożek,
zalewanie. n

WWW.YATO.PL

Współcześnie do podlewania ogrodu
wykorzystuje się albo tradycyjne narzędzia
do nawadniania, albo nowoczesne systemy
nawadniające. Zobacz, jakie produkty najlepiej
sprawdzą się w Twoim zielonym zakątku

ZRASZACZ 3-RAMIENNY OBROTOWY X913-3 L
Zraszacz 3-ramienny obrotowy posiada 3 w pełni regulowane głowice
zraszające oraz stabilną podstawę. Cena detaliczna 18 zł. n

KOŃCÓWKA
ZRASZAJĄCA R1211
Nowa, poręczna końcówka zraszająca R1211 firmy
RAMP z sitkiem. Posiada
płynną regulację strumienia wody typu prysznic
z możliwością całkowitego
zamknięcia jej dopływu za
pomocą funkcji AQUA STOP.
Produkowane w Polsce.

WWW.RAMP.PL

WWW.PLANTA.PL

WĄŻ OGRODOWY HOZELOCK
– ULTRAMAX
Technologia „Soft & Flex” jest nową
formułą wykorzystywaną w produkcji
5-warstwowych węży HOZELOCK.
Wszystkie warstwy są idealnie dopasowane i spełniają oczekiwania
najbardziej wymagających użytkowników. Węże charakteryzuje wysoka
odporność na skręcanie i bardzo
długa żywotność oraz wysoki komfort
podczas użytkowania. n

WWW.VICTUS.PL

Prezentacja

ZESTAW ZRASZAJĄCY YACHT MINI

WĄŻ OGRODNICZY CARBON

Zestaw YACHT kierowany jest do klientów, którzy
cenią sobie połączenie nowoczesnego designu, ergonomii i funkcjonalności. Zestaw zawiera: nieskręcający się, odporny na słoną wodę i promienie UV
wąż ogrodowy YACHT ATSV™ (9 mm) 3/8” 15 m,
zraszacz prosty wielofunkcyjny ERGO, szybkozłącze
– stop i przelot ERGO oraz przyłącze uniwersalne
z gwintem wewnętrznym ERGO. Wysokiej jakości
produkty i ich odpowiednie dobranie powoduje, że
zestaw znajdzie wielu zwolenników zarówno wśród
ogrodników, jak też amatorów żeglarstwa. n

Trójwarstwowy, wytrzymały
i elastyczny. Odporny na promieniowanie UV oraz niskie temperatury. Wykonany z wysokiej klasy
komponentów, a także przy zastosowaniu najnowszych technologii. Bardzo komfortowy produkt
w atrakcyjnej cenie. n

WWW.CELLFAST.COM.PL

BĘBEN Z AUTOMATYCZNYM ZWIJACZEM
AUTOREEL HOZELOCK 2490
Bęben z wężem o długości 20 m z automatycznym
zwijaczem węża. Wąż mocowany na ścianie dostarczany wraz z przyłączem do kranu, złączkami
do węża i dyszą zraszającą. Odpowiednio dobrany mechanizm zwijający zapewnia automatyczne zwijanie węża po skończonej pracy. n

WWW.VICTUS.PL

WWW.POLIX.COM.PL
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Szumiące

inspiracje

Woda w ogrodzie jest bardzo pożądana, ponieważ poprawia
mikroklimat, a jej szum działa kojąco na nasze zmysły. Bogactwo
materiałów pozwala nam na nadanie praktycznie dowolnej i wymarzonej
formy zbiornikowi wodnemu oraz wylewce do wody. Przedstawiamy
inspiracje i pomysły na zaaranżowanie wodnego zakątka – od tego
na balkonie, poprzez kaskady w ogrodach romantycznych, do
minimalistycznych wylewek ze ścian w nowoczesnych ogrodach
Tekst: Joanna Mrowińska

WODA NA BALKONIE
Ograniczona powierzchnia nie pozbawia nas możliwości wsłuchiwania się w szum wody na balkonie. W centrach ogrodniczych do wyboru mamy wiele małych zestawów fontannowych z wodą w obiegu zamkniętym:
czy to w postaci granitowej kuli z przewierconym otworem, czy licznych figurek. Również samemu można
pokusić się o stworzenie gustownego i dekoracyjnego
elementu wodnego. Z pewnością przyda się gniazdko
elektryczne, o czym powinniśmy pamiętać na etapie
urządzania zieleni na balkonie. Minifontannie towarzyszą rośliny cieniolubne: runianka japońska, funkia, hortensja pnąca i trzmielina Fortune’a.

Ograniczona powierzchnia nie pozbawia
nas możliwości wsłuchiwania się
w szum wody na balkonie. Bogactwo
materiałów pozwala nam na nadanie
praktycznie dowolnej i wymarzonej
formy zbiornikowi wodnemu oraz
wylewce do wody

Inspiracje
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NOWOCZESNE
ZAŁOŻENIA
Nowoczesnym ogrodom często towarzyszą
minimalistyczne zbiorniki wodne ze stalowymi wylewkami w praktycznie dowolnych
kształtach. Woda może wypływać z murów,
a także niskich ścian i przelewać się do kolejnych zbiorników wodnych czy małych podłużnych strumieni, kształtując charakter naszych
ogrodów. W kontakcie z wodą bardzo dobrze
sprawdza się stal nierdzewna. Bardzo modna
w ostatnich latach stal kortenowska jest również elementem wielu fontann i zbiorników
wodnych. Swoim oryginalnym zabarwieniem
i starzeniem się w miarę upływu czasu nada
miejscu niepowtarzalny charakter.
W sąsiedztwie minimalistycznych zbiorników
wodnych świetnie wyglądają trawy ozdobne:
rozplenica piaskowa, miskanty chińskie oraz
rozplenica japońska, turzyce i sity. Dla uzyskania silnego kontrastu przy prostej formie
zbiornika i ściany możemy posadzić kwitnące
byliny, np. irysy, czosnki ozdobne, liatrę kłosowatą oraz byliny o ozdobnych liściach: funkie, paprocie, turzycę Morrowa, przywrotnik
ostroklapowy i kolorowe żurawki.

ZBIORNIKI NA WODĘ
Z roku na rok zyskują na znaczeniu zbiorniki na deszczówkę, które ustawiane są w wielu ogrodach. Poza spełnianiem funkcji magazynującej
wodę, odpowiednio zaaranżowane mogą stanowić bardzo oryginalną dekorację ogrodu i zarazem estetyczny element wodny.

ROMANTYCZNY
SZUM WODY
Romantyczny charakter ogrodu
uzyskamy poprzez zastosowanie elementów nadgryzionych
zębem czasu, wykonanych
z piaskowca albo innych kamieni. Bardzo charakterystyczne
są różnego rodzaju misy, postumenty, ławki oraz kamienne
ściany. Oczywiście przydadzą
się również paprocie, strzyżone bukszpany czy romantyczna
pergola opleciona glicynią.
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OGRÓD W STYLU ŚRÓDZIEMNOMORSKIM
Tajemnicza maska tryskająca wodą przymocowana do
klinkierowego muru wprowadza nas w relaksujący nastrój gorącego południa. Charakter ogrodu podkreślają
dodatkowo stylowe rośliny: juka karolińska, macierzan-

ka piaskowa, lawenda, kosodrzewina oraz hortensja
pnąca i bluszcz pospolity, a teren między roślinami wyłożony jest żwirem dla uzyskania jeszcze ciekawszego
efektu.

MUR Z WYLEWKĄ OD STRONY TECHNICZNEJ
Mury możemy wykonać z różnych materiałów w zależności od planowanego stylu założenia ogrodowego. W nowocześniejszych aranżacjach sprawdzą się konstrukcje
betonowe czy z dużych płyt kamiennych i stalowych paneli. W wielu innych ogrodach możemy wykorzystać
mury z cegły, klinkieru, a nawet tynkowane. Do muru
mocujemy wylewkę na wodę, natomiast w zbiorniku wykonanym przed albo za murem umieszczamy pompę.

Jeśli chcemy, żeby nie była ona widoczna w płytkiej wodzie przedniego zbiornika, to warto zamontować powyżej pompy ruszt, na przykład ze stali nierdzewnej
i ułożyć na nim ozdobne kamienie. Na etapie wykonywania
muru musimy pamiętać również o otworach technologicznych, które pozwolą na doprowadzenie wody ze zbiornika
do wylewki od tylnej strony muru oraz o przyłączu energetycznym umożliwiającym podłączenie pompy i oświetlenia.

Inspiracje
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KASKADY
Bardzo często spotykamy w ogrodach strumyki,
stopnie wodne i miniwodospady. Przy realizacji
tego typu elementów wodnych bardzo ważne jest
zachowanie proporcji między kamieniami, głazami, a ogrodem. Istotne jest również pochodzenie
i wygląd wykorzystanych kamieni, powinny one
pasować do charakteru miejsca. Odpowiednio
posadzone rośliny dodadzą lekkości i naturalności
naszej konstrukcji. Niskie byliny i krzewinki powinny jakby naturalnie wrastać między kamienie.
W zbiornikach wodnych, które są odpowiednio
głębokie, możemy wprowadzić również roślinność
wodną: lilie wodne czy trawy i sity. n
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W ogrodzie
zagrajmy w oczko

DZIĘKI ZBIORNIKOM WODNYM NASZ OGRÓD BĘDZIE MIAŁ UNIKATOWY
MIKROKLIMAT. TEN EFEKT ZAPEWNI NAM ZARÓWNO TRADYCYJNE OCZKO
WODNE, JAK I NOWOCZESNE WODOSPADY ZE STALI NIERDZEWNEJ,
IDEALNIE PASUJĄCE DO WSPÓŁCZESNEJ ARCHITEKTURY. O CZYM WARTO
PAMIĘTAĆ PLANUJĄC W OGRODZIE WODNE ARANŻACJE?
Tekst: Michał Gradowski

N

iezależnie od tego, czy
zdecydujemy się na założenie tradycyjnego oczka
wodnego, czy nowoczesnego, designerskiego zbiornika,
nie obędziemy się bez niezbędnego
sprzętu, takiego jak pompa, filtr,
sterylizator czy oświetlenie podwodne. Jeśli będzie to zarybiony staw,
musimy też oczywiście wybrać ryby
i pokarmy dla nich. Podjęcie decyzji
znacznie ułatwiają gotowe zestawy

filtracyjne, zawierające pompę, filtr
lub kilka filtrów oraz lampę UVC –
aby wybrać odpowiedni model, wystarczy tylko znać objętość zbiornika
i stopień zarybienia. Najwięcej miłośników wody w ogrodzie decyduje
się na założenie stawów o wielkości
od 5 do 15 m3. Jeśli jednak nie ogranicza nas miejsce, warto zastanowić
się nad większym oczkiem wodnym.
Po zliczeniu kosztów zakupu wszystkich urządzeń różnica między ceną

małego a średniego zbiornika jest
relatywnie niewielka – a w tym drugim przypadku efekt jest zdecydowanie bardziej spektakularny.

NOWOCZESNOŚĆ
W OGRODZIE
Jeśli jesteście miłośnikami gadżetów, producenci sprzętu do oczek

wodnych mają coś specjalnie dla
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DRUMI

Drumi – krystalicznie czysta woda w stawie
dzięki nowemu, rewolucyjnemu filtrowi bębnowemu. Usuwa z wody zanieczyszczenia
stałe zanim jeszcze dostaną się do filtra biologicznego. Dzięki cyklicznemu spryskiwaniu
bębna filtracyjnego pozbywamy się brudów
bezpośrednio do kanalizacji. n

WWW.HAPPET.PL

was – automatyczne systemy
sterowania zbiornikiem wodnym, fontanną lub oświetleniem
za pomocą smartfona czy
tabletu. Jednym z nich jest
Easy Garden Control firmy Oase,
który za pomocą specjalnej aplikacji
pozwala każdemu użytkownikowi nie tylko sterować wszystkimi urządzeniami zamontowanymi w stawie lub
fontannie, ale też przeglądać statystyki dotyczące ich pracy. Dane
gromadzone są w chmurze, dzięki czemu możemy zarządzać naszym
oczkiem wodnym z każdego miejsca na świecie. W sklepach nie brakuje także innych, innowacyjnych rozwiązań, takich jak energooszczędne i wydajne pompy fontannowe, które tworzą doskonałe, jednolite obrazy wodne czy filtry nie tylko czyszczące wodę, ale posiadające
również funkcję samooczyszczania.
▶

REKLAMA

50

Porady

Jak dbać o oczko wodne?
JERZY URBANOWICZ,
WŁAŚCICIEL FIRMY HAPPET

W

okresie od wiosny do jesieni woda
w wielu stawach zmienia kolor na zielony. Dzieje się tak za sprawą glonów planktonowych, które w małych, sztucznych zbiornikach
znajdują idealne warunki do rozwoju, mogąc
powodować obumieranie roślin i ginięcie ryb.
Jak się ich pozbyć? Doskonałym sposobem jest
zastosowanie preparatu Green STOP wiążącego glony w duże grudki, które można później
łatwo wyłowić za pomocą podbieraka o drobnych oczkach. Produkt jest nieszkodliwy dla
wszystkich organizmów żyjących w stawie.
Nowością w sklepach jest natomiast nasz filtr bębnowy DRUMI – mikrosito,
które usuwa z wody większość zanieczyszczeń stałych zanim jeszcze dostaną się do filtra biologicznego. Produkt nie wymaga wymiany materiału
filtracyjnego, zajmuje bardzo mało miejsca i jest prosty w obsłudze.
Chcąc ograniczyć wydatki na oświetlenie warto kupić wodoodporne
lampy diodowe, które dzięki zastosowaniu technologii LED zużywają
mało prądu, a przed jesienią przyda się siatka do rozpięcia nad stawem,
która zabezpieczy zbiornik przed liśćmi spadającymi z drzew. n

Jeśli jesteście
miłośnikami gadżetów,
producenci sprzętu do
oczek wodnych mają
coś specjalnie dla was
– automatyczne systemy
sterowania zbiornikiem
wodnym, fontanną lub
oświetleniem za pomocą
smartfona czy tabletu

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ
W CENIE
Zakładając w ogrodzie oczko wodne
warto pamiętać, że energooszczędne produkty, choć w sklepie mogą
być droższe od „zwykłych” urządzeń, znacznie ograniczą przyszłe
koszty. Na przykład zakup energo-

GLONOM MÓWIMY STANOWCZE „NIE”

▶
REKLAMA

oszczędnej pompy, która pracuje 24 godziny na dobę
od wiosny do jesieni, zwraca się zwykle po 2-3 latach,
a w przypadku niektórych modeli nawet po roku użytkowania. Przydadzą nam się także reﬂektory LED do
oczek wodnych czy inteligentne grzałki stawowe.

Czysta woda to wciąż priorytet dla posiadaczy oczek
wodnych, dlatego w sklepach jest coraz więcej produktów ułatwiających osiągnięcie tego celu – od testów do
sprawdzania parametrów wody, przez specjalistyczne
filtry do usuwania z powierzchni wody liści i innych zanieczyszczeń, po odkurzacze do oczek wodnych, które
sprawdzają się niezależnie od objętości i rodzaju zbiornika. Warto zaopatrzyć się także w środki przeciw glonom
stawowym, które szybko i skutecznie usuwają różne
rodzaje glonów, ale też są bezpieczne w działaniu, nie
naruszają równowagi biologicznej wody i nie stanowią
zagrożenia dla roślin i ryb.

ZDROWA DIETA DLA RYB
Prawidłowy rozwój, wspaniała kondycja, witalność, zbilansowana dieta – brzmi znajomo? Nie jest to jednak
opis nowej kuracji zdrowotnej, ale cele, które możemy
osiągnąć wybierając odpowiedni pokarm dla ryb. Jako
bonus dostaniemy do tego jeszcze intensywne, naturalne ubarwienie. Spośród pokarmów bardzo popularne
są tzw. „sticksy”, czyli pałeczki w naturalnym kształcie
przypominającym robaki, zawierające niezbędne rybom
witaminy i minerały. Warto pamiętać, że niektóre gatunki ryb, np. bardzo popularne ostatnio karpie koi, potrzebują karmy wyższej jakości. Niektórzy producenci mają
też w swojej ofercie specjalne pokarmy „wakacyjne” –
będą dla stawowych ryb doskonałą namiastką urlopu. n
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Pompa EP – energooszczędna (o 40% mniejsze zużycie prądu),
nowa konstrukcja głowicy, wylot z przegubem kulowym. n
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BASENY OGRODOWE
– PORADNIK DLA KLIENTA
Jedno z najbardziej obleganych miejsc w ogrodzie w okresie letnim – zwłaszcza
w upały. To „zabawka” dla dzieci i obiekt wypoczynkowy dla dorosłych. Basen
basenowi jednak nierówny – różnice w jakości i funkcjonalności są ogromne.
Jaki model wybrać do własnego ogrodu?
Tekst: Michał Mazik

P

rzed zakupem basenu warto zastanowić się, komu
będzie służył. Od tego zależy cena i kluczowe parametry, na które powinno
się zwrócić uwagę. Baseny dla dzieci są niewielkie i można nabyć je już
za kilkaset złotych. Często są bogate kolorystycznie, a dodatkowo
mogą mieć wbudowaną zjeżdżalnię
(lub inne akcesoria). Przy wyborze
basenu, w którym pomieści się kil-

ka dorosłych osób, trzeba liczyć się
z wydatkiem rzędu kilku tysięcy złotych. Dużo zależy od jego typu.

RODZAJE BASENÓW
OGRODOWYCH:
BASENY DMUCHANE – z założenia są najmniejsze, przez co grupą
docelową są dla nich dzieci. Mogą
mieć różnorodny kształt, od pro-

stych wanienek po „architektoniczne cuda”, np. zamki z wieżyczkami.
Są łatwe w obsłudze: wystarczy je
nadmuchać (z użyciem pompki zajmuje to kilka minut), a potem zalać
wodą. Niestety jednocześnie są narażone na uszkodzenia mechaniczne. Pewnym udogodnieniem jest
zakup basenu komorowego. Gdy
dana komora zostanie przebita,
w pozostałych nadal utrzymuje się
powietrze. Można więc dokonać reperacji na „użytkowanym” basenie.

Porady

Basen dmuchany to również dobre rozwiązanie na działki rekreacyjne.
Po sezonie wystarczy wylać wodę, spuścić powietrze, a basen przenieść
do szafki.
BASENY ROZPOROWE – zwykle wykonane są z wysokiej jakości
materiałów, często sklejanych wielowarstwowo. Ich zaletą jest atrakcyjna cena i łatwość montażu, dlatego wybiera się je najczęściej. Kształt
„otrzymują” dopiero po wypełnieniu wodą (zazwyczaj są okrągłe).

GDZIE USTAWIÆ

BASEN?
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Są dostępne w różnych rozmiarach –
w przypadku basenów głębokich do
zestawu dołączane są drabinki. Dobre
modele posiadają u góry kołnierz napełniany powietrzem. Dzięki takiemu
rozwiązaniu brzeg basenu dostosowuje się do wysokości lustra wody. W rezultacie basen zmienia swoją wysokość
z dolewaniem lub ubytkiem wody (i jest
bardziej komfortowy w użytkowaniu).
Baseny rozporowe są znacznie wytrzymalsze od dmuchanych, ale słabsze od
modeli stelażowych.
BASENY STELA¯OWE – są największe,
najbardziej wytrzymałe i... najdroższe. Ich
ścianki usztywnione są konstrukcją z metalu i PCV. Powinno się je montować w dużych
ogrodach. Mogą pomieścić nawet kilkanaście
osób. Są dostępne okrągłe lub prostokątne. Ich
montaż jest dość trudny i czasochłonny (ok. godziny).
Często dołącza się do nich filtry i pompy.
Pewną alternatywą dla wymienionych typów jest basen
drewniany. To drogie, ale estetyczne rozwiązanie. Taki obiekt łatwiej jest wkomponować w architekturę ogrodu. Podobnie wygląda
sytuacja z basenami stacjonarnymi. n

AKCESORIA DO BASENU – CO MOŻE BYĆ POTRZEBNE?

W

małych basenach akcesoria dodatkowe i chemia nie
są stosowane – zanieczyszczoną
wodę po prostu wylewa się i zastępuje świeżą. Zwykle w tym przypadku do zestawu dołącza się...
łatki do uszczelniania. Dodatkowo
warto zakupić także matę zabezpieczającą dno (chroni basen przed
przebiciem). W średnich i dużych
basenach warto zadbać o regularne oczyszczanie wody. Przydatne
do tego celu będą pompy filtrujące
z wkładem. Czasem w basenie instaluje się dodatkowy filtr – skimmer. Jego zadaniem jest zbieranie
grubszych odpadów (np. liści) z powietrzni lustra wodnego. Warto zakupić także dyspenser – urządzenie
rozprowadza chemię w postaci
mulitabletek po całej powierzchni. Przy bardziej zaawansowanych
technologicznie, dużych basenach stosuje się również podgrzewacze do wody. Dzięki temu użytkownicy są mniej uzależnieni od pogody. Do uzdatniania wody służy generator ozonu (niszczy wirusy oraz bakterie) oraz generator chloru
(wytwarza się go z soli kuchennej i tym samym ogranicza konieczność stosowania środków dezynfekujących). Do chemii
basenowej należą natomiast zestawy startowe, tabletki z chlorem, środki przeciw glonom i preparaty wpływające na
odczyn wody. n

News

Czas podsumowan
W tym roku Rodzinne Warsztaty
Ogrodnicze wystartowały w połowie
marca w Centrum Ogrodniczym Torseed
w Wierzchowiskach II nieopodal
Lublina. Event dobiegł końca po
trzech miesiącach w Żołędowie koło
Bydgoszczy. Gdyby połączyć oba
punkty, wyszłaby odległość mniej więcej
450 km. Trzeba jednak wziąć pod uwagę
fakt, że w każdy warsztatowy weekend
przedstawiciele firm Agrecol, Kronen
i RAMP wraz z Witoldem Czuksanowem
też pokonywali niemałe odległości,
a jeśli połączyć je wszystkie, zapewne
równałyby się trasie z Warszawy do
Lizbony i z powrotem. W takiej podróży
jest mnóstwo czasu na różne rozmyślania
i podsumowania, także ogrodnicze
refleksje oraz wnioski
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News
– jak rodzina ogrodnicza. Warsztaty zorganizowała firma Kronen w sezonie
2017 z partnerami – firmami Agrecol i Ramp we współpracy z centrami ogrodniczymi i prowadzącym Witoldem Czuksanowem pod patronatem medialnym
magazynu „Garden & Trends” oraz „Biznes Ogrodniczy”.
– jak odwiedziny. Event odbył się w ponad 35 centrach ogrodniczych. Zadziwiające, że wszystkie handlują właściwie tym samym, a i tak każde z nich ma
swoją wyjątkową specyfikę.
– jak dzieci. To naprawdę wyjątkowi uczestnicy. Mamy wrażenie, że one najlepiej i najtrwalej zapamiętają ogrodnicze zajęcia. W końcu wiele z nich wtedy właśnie posadziło swoją pierwszą roślinę.
– jak zabawa. Warsztaty powinny być wesołe i pouczające, staraliśmy się naprawdę zawsze o tym pamiętać.
– jak innowacyjność. Mamy graniczące z pewnością wrażenie, że zupełnie
niechcący wymyśliliśmy nowy, ciekawy sposób nawiązywania dobrych kontaktów z klientami.
– jak natura. Dzięki warsztatom polskie ogrody wzbogaciły się o kilka tysięcy
żywych roślin. Wygrały bratki, tuż za nimi begonie, rzutem na taśmę przed
aksamitkami.
– jak niespodzianki. Największą in minus sprawiła pogoda, gdy było zimno. Największą – in plus… pogoda, ponieważ zawsze pozwalała, by imprezy się odbyły.
– jak epilog. Prawdziwe zakończenie trasy AD 2017 planujemy 2 września w Warszawie podczas tragów „Zieleń to Życie” razem z firmą Florada.

– jak wnioski. Pierwszy nasuwa się taki, że takie imprezy warto byłoby organizować również w tygodniu, jako zielone zajęcia dla okolicznych szkół.
– jak aura. Rynek ogrodniczy jest meteoropatą i frekwencja zawsze zależy
od pogody. Chociaż dalej opisujemy coś, co zdaje się odczarowywać nawet
zimno i porywisty wiatr.
– jak reklama. Tam, gdzie wyjątkowo rzetelnie reklamowano Warsztaty, uczestnicy dopisywali nawet mimo przenikliwego chłodu czy opadów.
– czyli kilka słów o stylu warsztatów... Konieczny jest uśmiech, zawsze dajemy
uczestnikom czas do namysłu, sami muszą zdecydować, czy rzeczywiście chcą
się z nami bawić. Wielu początkowo dyskretnie obserwuje, by z czasem przystąpić do zabawy. Udział zawsze powinien się kończyć wręczeniem własnoręcznie
posadzonej rośliny. Mile widziana doniczka z dedykacją.
– złośliwych uczestników nie stwierdzono. Nawet warsztatowe niepowodzenia na ogół kwitowano uśmiechami. Kwiaty chyba naprawdę łagodzą obyczaje.
– jak tymianek i inne zioła. Wydaje się, że częściej niż dotychczas powinny
być one przewodnim tematem warsztatów.
– audytorium. Dzięki publikacjom w Internecie na stronie FB Kronen, publiczność warsztatowa znacznie przekroczyła liczbę bezpośrednich uczestników.
– jak time, czyli czas trwania. Skłaniamy się ku temu, że optymalna długość
zajęć wynosiła od 4 do 5 godzin. Czas pracy jednego uczestnika wyjątkowo
trudno podać. Tu wiele zależy od wieku i umiejętności.
– yeti był na RWO zaproszony, ale nie przyszedł. Po cichu liczymy na to, że
może w przyszłym roku da się jednak namówić.

Witold Czuksanow

Czas myśleć już o nowym sezonie!
Jarosław Sieciński, kierownik sprzedaży Lasland,
organizator eventów

P

omysł na warsztaty ogrodnicze narodził się
w mojej głowie już pod koniec 2015 r. Od wielu
lat współpracowaliśmy z Witoldem Czuksanowem i po rozmowach postanowiliśmy związać
się mocnej i zaprosić go do prowadzenia akcji. W firmie Lasland przedyskutowaliśmy formę eventu. Jesteśmy organizatorem Rodzinnych Warsztatów
Ogrodniczych i do współpracy zapraszamy partnerów,
w sezonie 2017 były to firmy Agrecol i Ramp. Wspólnymi siłami zdziałamy więcej. Rodzinne Warsztaty Ogrodnicze w 2017 już prawie za nami, ale myślami jestem już
w 2018 r.
Taka forma warsztatów sprawdziła się i będziemy ją
kontynuować. To wspaniała możliwość na poznanie
potrzeb odbiorców, ich wątpliwości i pasji. Zaangażowaliśmy w tym sezonie dużą liczbę szkół i przedszkoli.
Wierzę, że edukacja młodych adeptów całemu społeczeństwu przyniesie korzyści.
Mam jeszcze kilka pomysłów, aby warsztaty uatrakcyjnić i wierzę, że w nowym roku częściowo je zrealizuję.
Jeszcze raz dziękuję uczestnikom, centrom ogrodniczym, sklepom i partnerom: firmom Agrecol i Ramp za
udzielone wsparcie i zaangażowanie, a patronom medialnym „Garden & Trends” i „Biznes Ogrodniczy” za
informowanie o Rodzinnych Warsztatach Ogrodniczych
w materiałach drukowanych i elektronicznych. Zapisy na
przyszły rok ruszą jesienią 2017. Zainteresowanych prosimy o kontakt z firmą Lasland. Gdyby znalazła się firma
z branży zainteresowana przystąpieniem do organizacji
warsztatów, proszę o kontakt.
Czy ktoś ma ciekawy pomysł związany z uatrakcyjnieniem zajęć warsztatowych? Bardzo proszę o kontakt.
Oprócz wielu ogrodniczych doświadczeń, gwarantujemy ciekawą trasę i prawdziwą ogrodniczą przygodę.
Radzimy nie odkładać tej decyzji na później... n

News
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Mniej znaczy więcej
MINIMALIZM JEST SZTUKĄ REZYGNACJI, LECZ UMIEJĘTNIE WYKORZYSTANY
POTRAFI ODWDZIĘCZYĆ SIĘ NIE TYLKO PONADCZASOWĄ ESTETYKĄ, ALE
NIERZADKO INTRYGUJĄCYM, ORYGINALNYM EFEKTEM. JAK PREZENTUJE SIĘ
W ZIELONYM, OGRODOWYM WYDANIU?
Tekst i zdjęcia: Martyna Kaczmarek, Pracownia Kviatelier, www.kviatelier.pl
„Mniej znaczy więcej” – zasadę z maksymy mistrza architektury Miesa van der Roche powoli widać także w ogrodach. Prostota i oszczędność wyrazu minimalistycznych
założeń mogą być mylące – takie otoczenie domu to
suma konsekwencji, przemyślanej kompozycji oraz selekcji materiałów, roślin i elementów. Prawdziwe wyzwanie
dla projektanta! Aby planowanie minimalistycznej przestrzeni było satysfakcjonującym i inspirującym doświadczeniem, warto trzymać się kilku zasad.

OGRÓD W ZGODZIE Z ARCHITEKTURĄ
Podstawą ogrodu minimalistycznego jest jego rozplanowanie w zgodzie z architekturą, przy której powstaje, oraz funkcjami, jakie ma spełniać. Współczesna idea
spójności otoczenia z budynkiem wynosi ogród na nowy
poziom – jest on uzupełnieniem architektury, podkreślającym bryłę budowli i jej walory.
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Ogrody minimalistyczne są silnie zgeometryzowane, a ich linie kompozycyjne ściśle związane z liniami architektonicznymi budynku. Tutaj nic nie jest
przypadkowe! Kompozycja ogrodu musi być czytelna i spójna. Tworząc plan znajdź w bryle budynku załamania ścian, wykusze, okna i inne charakterystyczne miejsca. Od tych punktów poprowadź
linie do środka ogrodu. Stworzą one podstawę
siatki, na której oprzesz swoją kompozycję. Dziel,
powielaj długości, przerywaj i kontynuuj linie tak,
aby powstawały prostokąty i kwadraty, które później przekształcisz w miejsca ozdobne i użytkowe.
Przy tworzeniu kształtów wewnątrz ogrodu kieruj
się proporcjami 1:2, 1:3 lub tzw. złotym podziałem.
I pamiętaj o kalce! Zabawa z geometrią w ogrodzie
rzadko kończy się na jednej wersji projektu.

3D = 3X DYNAMIKA
Dodaj ogrodowi dynamiki wprowadzając do niego
trzeci wymiar. Podniesiona rabata, murek pełniący
funkcję ławki, a może wypełnione wodą wgłębienie
przy tarasie? Ciekawy efekt tworzą też pozorne zadaszenia w postaci pergol lub ściany dzielące ogród
na strefy. Tworząc wyniesienia i wgłębienia nie
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Spójna strefa przydomowa podkreśla nietuzinkową bryłę domu

Porady

Wyniesiony taras z pergolami
i kaskadą pozwala zrelaksować się
z dala od domowego zgiełku
tylko urozmaicasz przestrzeń ogrodu
i podkreślasz geometryczne kształty,
ale sprawiasz, że zyskuje on optycznie
na wielkości i jest bardziej intrygujący
dla obserwatora.

MATERIAŁY I DETALE
– BIŻUTERIA OGRODU
MINIMALISTYCZNEGO
Kompozycje minimalistyczne opierają
się na kontraście materiałów i zieleni. Elementy architektoniczne ogrodu
powinny być wykonane z tych samych
lub podobnych stylistycznie i kolorystycznie materiałów, co bryła budynku. Taki zabieg gwarantuje harmonijną
spójność ogrodu z towarzyszącą mu

Metalowa rzeźba wypełniona
bukszpanem to ciekawy akcent,
ozdobny przez cały rok
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Ażurowa huśtawka ogrodowa jest przyciągającym wzrok detalem

Bambusy kontrastują z materiałami ogrodu i nadają kompozycji lekkości dzięki delikatnemu ulistnieniu

Porady

1. Betula utilis ‘Doorenbos’ brzoza pożyteczna
2. Allium ‘White Giant’ czosnek olbrzymi
3. Fargesia murieliae fargesia parasolowata
4. Hydrangea paniculata ‘Limelight’ hortensja
bukietowa
5. Pleioblastus Fortunei bambus Fortune’a
A. Ogrodowa jadalnia
B. Minimalistyczna rabata ozdobna
C. Strefa wypoczynkowa
D. Kaskada wodna

architekturą i ponadczasowy wygląd. Wykorzystywanie różnorodnych materiałów w ogrodzie daje pole
do tworzenia ciekawych, kontrastowych zestawień –
warto zderzać ze sobą różnorodne faktury (np. stara
cegła i metal) lub materiały „zimne” z „ciepłymi” (jak
beton i drewno).

Ozdoby w ogrodach minimalistycznych są oszczędne
w formie i nie ma ich zbyt wiele. Stanowią subtelne, nienarzucające się uzupełnienie kompozycji. Detale mogą być
naturalne – może to być drzewo bonsai czy kompozycja
ze skał, jak i sztuczne – betonowe i metalowe kule, minimalistyczne rzeźby. Ciekawą dekorację stworzyć mogą
też elementy użytkowe, takie jak meble czy oświetlenie
ogrodu, często będące perełkami designu.

ROŚLINY – ZIELONE RZEŹBY
Styl minimalistyczny traktuje rośliny jak żywe rzeźby – ich
główną rolą jest wprowadzanie ciekawych faktur i tekstur,
oraz podkreślanie kompozycji ogrodu. Kluczowy jest tutaj przemyślany dobór gatunków, których nie może być
zbyt wiele! Najlepiej sprawdzą się rośliny o ciekawych pokrojach, nietypowych kształtach liści czy kwiatostanach.
Niezwykle ważna jest też konsekwencja kolorystyczna,
tycząca się zarówno barw i kształtów liści oraz kwiatów.

POWIELAJ I ELIMINUJ
Słowem – kluczem w tworzeniu kompozycji minimalistycznych
jest konsekwencja. Niezwykle ważna jest powtarzalność kształtów, elementów i kolorów. Jeśli myślisz, że udało się ograniczyć
do minimum wszystkie materiały i rośliny, spójrz i zastanów się,
co jeszcze można wyrzucić... albo powtórzyć! Im mniej różnorodnych roślin i materiałów uda Ci się wprowadzić do ogrodu
przy jednoczesnym zachowaniu dekoracyjności, tym lepiej. Kiedy uznasz, że z Twojej kompozycji nie da się już nic odjąć, stworzysz prawdziwą minimalistyczną perełkę. n
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HORTENSJA BUKIETOWA

FORSYCJA POŚREDNIA

LILAK POSPOLITY

KRZEWUSZKA CUDOWNA

(Hydrangea paniculata)

(Syringa vulgaris)

(Forsythia ×intermedia)

(Weigela florida)
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FORSYCJA POŚREDNIA
(Forsythia ×intermedia)

 WYGLĄD:

Krzew dorastający do 3 m wysokości i tyle samo szerokości. Odmiana
‘Maluch’ dorasta tylko do 1 m. Pokrój
rozłożysty, pędy wyprostowane. Kwitnie wczesną wiosną (marzec-kwiecień)
i jest jednym z najpiękniejszych wiosennych krzewów. Jej pędy
oblepione są wręcz słonecznie żółtymi kwiatkami (zanim jeszcze pojawią się liście). Doskonale wygląda jako soliter lub posadzona jako nieformowany żywopłot.

 WYMAGANIA UPRAWOWE:
Najlepiej rośnie w miejscach osłoniętych od wiatru, słonecznych, choć poradzi sobie także w lekkim półcieniu. Nie ma
specjalnych wymagań co do gleby, dobrze rośnie na każdej,
pod warunkiem, że dobrze trzyma wilgoć, ale nie jest podmokła, ciężka i gliniasta.

 PIELĘGNACJA:

HORTENSJA BUKIETOWA
(Hydrangea paniculata)

 WYGLĄD:

Krzew o wyprostowanych pędach, dorastających do 2-3 m wysokości. Można też
kupić egzemplarze w formie szczepionej
na pniu. Na szczycie ulistnionej łodygi
wyrastają ogromne (nawet do 40 cm),
pomponiaste kwiatostany. Kwiaty pojawiają się w lipcu-wrześniu. Są zwykle białe, kremowe lub różowawe, u większości odmian zmieniają barwę w zależności od fazy rozwoju. Doskonale
prezentuje się jako soliter w ogrodach orientalnych lub w grupie
różnokolorowych odmian w ogrodach naturalnych i parkach.
Kwiatostany można ścinać i suszyć.

 WYMAGANIA UPRAWOWE:
Najlepiej rośnie w półcieniu i na stanowisku słonecznym. Gleba powinna być żyzna i przepuszczalna o odczynie lekko kwaśnym. Musi być wilgotna, bo hortensja źle znosi susze oraz
jałowe i piaszczyste gleby.

 PIELĘGNACJA:

W czasie suszy, by nie więdła, wymaga regularnego podlewania.
Aby utrzymać roślinę w ryzach i zapewnić sobie coroczne bujne
kwitnienie, należy przyciąć pędy forsycji tuż po wiosennym kwitnieniu. Spóźnione cięcie spowoduje, że roślina nie zakwitnie wiosną
lub kwitnienie to będzie bardzo słabe. Młodym okazom w wyjątkowo wietrznych miejscach zimą mogą przemarzać pąki kwiatowe, co powoduje mniejsze kwitnienie. Warto krzewy osłonić białą
agrowłókniną. Dobrze radzi sobie z wiosennymi przymrozkami. n

Jest w pełni mrozoodporna, zimuje bez okrywania, nawet jeśli
pędy przemarzną, to nie wpływa to na kwitnienie, bo pąki
kwiatowe zawiązuje na pędach tegorocznych, powstałych
w roku kwitnienia. Wymaga regularnego zasilania nawozami do krzewów kwitnących lub specjalnymi do hortensji. Raz
w roku warto ściółkować glebę dobrze rozłożonym kompostem. Lubią regularne i obfite podlewanie. n

KRZEWUSZKA CUDOWNA

LILAK POSPOLITY

(Weigela florida)

(Syringa vulgaris)

 WYGLĄD:

 WYGLĄD:

Krzew o wyprostowanych pędach lub
lekko łukowatych, rozrastających się
na boki, dorastający do 3 m wysokości i szerokości. Największą ozdobą są
kwiaty o kształcie trąbek, wydłużone,
w kształcie dzwonków o długości ok. 4 cm. Pokrywają obficie
gęsto ulistnione pędy. Kwitnienie przypada na maj-czerwiec,
czasem powtarza je we wrześniu, ale drugi raz nie kwitnie już
tak obficie. Kwiaty najczęściej są czerwone lub różowe. Odmiany o barwnych liściach tworzą mniej kwiatów. Krzewuszki
najlepiej nadają się do parków, naturalnych ogrodów i nieformowanych żywopłotów.

wysoki krzew o wyprostowanych pędach, dorastający do 4-5 m wysokości.
Ma ciemnozielone, sercowate liście. Na
końcach pędów pojawiają się niezwykłej urody, wiechowate kwiatostany.
Kwitnienie zwykle przypada na maj-czerwiec. Kwiaty są białe,
fioletowe, pojedyncze lub pełne, bardzo intensywnie i przyjemnie pachnące. Intensywność zapachu zależy od odmiany!
Doskonale nadaje się do sadzenia przy ogrodzeniu ogrodów
przydomowych oraz jako element zieleni miejskiej. Kwiaty
świetnie sprawdzą się do bukietów.

 WYMAGANIA UPRAWOWE:
Jest bardzo tolerancyjna na warunki, dobrze rośnie w każdej
żyznej, wilgotnej ziemi ogrodowej, o odczynie lekko kwaśnym
lub alkalicznym. Stanowisko powinno być słoneczne lub lekko
zacienione, roślina nie toleruje głębokiego cienia.

Roślina bardzo łatwa w uprawie, bez specjalnych wymagań.
Gatunek jest tolerancyjny na warunki glebowe, odmiany ogrodowe mają wyższe wymagania. Stanowisko powinno być słoneczne lub lekko cieniste. Jest tolerancyjny i wytrzymały, dobrze znosi suszę i środowisko miejskie.

 PIELĘGNACJA:

 PIELĘGNACJA:

Nie wymaga regularnego cięcia, ale dobrze jest co 2-3 lata
odmłodzić stare krzewy. Cięcie trzeba wykonać po kwitnieniu. W mroźne zimy może przemarzać, ale szybko odbija. Źle
znosi susze i w czasie upalnego lata powinna być obficie podlewana. n

Szybko rośnie, powinien być systematycznie (co roku) przycinany. Najlepiej robić to po kwitnieniu, skracając pędy o 1/3.
Zawsze po kwitnieniu (2 tygodnie) trzeba ścinać wszystkie
kwiatostany. Brak cięcia spowoduje słabe kwitnienie w kolejnym roku. Raz na kilka lat roślina wymaga odmłodzenia i krótkiego przycięcia. Co roku warto nawozić go kompostem. n

 WYMAGANIA UPRAWOWE:

Garden & Trends poleca krzewy liściaste
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JAŚMINOWIEC WONNY

IRGA POZIOMA

(Philadelphus coronarius)

 WYGLĄD:

Krzew o sztywnych, wyprostowanych
pędach, dorastający do 4 m wysokości.
Z wiekiem ciężkie pędy będą się przewieszać. Największą ozdobą jaśminowca są białe kwiaty o intensywnym zapachu. Mogą być pojedyncze lub pełne, zebrane w groniaste
kwiatostany. Pięknie wyglądają wśród ciemnozielonych liści.
Kwiaty pojawiają się w maju-czerwcu. Doskonale wygląda
w parkach i w ogrodach naturalistycznych.

 WYMAGANIA UPRAWOWE:

(Cotoneaster horizontalis)

 WYGLĄD:

Krzew o płożącym pokroju, dorastający do 0,5-1,5 m wysokości i tyle samo
szerokości. Kwitnie w maju-czerwcu,
kwiaty są drobne białe, kontrastują
dekoracyjnie z ciemnozielonymi liśćmi.
Z zapylonych kwiatów powstają kuliste owoce, które w sierpniu-wrześniu przybierają karminową barwę. Jesienią liście
pięknie wybarwiają się na pomarańczowo-fioletowo, niektóre
odmiany są zimozielone. Doskonale sprawdzi się jako roślina
zadarniająca, przy murkach i na skalniakach.

Najlepiej rośnie na glebach gliniastych, przepuszczalnych, wapiennych lub obojętnych. Daje sobie radę na ubogim podłożu. Roślina wytrzymała na warunki miejskie i zanieczyszczenia
przemysłowe. Wymaga stanowiska słonecznego lub lekko zacienionego.

 WYMAGANIA UPRAWOWE:

 PIELĘGNACJA:

 PIELĘGNACJA:

Jest wyjątkowo długowieczny, dobrze znosi przesadzanie,
odrasta dobrze po silnym cięciu. Co kilka lat, po kwitnieniu,
warto dokonać radykalnego cięcia krzewu w celu odmłodzenia. Wytrzymuje duże mrozy i nie wymaga okrywania na zimę.
Bywają często jest atakowane przez mszyce – trzeba je szybko zwalczać, by nie opanowały całego krzewu. Nie lubi suszy,
szybko wtedy więdnie. W czasie upalnego lata wymaga obfi tego podlewania. n

Nie wymaga praktycznie żadnych zabiegów pielęgnacyjnych.
Jeśli nadmiernie się rozrośnie, można ja przyciąć. Dobrze znosi cięcie. Młode okazy mogą być wrażliwe na susze, starsze
dobrze sobie radzą. Roślina wytrzymała na mrozy, dobrze zimuje pod okrywą śniegu, jednak w czasie mroźnej bezśnieżnej pogody może przemarzać. Nawet jeśli przemarznie, to
odbija. Jeśli rośnie w doniczce, warto zabezpieczyć ją przed
mrozem. n

BUKSZPAN WIECZNIEZIELONY

TRZMIELINA FORTUNE’A

(Buxus sempervirens)

Nie jest wymagająca co do gleby, dobrze rośnie na każdej,
a najlepiej na lekko wapiennej i przepuszczalnej. Stanowisko
powinno być słoneczne (wtedy owoce są najpiękniej wybarwione), ale w półcieniu także da sobie radę.

(Euonymus fortunei)

 WYGLĄD:

 WYGLĄD:

Krzew wyjątkowo wolno rosnący, osiągający po wielu latach 2-4 m wysokości.
Liście są drobne, zimozielone (stąd nazwa), skórzasta, lśniące, ciemnozielone.
Kwiaty ma niepozorne, a osobniki często przycinane nie zakwitają w ogóle. Najczęściej prowadzony
w formie kuli, stożka lub niskiego żywopłotu, sadzony w ogrodach parkowych, w małych ogródkach i w pojemnikach.

Krzew płożący, dorastający do 50 cm
wysokości. Pędy wiją się po ziemi, niekiedy dorastają do kilku metrów długości. Najbardziej popularna jest odmiana
‘Emerald Gold’ (liście ciemnozielone
z żółtą obwódką). Zakwita w lipcu, ale bardzo rzadko. Jesienią
i zimą liście mogą przebarwiać się na purpurowy kolor. Najlepiej nadaje się na niskie żywopłoty oraz jako roślina okrywowa,
zadarniająca na miejsca ocienione przez korony drzew, na skalniaki i rabaty.

 WYMAGANIA UPRAWOWE:
Jest łatwy w uprawie i długowieczny. Może zaszkodzić mu jedynie gleba ciężka, nadmiernie wilgotna, gdzie zapada często
na choroby grzybowe. Jest odporny na upały i suszę, najbardziej lubi słoneczne stanowisko. Podłoże powinno być o odczynie od neutralnego do zasadowego. Ładnie się zagęszcza,
gdy jest systematycznie strzyżony.

 PIELĘGNACJA:
Wyjątkowo łatwy w pielęgnacji. Wymaga regularnego cięcia,
dwukrotnie w sezonie. Wykonujemy je przed rozpoczęciem
wegetacji, czyli na przełomie marca i kwietnia, pobudzając rośliny do rozrastania się i zagęszczania, oraz pod koniec
czerwca, przygotowując je do zimy. Jeśli jest często przycinany, lubi regularne zasilanie nawozem do bukszpanów. Starsze,
nieprzycinane egzemplarze mają tendencję do wyłamywania
pędów, najczęściej pod ciężarem śniegu. n

 WYMAGANIA UPRAWOWE:
Roślina wyjątkowo tolerancyjna, dobrze rośnie w każdej ziemi
ogrodowej, najlepiej w żyznej i przepuszczalnej. Dobrze rośnie w pełnym słońcu i lekkim półcieniu, w miejscu osłoniętym
przed silnym i chłodnym wiatrem. W miejscu słonecznym gleba
musi być żyzna i bogata w materię organiczną, by trzymała dobrze wilgoć. Odmiany z jasnymi wzorami na liściach w pełnym
słońcu ładniej się wybarwiają.

 PIELĘGNACJA:
Nie wymaga szczególnej pielęgnacji. Raz w roku warto nawieść ją kompostem i długo działającym nawozem wieloskładnikowym. Nie wymaga cięcia, trzeba usuwać jedynie uschłe
pędy. Jest mrozoodporna i dobrze zimuje pod okrywą śnieżną.
W czasie suszy wskazane jest podlewanie. n

NAJMODNIEJSZE W TYM SEZONIE

www.nac.com.pl

ODKRYJ NOWE MOŻLIWOŚCI

www.nac.com.pl
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Zielone zakupy

Choć jeszcze do niedawna ogrodnicy robili zakupy tylko
na bazarkach i w sklepach ogrodniczych, to dzisiaj
kupują rośliny dosłownie wszędzie, nawet podczas
wizyty w supermarkecie lub nie wychodząc z domu, za
pośrednictwem Internetu. Porównaliśmy dla Was kilka
najpopularniejszych miejsc sprzedaży roślin, by pomóc
w podjęciu decyzji, gdzie je kupować
Tekst: Sławomir Moty

O

bserwuję polskie ogrody
od lat i z przyjemnością
stwierdzam, że podążamy
za trendami i chętnie wydajemy pieniądze na rośliny, a z roku na rok coraz więcej. Trwa
właśnie kolejny sezon ogrodniczy i widzę prawdziwy zakupowy szał. Przypomniał mi się dobry żart: „Jestem na diecie roślinnej. Nic nie jem, bo wszystko
wydaję na rośliny”. Kupowanie roślin to
dla wielu osób nie tylko hobby, ale już
prawdziwy nałóg. Ogród uzależnia!

SKLEP / CENTRUM OGRODNICZE
Jestem ogrodniczym tradycjonalistą
i wciąż najchętniej jeżdżę na zakupy
do centrum ogrodniczego. Choć ceny
roślin są tam zdecydowanie najwyższe ze wszystkich porównywanych
punktów sprzedaży, to asortyment
jest zdecydowanie największy, a jakość również jest bardzo wysoka.
W centrum ogrodniczym można kupić nasiona, sadzonki, cebule, bulwy,
rośliny rabatowe, balkonowe, wodne
i wszystkie typy roślin ogrodowych.
Przede wszystkim w centrach ogrod-

niczych najczęściej można uzyskać
fachową poradę, gdyż wielu pracowników posiada duże doświadczenie
lub wykształcenie ogrodnicze. Jest to
ogromnym plusem, zwłaszcza dla początkujących pasjonatów.
Z ALETY: duży asortyment, wysoka jakość, fachowa porada
WADY: wysoka cena

SZKÓŁKA / PRODUCENT
Najlepiej kupować rośliny bezpośrednio
od producenta. Mamy wtedy gwarancję najwyższej jakości i najniższej ceny!
Ponadto w szkółce otrzymamy najlepszą
poradę o wymaganiach i późniejszej pielęgnacji kupowanych roślin. Szkółki mają
mniejszy asortyment niż centra ogrodnicze, gdyż często wyspecjalizowane
są tylko w produkcji konkretnej grupy
roślin – np. kwiatów balkonowych, iglaków, roślin owocowych lub ozdobnych
(możemy dostać nawet kilkumetrowe
egzemplarze). W szkółkach korzystne są
zakupy hurtowe, gdyż przy dużej ilości
można uzyskać rabaty.
Z ALETY: najniższe ceny, fachowa
porada
WADY: duża odległość

Porady
Niezależnie od miejsca, w którym robimy
zakupy, zwróćmy uwagę na to, by rośliny
były dobrej jakości! W przypadku sklepów
stacjonarnych możesz to ocenić już w chwili
zakupu. Jeśli robisz zakupy przez Internet,
sprawdź rośliny podczas odebrania przesyłki
i w razie problemów spisz protokół szkody

BAZAR / TARGOWISKO
Na wielu targowiskach, zwłaszcza wiosną, można kupić najróżniejsze rośliny.
Niestety sprzedawcy często nie wzbudzają zaufania, a o swoich roślinach nie
potrafią wiele powiedzieć. Wiele z nich to
samodzielnie rozmnażane egzemplarze
krzewów lub domowa rozsada warzyw.
Trudno uzyskać od sprzedawców informację dotyczącą odmiany rośliny oraz
udokumentowanego jej pochodzenia.
Istnieje też duże ryzyko kupienia roślin
chorych lub nielegalnie rozmnażanych.
ZALETY: niska cena, wygoda
zakupów
WADY: brak informacji o odmianie, ryzyko kupienia roślin chorych

SUPERMARKET /
DYSKONT
Przy okazji zakupów spożywczych
można kupić też rośliny. Jest to bardzo wygodne, jednak często dość ryzykowne. W supermarketach rośliny
ogrodowe przechowywane są w niewłaściwych warunkach, często są osłabione wielodniowym transportem,
przesuszone lub przelane. Pobyt pod
dachem zwyczajnie im nie służy. W dużych sklepach dobrze rosną jedynie
domowe kwiaty doniczkowe, a rośliny
ogrodowe szybko marnieją! Choć kuszą często niską ceną, to zalecam dużą
rozwagę, bo wiele egzemplarzy jest
w słabej kondycji. W supermarketach
można za to kupować w dobrej cenie
paczkowane nasiona kwiatów i warzyw.
Zalety: niska cena, wygoda zakupów
WADY: niska jakość

MARKET TYPU DOM I OGRÓD
Obok działów budowlanych prężnie
działają małe centra ogrodnicze, które
przez cały rok umożliwiają nam zakupy. Oferta roślin w marketach nie jest
tak duża jak w centrum ogrodniczym,
jednak są one zwykle tańsze. Rośliny są
znacznie lepszej jakości, niż te z supermarketów! W marketach budowlanych
można kupić wiele różnych roślin ogrodowych i domowych doniczkowych,
a w sezonie także kwiaty na balkon. Niestety sprzedawcy bardzo rzadko mają
wiedzę ogrodniczą i nie potrafią udzielić
nam porady związanej z późniejszą ich
pielęgnacją. Warto jednak obserwować
gazetki promocyjne i w dobrym czasie
kupować rośliny z dużym rabatem.
ZALETY: niska cena,
WADY: brak doradców

INTERNET
Zdecydowanie to w e-sklepach można znaleźć największy asortyment roślin. Bardzo często dostępne są rzad-

kie rośliny lub ich nasiona. To często
prawdziwa gratka dla ogrodomaniaków. Niestety zakupy przez Internet
wiążą się czasem z ryzykiem, gdyż nie
widzimy towarów, które kupujemy
i są one narażone na zniszczenie podczas transportu. Warto więc sprawdzić na forach internetowych opinie
klientów o sklepie, jakości produktów
i terminie przesyłki. Sklepy internetowe gwarantują też często najniższą
cenę. Nawet po doliczeniu opłaty za
przesyłkę jest ona atrakcyjna, a często przy zakupach powyżej 99 zł jest
darmowa. W chwili otrzymania przesyłki warto sprawdzić ją przy kurierze
i w razie uszkodzenia spisać protokół
zgłoszenia szkody!
ZALETY: niska cena, duży wybór,
rzadkie rośliny
WADY: długi czas oczekiwania,
ryzyko uszkodzenia roślin w czasie
transportu

KIEDY NAJLEPIEJ ROBIĆ ZAKUPY?
Sprzedawcy dobrze wiedzą, jak skusić
klientów do zakupu, wystawiając w widocznym miejscu rośliny najatrakcyjniejsze w danym czasie. Wiem, że trudno
oprzeć się kwitnącym okazom, jednak
odradzam robienie zakupów pod wpływem chwili! Okazy w pełnym rozkwicie
będą krótko cieszyć oczy, poza tym pod
wpływem impulsu bardzo często dokonujemy nieplanowanych zakupów roślin, które nie są nam potrzebne! A nic
gorszego nie można zrobić w ogrodzie,
jak „przeładować” go nadmiernie roślinami. Warto zakupy dobrze rozplanować w domu, by w sklepie uniknąć
niepotrzebnych wydatków. n
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„Powerbank dla roślin” – magazyn
wody Hydrobox
Włożony pod roślinę Hydrobox „łapie” wodę
z podlewania oraz opadów i magazynuje ją
w swoim wnętrzu. Dzięki temu roślina „sama
się podlewa” – woda w Hydroboxie jest dostępna bezpośrednio dla systemu korzeniowego zawsze wtedy, gdy roślina jej potrzebuje. Hydrobox sam się napełnia – podlewanie
lub deszcz uzupełniają zgromadzoną wodę.
Hydrobox chroni rośliny przed zwiędnięciem,
przyspiesza ich wzrost i nawet 3x redukuje
częstotliwość podlewania – Hydrobox działa
do 3 lat, także podczas Twojego urlopu. n
www.hydrobox.pl

Przygotuj ogród na lato
Coraz cieplejsze dni inspirują do spędzania czasu
na świeżym powietrzu. Zadbajmy o nasz ogród
i przygotujmy przestrzeń, w której będzie można
miło i aktywnie spędzać czas

Fontanna Lustro
Podłoże do storczyków
Podłoże do storczyków i innych epifitów to specjalnie wyselekcjonowana kompozycja torfu wysokiego, chipsów i włókna kokosowego, a także kory sosnowej. Dzięki odpowiednim proporcjom
podłoże jest lekkie, zapewnia roślinie ciągły dopływ powietrza do
korzeni, a także właściwe odprowadzenie wody. n
www.arexziemia.pl

Jeden z minimalistycznych projektów zrealizowanych
w ramach kolekcji Chronos®. Korpus fontanny wykonany z polerowanej stali nierdzewnej stanowi znakomite tło dla łagodnie spływającej wody. Efektowne
oświetlenie powoduje, że taka fontanna jest też bardzo atrakcyjnym elementem wystroju po zapadnięciu
zmroku. Ze względu na możliwość indywidualnego
doboru wymiarów, zmieści się w każdym ogrodzie, na
tarasie i w oranżerii.n
www.chronos.com.pl
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Duńska szklarnia ogrodowa
ORANŻERIA OASE firmy Juliana

Kosiarka spalinowa Combi 55 SQ 4w1
Dbamy o to, byś oszczędzał swój czas na pracach w swoim ogrodzie,
w związku z czym prezentujemy najszerszą kosiarkę na silniku ST
55 OHV, który zapewni wydajność i szybkość koszenia. 4-funkcyjny
system koszenia wraz z napędem oraz najnowszym designem czynią z niej wyjątkowego przyjaciela Twojego ogrodu, który nie tylko
będzie się spisywał świetnie w trakcie pracy, ale również będzie się
świetnie prezentować już po pracy przed Twoim znajomymi. A więc
skoś swój trawnik swoją STIGĄ. n

Oase to jeden z najpiękniejszym modeli szklarni na świecie. Wpisuje się doskonale w ogólnoświatowe trendy grow your own oraz
duńskiego hygge, miłego spędzania czasu w ogrodzie na tarasie lub
balkonie. Produkt wykonany z najwyższej jakości, grubych profili aluminiowych. Idealny komfort użytkowania zapewnia duża powierzchnia 13,5 m2, wysokie ściany boczne oraz podwójne drzwi. n
www.agrosklep.pl

www.stiga.pl

Technologia InStart® od Briggs & Stratton
Masz już dość szarpania za linkę rozrusznika i kabli, które
plączą się pod nogami? Briggs & Stratton ma dla Ciebie innowacyjny system uruchamiania silnika w kosiarce spalinowej.
InStart® to najnowsza technologia baterii Lithium-Ion zintegrowanej bezpośrednio z samym silnikiem. Dzięki systemowi
użytkownik otrzymuje najwyższy poziom w jakości uruchamiania silnika – bez linki rozrusznika, bez pompowania i ssania,
wystarczy nacisnąć przycisk Start lub przekręcić kluczyk i silnik
się uruchamia. System dostępny jest w silnikach Briggs & Stratton
675iS, 775iS i 875iS. n
www.jakwybrackosiarke.pl

▶
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Kosiarka spalinowa z napędem
WOLF-Garten A 460 A V HW
A 460 A V HW to kosiarka spalinowa, jaką wyróżnia przede
wszystkim Triplex System – trójostrzowy nóż tnący, który
znacząco poprawia wydajność cięcia i efektywność
zbierania pokosu do kosza. Urządzenie wyposażone
jest w silnik renomowanej marki B&S, centralną
regulację cięcia oraz system 4w1. Ponadto dostępna jest wersja z nowoczesnym systemem
rozruchu InStart. n
www.wolf-garten.pl

Kronen Kora ogrodowa
frakcja 3; 50 l
Kora ogrodowa to naturalny produkt uzyskiwany z drzew iglastych.
Jako środek poprawiający właściwości gleby przeznaczona do wszystkich rodzajów gleb, używana jest
do poprawy właściwości fizycznych,
chemicznych i biologicznych gleby.
Ogranicza wysychanie, a zimą pełni
rolę izolacyjną dla roślin zimujących. Opakowanie w folii transparentnej 50 l. n
www.kronen.com.pl

Burak liściowy
Część jadalną stanowią duże, mięsiste blaszki liściowe, przyrządzane jak szpinak, oraz szerokie soczyste ogonki liściowe,
przyrządzane jak szparagi. Wysiew wprost do gruntu od połowy
kwietnia do końca czerwca. Rzędy co 30-40 cm. Po wzejściu rośliny przerywać, pozostawiając je co 7-8 cm, zaś w miarę dorastania
liści do spożycia, pozostawić rośliny co 20 cm. Zbierać liście systematycznie aż do mrozów. n
www.torseed.pl

Ziemia do pelargonii i roślin balkonowych BIOVITA
Gotowe do użycia, sprawdzone, wieloskładnikowe podłoże przygotowane specjalnie
do pelargonii i innych roślin balkonowych. Podłoże wzbogacone jest w mikro- i makroelementy dobrane specjalnie dla pelargonii i roślin balkonowych, które pozwalają
osiągnąć roślinom piękne kwiatostany. Dodatek perlitu napowietrza, magazynuje
wodę i utrzymuje odpowiednią wilgotność podłoża. Ziemia zawiera odpowiednią
dawkę startową nawozu, dlatego po przesadzeniu roślin podłoże nie wymaga nawożenia przez okres około 2-3 tygodni. n
www.biovita.com.pl

Kosiarka akumulatorowa Combi 40 AE 3w1
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Kosiarka Combi 40 AE wyposażona jest w najlepszy na rynku akumulator litowo-jonowy o pojemności aż 5 Ah. Ta niezawodna i niezwykle cicha maszyna zaprojektowana została po to, aby praca w ogrodzie stała się łatwa i przyjemna, cicha
i wydajna. Dzięki wydajnemu i pojemnemu akumulatorowi zapominasz o takich
rzeczach, jak paliwo czy przewód, które już nigdy więcej nie powinny Ciebie
ograniczać. A jeśli zapragniesz poszerzyć asortyment swoich
urządzeń, wystarczy, że zakupisz samo urządzenie już
bez akumulatora w niższej cenie! STIGA. Po prostu
dla Ciebie! n
www.stiga.pl

POKON POWERSPRAY
do orchidei
Rewelacyjna odżywka dodająca energii
i stymulująca kwitnienie. Opakowanie
posiada nowoczesny atomizer opryskujący mgiełką. Spryskiwacz wielokrotnego
użytku, który po wykorzystaniu odżywki
można przykręcić do opakowania uzupełniającego. W sezonie 2017 polecamy
zestaw promocyjny 300 ml+300 ml. n
www.victus.pl

▶
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Łopatka szeroka ERGO LINE™
Nowa, ergonomiczna łopatka do sadzenia
małych roślin doniczkowych i rabatowych.
Zapewnia łatwe wykopywanie i przenoszenie ziemi. System SAFETOUCH™ zapewnia
pewny chwyt i wygodę użytkowania. Specjalnie wyprofilowana rączka z kompozytu włókna szklanego gwarantuje wyjątkowy komfort
pracy. Ostrze wykonane ze stali nierdzewnej. n
www.cellfast.com.pl

Belldeco Garden grey
zawieszka
Romantyczna, postarzana dekoracja. Może służyć jako osłonka lub
poidełko dla ptaków. Do zawieszenia
na drzewie, pergoli czy na balkonie. n
www.belldeco.pl

Kronen Nawóz
na trawniki z mchem
5 kg
Długo działający nawóz, 90 dni.
Skutecznie zapobiega rozwojowi
mchów liściastych występujących na
trawnikach i jednocześnie dostarcza
składniki odżywcze. n
www.kronen.com.pl

Doniczka-ziołówka Limes
Dublo
Doniczka-ziołówka Limes Dublo
wyróżnia się oryginalnym, nowoczesnym kształtem, który doda
niepowtarzalnego charakteru
domowej hodowli ziół. n
www.prosperplast.pl

Fructus do róż
Wieloskładnikowy nawóz granulowany zwiększa zimotrwałość roślin.
Zapewnia odpowiednią zdrowotność,
obfite kwitnienie oraz intensywne
wybarwienie kwiatów. Gwarantuje prawidłowy wzrost i rozwój
krzewów różanych oraz pobudza
do wytwarzania dużej ilości
pąków kwiatowych. Opakowanie 1 kg wystarcza pod ok.
40 roślin. n
www.fructus.pl

Kosiarka elektryczna NAC LE14-34-PI-G
Maszyna zbudowana na lekkim plastikowym korpusie posiada indukcyjny
silnik elektryczny z zabezpieczeniem termicznym o mocy 1400 W. Centralna, 5-stopniowa regulacja wysokości koszenia umożliwia dobranie
optymalnej pozycji urządzenia w zakresie 20–60 mm. Szerokość koszenia
wynosi 34 cm. Ciekawym rozwiązaniem jest opcja mielenia trawy. Pojemność kosza na trawę – 34 l. Waga urządzenia – 15 kg. n
www.nac.com.pl
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Płytki Duo Decor
Dwie dekoracyjne płytki do zwalczania
owadów latających (muchy, komary, meszki,
muszki owocówki i dorosłe osobniki moli
odzieżowych) w pomieszczeniach. Mogą być
stosowane razem lub osobno, w zależności
od wielkości zabezpieczanej powierzchni.
Subtelny, elegancki wzór w połączeniu z dyskretnym kolorem sprawiają, że płytki Duo
Decor pasują do każdego pomieszczenia. n
www.bros.pl

Kobiałki RAMP
Wykonane z polipropylenu idealne do przechowywania
oraz transportu owoców i warzyw. Posiadają Świadectwo Jakości Zdrowotnej potwierdzone przez Państwowy
Zakład Higieny w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego. Mogą mieć wiele zastosowań w sadownictwie,
w domu i w ogrodzie. Kobiałki RAMP posiadają solidne,
zapewniające pewny chwyt rączki, które są składane do
zewnątrz, co znacznie pomaga w zaoszczędzeniu przestrzeni podczas ich przechowywania. n
www.ramp.pl
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Szkodniki glebowe
– efektywne zwalczanie w ogrodzie
Szkodniki glebowe są poważnym zagrożeniem dla roślin w ogrodzie, na działce
oraz w polu. Mogą doprowadzić do całkowitego zamierania zieleni, zwłaszcza
w początkowym etapie wzrostu. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z ich
występowania (nierzadko masowego) i po prostu szuka gdzie indziej przyczyn
problemu. Podpowiadamy, jak z nimi walczyć
Tekst: Michał Mazik

S

zkodniki glebowe najpowszechniej występują na terenach, które nie były zagospodarowane (nieużytki) lub
uprawiano w nich rośliny w monokulturze. Niestety problem w ciągu
ostatnich dekad nasilił się na tyle,
że ma się z nim do czynienia niemal
w każdym ogrodzie. Niektóre organizmy, nawet te, które kiedyś były
rzadkie (przykładowo chrabąszcz
majowy przez pewien okres był zagrożony wyginięciem) rozmnożyły
się w zastraszającym tempie i stały
plagą ogrodników, rolników i leśników. Dlatego zabiegi profilaktyczne
(a często także doraźne) powinno się
wykonywać corocznie. Jakie organizmy są najbardziej szkodliwe?

Pędraki – żarłoczne larwy
o charakterystycznym
wyglądzie
Przy przekopywaniu podłoża można
natknąć się na owady o grubym, białym ciele i ciemnej główce zwinięte
w kształt litery C. To pędraki – larwy
chrząszczy z rodziny żukowatych i je-

leniowatych (najczęściej chrabąszcza
majowego). W czasie żeru uszkadzają
korzenie doprowadzając do zamierania kiełków, sadzonek, a nawet starszych roślin. Często występują pod źle
pielęgnowanym trawnikiem – wtedy na trawie pojawiają się brunatne
plamki. Szkodnik jest na tyle pospolity, że trzeba go likwidować wszelkimi możliwymi sposobami. Leśnicy
odławiają dorosłe okazy. W ogrodzie
najlepiej jest walczyć z postaciami
młodocianymi przez częste przekopywanie i spulchnianie gleby. Szkodniki

najczęściej żerują na głębokości do
30 cm (maksymalnie do 1 m). Przy
wykonywaniu zabiegu mogą wymierać na skutek prażącego słońca lub
innych niekorzystnych warunków atmosferycznych. Ponadto są wyjadane
przez ptaki (to powód, dla którego
warto montować budki lęgowe). Na
2-3 tygodnie przed założeniem danej
uprawy, podłoże zaleca się potraktować preparatem Dursban. Częściowy
efekt daje także systematyczne podlewanie roślin wywarami z pokrzywy
oraz skrzypu.
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kiej ściance – nieostrożny turkuć nie
będzie potrafi ł z nich się wydostać.
Chemicznie owada zwalcza się z użyciem Basudinu.

Chorobotwórcze nicienie
glebowe
Drutowce – larwy
o wydłużonym ciele
Innym powszechnym szkodnikiem –
szczególnie w ogrodach usytuowanych
blisko lasów i zadrzewień – są drutowce. To larwy chrząszczy należących do
rodziny sprężykowatych. W przeciwieństwie do pędraków mają długie,
cienkie, pomarańczowe lub brązowe
ciało (o średnicy 2-4 mm i długości do
2,5 cm). Niszczą kiełki, nasiona i szyjki korzeniowe. Lubią wygryzać otwory w bulwach, korzeniach i cebulach.
Niszczone rośliny zapadają się w ziemię lub żółkną i zamierają. Jednym ze
sposobów walki jest częste spulchnianie i regularne przekopywanie gleby.
Rośliny przed posadzeniem powinno
się zaprawiać (np. preparatem Gaucho). Doraźnie skuteczne są preparaty
z korzeni derrisu. Należy także zwalczać zachwaszczenie (zwłaszcza perz
– przysmak drutowców).

Rolnice – szkodnik warzyw
Rolnice to larwy (gąsienice) motyli
należących do rodziny sówkowatych. Żerują na części podziemnej
roślin prowadząc do ich zamierania,

zmniejszenia lub zniszczenia plonów.
Często występują w uprawach warzywniczych i rolnych. Najważniejszymi zabiegami w zwalczaniu ich
populacji jest podorywka wykonana
po zbiorze roślin przedplonowych
i głęboka orka jesienna. Chemicznie
gąsienice niszczy się stosując preparaty Decis lub Bulldock.

Turkuć podjadek – coraz
częstszy gość w ogrodzie
Turkuć to jeden z najefektowniejszych z wyglądu owadów. Osiąga
do 6 cm długości i posiada grube
odnóża. Prowadzi zróżnicowany tryb
życia. Może latać na nieznacznej
wysokości ponad poziomem gruntu lub drążyć korytarze w glebie.
W poszukiwaniu zdobyczy uszkadza
korzenie. W rezultacie rośliny często
schną lub zapadają się. Szkodnika
można wyłapać na pułapki z gnoju – należy wkopać je jesienią w kilku miejscach na
działce. Skuteczne jest
także wkopywanie
w glebę odkrytych pojemników o gład-

Nicienie można podzielić na dwie
grupy – pożyteczne i szkodliwe. Te
pierwsze przyczyniają się do rozkładu
materii organicznej i rozkładu próchnicy. Niestety w ogrodach często pojawiają się nicienie chorobotwórcze
(niszczyk zjadliwy, guzak północny,
mątwik). To mikroskopijne organizmy, które żerują na korzeniach
prowadząc do powstawania nekroz,
deformacji i zamierania. Są szczególnym utrapieniem w uprawie warzyw.
Można z nimi walczyć dbając o odpowiednią jakość podłoża, stosując
preparaty poprawiające jego jakość
(Biomass sugar) oraz odkażające (Nemazin 97 XX). Warzywa powinno się
uprawiać w cyklu zmianowania. Raz
na kilka lat dany zagon warto obsiać
aksamitką. Ta ozdobna obwódkowa
roślina niszczy szkodliwe nicienie (jej
korzenie są dla nicieni trujące). n

W pozbyciu siê pêdraków może pomóc systematyczne podlewanie
roślin wywarami z pokrzywy oraz skrzypu
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Skuteczne sposoby
na mrówki i mszyce

Mrówki i mszyce to jedne z najczęściej występujących ogrodowych owadów. Gdy jest
ich niewiele, nie stanowią problemu, jednak szybko się rozmnażają i w krótkim czasie
potrafią opanować cały ogród, stając się dużym kłopotem! Jak sobie z nimi poradzić?
Poznaj skuteczne metody zwalczania mszyc i mrówek
Tekst: Sławomir Moty

J

eśli na swoich roślinach zauważysz kolonię żerujących mszyc,
możesz mieć pewność, że niedługo pojawią się też mrówki.
Pomiędzy tymi owadami panuje niezwykła zależność, bowiem
mrówki traktują mszyce jak „dojne
krowy”. Wydzielana przez nie słodka
spadź zawiera pożywne cukry i aminokwasy oraz wiele innych cennych

związków, które są atrakcyjnym pokarmem dla mrówek. Za słodką wydzielinę zapewniają im bezpieczeństwo przed wrogami naturalnymi
– np. biedronkami.
Jeśli chcesz pozbyć się owadów
z ogrodu, w pierwszej kolejności zastosuj metody naturalne, a jeśli nie pomogą – zwalczanie chemiczne. Stosuj
je zgodnie z instrukcją i przestrzegaj
dawek, terminów i zasad BHP.

Porady

MSZYCE
SZKODLIWOŚÆ: Mszyce to szkodniki wielożerne, atakują zarówno rośliny ogrodowe,
balkonowe oraz domowe. Żerują w licznych
koloniach (które mogą liczyć nawet kilka tysięcy osobników) na najmłodszych, miękkich
pędach oraz na liściach (zwykle na spodniej
stronie) i na pąkach kwiatowych. Odżywiają
się sokiem roślinnym, a są bardzo żarłoczne –
jedna mszyca wysysa z rośliny płyny w ilości 1/3
masy swojego ciała na godzinę. W wyniku ich żerowania organy ulegają deformacji, a roślina znacznemu osłabieniu. Przy licznym występowaniu może
dojść do zahamowania wzrostu, a nawet zamierania
całych roślin. Ponadto mszyce przenoszą groźne choroby wirusowe, a na spadzi rozwijają się grzybki sadzakowe
i groźna choroba – szara pleśń.
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ZWALCZANIE NATURALNE:
Gdy tylko zauważysz pierwszą
kolonię, szkodniki zgnieć w palcach lub obetnij fragment rośliny wraz ze szkodnikami i spal.
Można je także opryskać
wodą z szarym mydłem lub
specjalnym ogrodniczym mydłem potasowym. Skuteczne
jest trzy- czterokrotne zastosowanie oprysków z naturalnych
preparatów – gnojówek i wywarów z np. z czosnku, wrotyczu, krwawnika, tytoniu, cebuli,
skrzypu, aksamitek lub pokrzywy.
Warto sadzić kwiaty odstraszające (np. aksamitki, cząber, lawenda)
lub rośliny pułapkowe (np. nasturcje),
które zwabią szkodniki do siebie, chroniąc przy tym cenne uprawy. Zapobiegawczo przeciwko zimującym mszycom
można stosować preparaty olejowe Emulpar,
Promanal i Treol.
ZWALCZANIE CHEMICZNE: Preparatów do
zwalczania mszyc jest bardzo wiele. Najpopularniejsze z nich to: Calypso, Decis, Fastac, Karate Zeon,
Mospilan, Polysect, Sumi-Aplha i wiele, wiele innych.
Środki najlepiej zastosować od razu po zauważeniu
pierwszych kolonii. Nie należy zwlekać, bo mszyce bardzo szybko się rozmnażają i przelatują
na nowe rośliny.

MRÓWKI
Szkodliwość: Mrówki to pożyteczne owady, które są „czyścicielami” ogrodów, zjadają
nasiona chwastów i wiele
szkodników (choć są ochroniarzami mszyc). Drążą
wprawdzie korytarze pod
ziemią, co wpływa na
jej przesuszenie i sporadycznie mogą uszkadzać
korzenie, liście, kwiaty
i owoce, jednak rzadko
powodują duże szkody.
Gdy kolonia zacznie się
rozrastać i eksplorować
nowe miejsca, z czasem
trafi do domu, a tam
mrówki są już prawdziwym utrapieniem. Gdy
znajdą słodkości i owoce,

Porady

będą często wracać. Trzeba je szybko przegonić z domu, gdyż ich ugryzienia są bardzo
bolesne.
ZWALCZANIE NATURALNE: Na szczęście
jest wiele metod zniechęcania, a nawet zwalczania mrówek. W miejscach ich wędrówek
można wysypać: mąkę kukurydzianą – po
jej zjedzeniu mrówki pęcznieją i umierają;
cynamon – mrówki nie lubią jego zapachu
i będą go omijać. Odstraszająco działa także
sól i soda oczyszczona oraz olejki eteryczne –
np. lawendowy, miętowy, goździkowy. Można
także przygotować słodką pułapkę – talerzyk
z miodem – który jest ogromnym przysmakiem
mrówek, niestety bardzo lepkim, co uniemożliwia im ucieczkę. Mrówki można także zniechęcać
do odwiedzenia naszego ogrodu, sadząc rośliny

„odstraszające” - tj. bez czarny, czosnek,
lawendę, nagietki, majeranek, orzech
włoski, pietruszka, pomidor, tymianek,
wrotycz. Mrówki nie lubią ich zapachu.
Jeśli znajdziemy mrowisko można polać
je wrzątkiem lub octem (jednak nie są to
w pełni skuteczne metody). Skuteczne
za to są naturalne preparaty – gnojówki
z pokrzywy, czosnku i wrotyczu.
ZWALCZANIE CHEMICZNE: Najbardziej skuteczne są preparaty o działaniu
kontaktowym i żołądkowym – np. Ants
Control (Target), proszek na mrówki
(Bros), Substral na mrówki. Mają one
najczęściej postać wygodnego do zastosowania żelu, granulatu lub proszku. Mrówki zwabione zapachem trutki
zanoszą ją do mrowiska, zatruwając
tym samym inne osobniki. Można także polewać i opryskiwać gniazda – np.
preparatami ABC Spray, Agrecol, Arox.
W pomieszczeniach można stosować
pułapkę na mrówki – np. Blattanex
(Bayer), Expel, Mrówkiller. n
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Granat

prosto z nasion
Najbardziej wybuchowe ze
wszystkich owoców – granaty
– to nie tylko wspaniałe
egzotyczne rarytasy. To
także dekoracyjne krzewy
zachwycające latem
kwiatami w kolorze soczystej
czerwieni. Do bujnego
wzrostu, kwitnienia
i owocowania wymagają
tylko trzech rzeczy:
upałów, upałów i żyznej
ziemi
Tekst: Łukasz Skop
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A

petyczne granaty w sprzedaży dostępne są praktycznie przez okrągły rok,
chociaż te najsmaczniejsze
znajdziesz na sklepowych
półkach w sezonie jesienno-zimowym.
Przez cały rok możesz jednak wysiewać
wyjęte z owoców nasiona, które bardzo
chętnie i łatwo kiełkują. Po kilku latach
doniczkowej uprawy granatowiec wyrośnie w niewielki krzew lub drzewko,
które możesz także przycinać i uformować w drzewko bonsai.
Do wysiewu nadają się nasiona zebrane z każdego dojrzałego granatu.
Z soczystych osnówek wyciśnij sok,
oczyść nasiona z resztek miąższu
i wysusz przez dwa-trzy dni w temperaturze pokojowej (wilgotne i nie-

oczyszczone nasiona wysiane do
ziemi najprawdopodobniej zapleśnieją i obumrą zamiast wykiełkować).
Najlepszym podłożem do wysiewu
(a także do dalszej uprawy granatów) będzie próchniczna ziemia z domieszką grubego żwirku lub piasku
i gliniastej ziemi. Granatowce to dość
żarłoczne rośliny wymagające żyznej,
zasobnej w składniki odżywcze ziemi. Doniczkę z wysianymi nasionami
nakryj foliowym woreczkiem i ustaw
w ciepłym miejscu. Duże, żółtawe
nasiona granatów zaczną kiełkować
już po około trzech tygodniach od
wysiewu. Młodym roślinom zapewnij
jak najwięcej słońca, a latem wystaw
je na świeże powietrze, regularnie
podlewaj i zasilaj płynnym nawozem
bogatym w potas.
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Samodzielnie wyhodowane z na(
sion granatowce (Punica
granatum mogą zaowocować po
natum)
raz pierwszy najwcześniej po
trzech-czterech latach uprawy. Nadzieję na zawiązanie
się owoców będą zwiastować
jasnoczerwone
dekoracyjne
kwiaty, podobne nieco do
kwiatów popularnego hibiskusa, czyli róży chińskiej – chociaż zdecydowanie mniejsze.
Uprawiane w Polsce granaty
zakwitną w podobnym czasie co
ich krewniacy rosnący w suchym
i gorącym klimacie za granicą, czyli
najczęściej na początku sierpnia. Zapylone kwiaty mają szansę zawiązać
owoce, jednak doprowadzenie do ich
dojrzałości może okazać się kłopotliwe.
We wrześniu i październiku dla granatów
będzie prawdopodobnie już zbyt wilgotno,

Inspiracje
a z pewnością zbyt chłodno, by owoce
prawidłowo dojrzały. W końcu najsmaczniejsze granaty to te, które dojrzewają
w skwarze upalnego słońca. To właśnie
dzięki niemu zyskują swoje karminowe rumieńce, a soczyste osnówki nasion zaczynają przypominać prawdziwe rubiny.
Aby granaty nabrały masy i prawidłowo
dojrzały, należy sztucznie przedłużyć im
sezon i na początku września przenieść
granatowce do ogrzewanej szklarni,
oranżerii lub na słoneczny, ale oszklony
balkon. Rośliny mogą tam spędzić jesień
oraz przezimować do wiosny. Posadzone w ciepłym, osłoniętym przed wiatrem
miejscu mogą także rosnąć przez cały
rok w gruncie. Na zimę należy je wtedy
starannie okryć, usypując kopczyk ziemi
i owijając słomianą matą. Wówczas nawet jeśli końcówki gałązek przemarzną,
rośliny wciąż mogą odżyć, zazielenić się

wiosną, a latem – zakwitnąć. Trzeba jednak pamiętać, że na uprawianych w gruncie granatach
owoce nigdy nie zdążą dojrzeć, a liście każdego roku będą opadać na zimę. Nie wpłynie to
jednak na kondycję roślin, które z roku na rok,
przy prawidłowej pielęgnacji i sprzyjającej pogodzie będą zdrowo rosnąć i bogato kwitnąć.
Dla wszystkich amatorów granatów ciekawą
propozycją będzie karłowa odmiana ‘Nana’.
Doskonale nadaje się do uprawy doniczkowej
i jest gęstym krzewem osiągającym nie więcej
niż 1 m wysokości. Granat ‘Nana’ kwitnie bardzo obficie i również może zawiązać owoce,
chociaż bardzo niewielkie. n
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Ogród
w butelce

BUTELKOWE MINIATUROWE OGRODY ZDOBYWAJĄ
CORAZ WIĘKSZĄ POPULARNOŚĆ: OGRANICZONE
SZKLANYMI ŚCIANKAMI ARANŻACJE ODWZOROWUJĄ
TROPIKALNE DŻUNGLE, PIASZCZYSTE PUSTYNIE LUB
BARDZIEJ NAM BLISKIE PEŁNE MCHÓW I PAPROCI
POLSKIE LASY. PIECZOŁOWICIE ZAPROJEKTOWANE
I WYKONANE KOMPOZYCJE SĄ W DUŻEJ MIERZE
SAMOWYSTARCZALNE, NIE WYMAGAJĄ TAK WIELU
ZABIEGÓW PIELĘGNACYJNYCH JAK ROŚLINY
DONICZKOWE I STANOWIĄ WSPANIAŁĄ OZDOBĘ, KTÓRA
BĘDZIE WSPÓŁGRAĆ ZARÓWNO Z TRADYCYJNIE, JAK
I NOWOCZEŚNIE URZĄDZONYM WNĘTRZEM
Tekst: Łukasz Skop
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SZKŁO I ZIELEŃ
Do stworzenia roślinnych kompozycji w szkle najlepiej nadają się naczynia o cienkich i przezroczystych
ściankach – takich, które nie będą ograniczały dostępu słońca niezbędnego roślinom do wzrostu. Dla miniogrodów naśladujących lasy deszczowe, złożonych
z oplątw, storczyków i bromelii idealne będą naczynia szczelnie zamknięte szklaną pokrywką lub korkiem. Utrzymają one wysoką wilgotność powietrza
sprzyjającą roślinom. Podłoże wykorzystane w takich kompozycjach powinno być bardzo przewiewne i przepuszczalne, tak by umożliwiało swobodny
dopływ powietrza do korzeni roślin, a tym samym
nie sprzyjało rozwojowi pleśni i grzybów. W szczelnie zamykanym naczyniu na samym dnie umieść grubą warstwę drenażu – keramzytu, żwirku lub gry-

Ozdobne rośliny zamknięte
w szklanym naczyniu stworzą
wspaniałą i niewymagającą,
fascynującą w obserwacji
kompozycję. Niezależnie
od pory roku
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su, a torfowe podłoże wymieszaj z niewielką
ilością węgla drzewnego. Smukłe naczynia
o wąskiej szyjce prezentują się wyjątkowo
atrakcyjnie, jednak obsadzenie ich roślinami może rodzić trudności. Wykorzystaj
wtedy drewniane pałeczki – uchwyć nimi
sadzonki i umieść je wewnątrz naczynia.
Szeroką, otwartą misę lub szklany wazon
możesz obsadzić roślinami o niewielkich
wymaganiach: odpornymi sukulentami
i kaktusami. Rośliny te nie potrzebują do
wzrostu dużej ilości wody i składników
odżywczych, dlatego niewielkie doniczki,
w których rosną możesz zagłębić w czystym piasku wypełniającym naczynie. Taki
pustynny szklany ogródek będzie wyjątkowo
bezobsługowy – nieprędko stanie się zbyt ciasny dla wolno rosnących kaktusów.
Szczególnie pięknie i naturalnie wyglądają
kompozycje złożone z naszych rodzimych gatunków roślin, w tym mchów i miniaturowych paproci, do których częstym dodatkiem są siewki polskich
drzew i krzewów. Regularnie przycinane i formowane
przez wiele lat mogą tworzyć udane aranżacje w szklanych naczyniach, mimo swoich znacznie większych rozmiarów, jakie osiągają w naturze.

Zanim zamkniesz szczelnie naczynie, spryskaj świeżo posadzone rośliny miękką wodą, a ze ścianek zmyj resztki ziemi. Pozwól, by nadmiar wody odparował. W zamkniętym
w szkle ogrodzie z czasem stworzy się miniaturowy i samowystarczalny ekosystem. Zamkniętych butelek nie trzeba
otwierać: nie ucieka z nich wilgoć, a butwiejące liście dostarczają dwutlenku węgla. Do konieczności otwarcia butelki
lub słoja może doprowadzić jednak nadmierny wzrost roślin
(które należy przyciąć) lub rozwój patogenów grzybowych
(pomoże kilkudniowe wietrzenie).
Niezwykle istotnym jest wybór właściwego miejsca,
w którym ustawisz butelkowy ogród. Nigdy nie stawiaj
go w bezpośrednim słońcu: temperatura wewnątrz naczynia błyskawicznie poszybuje w górę, a rośliny mogą
ulec poważnym poparzeniom. Światło dzienne zawsze
powinno być lekko przefiltrowane lub ograniczone, np.
przez firankę lub żaluzję.
Ozdobne rośliny zamknięte w szklanym naczyniu stworzą wspaniałą i niewymagającą, fascynującą w obserwacji kompozycję. Niezależnie od pory roku, w szklanym
ogrodzie zawsze odnajdziesz pełnię lata. W końcu to
esencja ogrodu zamknięta w butelce. n
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Przyprawy
z własnego ogrodu
i parapetu

Wiele cennych przypraw można uprawiać w ogrodzie,
a nawet na parapecie. Dzięki temu mamy możliwość
korzystania z nich na bieżąco – są świeże i w pełni
wartościowe. Rośliny należące do tej grupy z reguły
nie sprawiają problemów w czasie pielęgnacji. Co i jak
warto uprawiać?
Tekst: Michał Mazik

J

edną z najpopularniejszych przypraw wykorzystywanych w kuchni jest rzeżucha (a w rzeczywistości pieprzyca siewna). Nie wymaga
szczególnych zabiegów: nasiona wysypuje się na wilgotną watę lub gazę
i pilnuje, żeby nie było im zbyt sucho
ani mokro. Kiełki po wyrośnięciu (po
kilku dniach) wykorzystuje się jako pi-

kantny dodatek do dań z jaj, sosów,
zup i kanapek. W przypadku innych
roślin uprawa jest nieco bardziej
skomplikowana.

Uprawa doniczkowa
Rośliny najlepiej ustawiać na parapecie okna wystawy wschodniej oraz
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północnej. Mają wtedy wystarczającą
ilość światła, ale jednocześnie nie zachodzi ryzyko poparzenia i zasychania
sadzonek. Ponadto zieleń wydziela
wtedy najwięcej olejków eterycznych,
odpowiadających za aromat i właściwości lecznicze. Przyprawy najlepiej
uprawiać w żyznej, ale przepuszczal-

nej glebie.
Uniwersalną ziemię
dla roślin doniczkowych zaleca się wymieszać
z piaskiem w proporcji 3:1 oraz 2:1 (w przypadku przypraw lubiących
lekkie gleby – np. rozmarynu).
Rośliny można uprawiać z siewu (to
trudniejsze, ale dzięki temu przyprawy
są bardziej trwałe) oraz z gotowych,
kupionych sadzonek (trzeba je przesadzić do większych donic). Należy im
regularnie, czasem nawet codziennie,
dostarczać wodę. Przesuszenie szybko
prowadzi do zamierania roślin (pierwsze objawy to zazwyczaj „opadnięte”
liście). Nawozy mineralne powinno się
podawać mocno rozcieńczone, nawet
bardziej niż w instrukcji podanej

przez producenta. Stosuje się je od
wiosny do końca lata co 2-4 tygodnie.
Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym
jest uszczykiwanie pędów – to pobudza lepsze krzewienie.

Wartościowe
przyprawy z parapetu:
Bazylia pospolita – świeże liście
mają przyjemny zapach i mocny aromat. W szczególności warto używać
jej do mięs i dań z serem. Bazylię
dodaje się pod koniec przyrządzania
potrawy, aby nie straciła swoich właściwości.
 Majeranek ogrodowy – nadaje
potrawom charakterystyczny, zielny
aromat. Najczęściej wykorzystuje się
go w kuchni śródziemnomorskiej.
W przypadku tradycyjnych polskich
dań warto przyprawiać nim grochówkę, kapuśniak, groch i fasolę.
 Rozmaryn lekarski – to roślina
wieloletnia, na zimę warto ją przenieść do chłodnego pomieszczenia.
Do potraw dodaje się ją w małej ilości, gdyż może zdominować smak
i aromat. To ceniona przyprawa
kuchni śródziemnomorskiej i meksykańskiej. Nadaje się do aromatyzowania nalewek, win i likierów.
Jej pędy mogą być używane do
przyrządzania szaszłyków.

Na zdrowie i urodę


Sza³wia lekarska – w Polsce ta niepozorna roślina wykorzystywana jest głównie do płukania
gardła przy stanach zapalnych. Tymczasem jest to także przyprawa, często
używana w kuchni włoskiej. Nadaje się jako
farsz do pierogów i naleśników. Warto przyprawiać nią dania ciężkostrawne. Ma gorzkawy
smak, dlatego nie można przesadzać z jej ilością.
 Tymianek pospolity – to tradycyjna przyprawa kuchni
francuskiej. Można używać jej jako dodatek do bulionów, gulaszów,
ostrych sosów i mięs. Ponadto niweluje nieprzyjemny zapach ryb.
 Kocimiêtka w³aściwa – warto ją uprawiać, jeśli nie posiadamy... kota
(zwierzę może oszaleć na jej punkcie, a przy tym zniszczyć roślinę). Przyprawę stosuje się jak inne – jako dodatek do zup, sosów i gulaszy.
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Uprawa w gruncie
Rośliny przyprawowe uprawiane
w ogrodzie są mniej uzależnione
od człowieka. Podlewa się je rzadziej – należy to robić w początkowym okresie wzrostu oraz w czasie
susz. Warto stosować nawożenie
organiczne, np. obornik lub kompost
przekopane z ziemią jeszcze przed
posadzeniem roślin. Przyprawom
(przy obu rodzajach upraw) powinno się usuwać pędy kwiatostanowe. Zieleń najczęściej uprawia się
w warzywniaku, rzadziej z ogrodzie
ozdobnym. W gruncie można hodo-

wać większość ziół, również te opisane wcześniej.

Przyprawy do ogrodu:
Lubczyk ogrodowy – przez wieki
uchodził za silny afrodyzjak. To mit
– roślina nie ma właściwości pobudzających. Pomimo tego wciąż jest
wartościową przyprawą, najczęściej
dodawaną do zup i sosów.

Kminek zwyczajny – jest najbardziej znany jako dodatek do chleba. Zastosowanie kminku jest jednak znacznie szersze. Nasiona warto

podawać w małych ilościach do dań
z kapusty (zmniejsza nieprzyjemny zapach). Korzeń można gotować i wykorzystywać podobnie jak marchew.

Gorczyca – jest uprawiana
głównie jako roślina fitosanitarna
i nawóz zielony. Nie zmienia to faktu, że można uprawiać ją również na
zbiór nasion. Gorczyca biała ma delikatniejszy smak, czarna jest bardziej
pikantna (przypomina nieco chrzan).
To przyprawa uniwersalna – do mięs,
sosów, marynat i kiszonek.

Miêta pieprzowa (i inne gatunki) – mocno się rozrasta, dlatego wymaga dużo miejsca. Można ją
wykorzystywać nie tylko do sporządzania orzeźwiających napojów, ale
także jako dodatek do farszów, mięs
i sosów.

Ja³owiec pospolity – wysoki
krzew ma duże znaczenie przy aranżacji
ogrodów. Nadaje się jako soliter, dobrze
wygląda w krzewiastych kompozycjach,
jest dekoracją skalniaków, a nawet może
być formowany na żywopłot. Ma duże
znaczenie dla podłoża, zwłaszcza na
skarpach – zapobiega erozji i obsuwaniu. Dostarcza także cennego plonu –
wytwarza aromatyczne szyszkojagody.
Stosuje się je głównie jako przyprawę do
mięs, pieczeni, pasztetów i ryb. n

Ale numer

Już w lipcu kolejne wydanie

A w nim między innymi:

CZAS NA DALIE

POMYSŁY NA MARCHEW

OWOCE LATA NA DŁUŻEJ

W POSZUKIWANIU CIENIA
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Krzyżówka

KRZYŻÓWKA Z
„Garden & Trends”
Hasło z numeru czerwiec/lipiec 2017

Imię ..........................................................................
Nazwisko ..................................................................
Ulica .........................................................................
Nr domu ..................................................................
Kod pocztowy ..........................................................
Miejscowość ............................................................
Data urodzenia ........................................................
Numer telefonu .......................................................
E-mail .......................................................................
Warunkiem udziału w losowaniu jest nadesłanie do 5 lipca prawidłowo wypełnionego kuponu zawierającego hasło oraz podpisaną
zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Niniejszym wyrażam
zgodę na przetwarzanie w celach marketingowych moich danych
osobowych przez Wydawnictwo Media Experts sp. z o.o. Przysługuje Państwu prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.

..............
Data

..............
Podpis

Rozwiązanie wystarczy przesłać wraz z kuponem na adres Media Experts ul. Grunwaldzka 43/1, 60-784 Poznań, aby wziąć
udział w losowaniu nagrody ufundowanej przez Szkółkę Roślin Ozdobnych
„CLEMATISY” M. K. J. WĘDROWSCY

Rozwiązanie krzyżówki z numeru maj/czerwiec:
Narzędzia akumulatorowe Stiga.
Nagrodę otrzymuje Jolanta Gutkowska z Żyrardowa.
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