
00W i e ś c i  d l a  D o m upaździernik 2016

OGRÓD

00 W i e ś c i  d l a  D o m u październik 2016

OGRÓD

ANIELSKIE TRĄBY 
Z PIOTROWA

D O R O T A  P I Ę K N A - P A T E R C Z Y K 
W i e l k o p o l s k i  O ś r o d e k  D o r a d z t w a 
R o l n i c z e g o  w  P o z n a n i u

t e k s t

Grzegorz Jarzębski 
z Piotrowa uprawia datury. Praca 
przy tych roślinach nie jest łatwa, 
wymaga wiedzy i doświadczenia, 

a przede wszystkim odpowiedniego 
miejsca na letni wzrost i zimowy 

odpoczynek. Kiedy zapewnimy im 
dobre warunki, będą ozdobą naszych 

miejsc wypoczynkowych aż do 
pierwszych przymrozków. 

Fot. Dorota Piękna-Paterczyk 
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asz ogrodnik ma 28 lat i z wykształcenia jest magistrem inżynie-
rem ogrodnictwa i architektury krajobrazu. Od 6 lat zajmuje się 

pielęgnacją, projektowaniem i zakładaniem ogrodów w ramach własnej 
firmy. Miłość do przyrody zaszczepiona została mu, jak to często bywa, 
już w dzieciństwie. W czasie, gdy koledzy grali w piłkę lub rozkręcali 
rowery, pan Marcin spędzał wraz z mamą całe godziny i dnie na ogródku 
działkowym. Lubił grzebać w ziemi, obserwować, jak zmienia się ogród 
pod wpływem przemijających pór roku, podglądać, jakie pomysły mają 
sąsiedzi i wyszukiwać nowe, egzotyczne przykłady do maminego królestwa.
 Gdy rozmawiamy na tarasie, wrześniowe słońce przygrzewa  nam 
intensywnie pomimo popołudniowych godzin. Wkrótce trzeba będzie po-
myśleć o położeniu ogrodu do zimowego snu. Jeszcze kwitną pelargonie, 
jeszcze trawy są zielone, ale hortensje bukietowe swoimi herbacianymi ko-
lorami i intensywnie i kwitnące wrzosy oraz wrzośce zapowiadają zbliżający 
się koniec lata. Rozmawiamy w cieniu dojrzewającego winogrona, a nasza 
pogawędka przerywana jest co jakiś czas odgłosem spadającego jabłka póź-
nej odmiany z sędziwego wiekiem drzewa. Mój ogród, w którym siedzimy, 
ma blisko 60 lat. Jak okiem sięgnąć, tak u mnie, jak i u sąsiadów, króluje 
trawa. Już wiele lat temu skończył się czas, gdy pod owocowymi drzewami, 
grządki pełne były pietruszki, marchwi i innych warzyw. Tylko ogród mo-
jego sąsiada - pana Czesława, przypomina jeszcze tamte czasy. Moje dalie 
przyglądają się z zaciekawieniem jego ziemniakom, a jego fasolka śmieje się 
z mojej hortensji. Dwa światy. 

Pelargonie
 - Panie Marcinie, jak to jest z pelargoniami? Od wielu lat mam ich w oknach 
ok. 70 sztuk i za każdym razem dylemat na koniec sezonu: zimować je, czy 
kompostować?
 - Jeśli w listopadowy poranek zauważymy, że nasze pelargonie są ścięte 
mrozem, to nie znaczy jeszcze, że na dobre. One radzą sobie całkiem do-
brze do minus 2°. Poniżej tej temperatury przemarzają korzenie i to każdej 
z nich: i tej zwisającej, i tej stojącej. Jeśli chodzi o pani pytanie: pelargonie 
można zimować, ale najlepiej tylko raz, ponieważ po dwóch latach roślina ta 
starzeje się i nie kwitnie intensywnie. Po pierwszym roku przezimowania jej 
siła kwitnienia wynosi około 90%. A kiedy i jak je przechowywać? Pelargonie 
chowamy do środka, gdy pojawią się pierwsze przygruntowe przymrozki, 
czyli 0 czy -1°. Najlepszym miejscem na przechowanie jest piwnica z oknem 
lub altana, choć trzeba uważać, aby temperatura nie była zbyt wysoka, gdyż 
wtedy dochodzi do wybujania roślin, która dąży do światła, staje się wątła 
i nie ma wiosną siły na kwitnienie. Ulubiona temperatura do snu pelargonii 
to 5 do 12°. Należy przyciąć je o połowę na całej powierzchni, a następnie 

Z PORADNIKA 
OGRODNIKA
Tak zatytułowaliśmy cykl spotkań z Marci-
nem Żurkiem, ogrodnikiem tak z zawodu, jak 
i zamiłowania. Rozmawiać będziemy z nim 
przez cały rok, pytając go o rady i wskazówki 
dotyczące naszych przydomowych ogrodów. 
Interesować będą nas kwiaty, krzewy, trawy 
oraz drzewa. Nasz ogrodniczy rok zaczyna-
my październikiem i listopadem, czyli miesią-
cami, w których ogród układamy do zimowe-
go snu.
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podlać i odstawić, podlewając raz na dwa tygodnie bez zasilania nawozem. 
To samo dotyczy fuksji, którą można przechowywać do 5-6 lat. 

Hortensje
 - Słyszałam, że hortensji nie przycina się na zimę, bo wtedy nie zakwitnie 
na wiosnę. Czy to prawda?
 - Tak, to prawda. Hortensje przycinamy dopiero na wiosnę i to zarów-
no te ogrodowe, jak i bukietowe. Hortensje ogrodowe wykształcają pąki 
kwiatowe na dwuletnich pędach, więc jeśli już je przycinamy na wiosnę, to 
tylko nieznacznie.  Zaschnięte kwiaty obydwu odmian możemy odłamać lub 
odciąć sekatorem, ale osobiście uważam, że zostawione do wiosny wyglądają 
dekoracyjnie, zwłaszcza w zestawieniu z trawami. Przypominam jednak, że 
ani jednych, ani drugich nie należy przycinać na zimę.
- A jak jest z ich okrywaniem?
 - Okrycia wymaga tylko odmiana ogrodowa. Hortensja bukietowa 
świetnie znosi mrozy nawet do - 40°. Takie temperatury występują u nas eks-
tremalnie rzadko, problem mamy za to coraz częstszy z mrozami przy braku 
śniegu, co naraża rośliny na szybsze przemarznięcie. Hortensja ogrodowa  
należy do wrażliwych roślin i musi zostać zabezpieczona przed mrozem na 
przełomie października i listopada. Najlepiej jest okryć całą roślinę matą 
słomianą lub włókniną, a przy korzeniu usypać z ziemi kopczyk. 

Róże
- A co z różami? Należy je wszystkie, bez względu na odmianę chronić przed 
mrozem?
- Pień, a najlepiej całą różę, czy to pienną, szczepioną, rabatową, czy okry-
wową należy okryć matą słomianą, jutową lub z włókien kokosowych. Róże 
są bardzo wrażliwymi kwiatami, a wspomniane maty są nie tylko bardzo 
skuteczne przeciw mrozom, ale jeszcze do tego również dekoracyjne. Można 
zastosować także tzw. ściółkowanie, polegające na starej metodzie robienia 
przy korzeniach kopczyka na wysokość 20-30 cm z suchych liści i ziemi lub 
torfu czy kory. Wrażliwe odmiany okrywamy lub naginamy i okopujemy 
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ieluń, brugmansja, datura, anielskie trąby - takich określeń używamy, 
mówiąc o kwiatach, które są popularnymi roślinami uprawianymi 

na balkonach i tarasach. W naturalnym środowisku spotkamy bielunia 
dziędzierzawę, który ma również ciekawe, ludowe określenia jak: pin-
derynda, dędera, cygańskie ziele czy durna rzepa. Tytułowe anielskie 
trąby swoją nazwę zawdzięczają olbrzymim, lejkowatym, aksamitnym 
kwiatom, które przypominają trąbki. Te wieloletnie rośliny powstałe ze 
skrzyżowania datury białej z innymi gatunkami zaliczane są do rodziny 
psiankowatych i pochodzą najprawdopodobniej z Meksyku. 
 Uprawa datury nie jest łatwa, wymaga wiedzy i doświadczenia, a przede 
wszystkim odpowiedniego miejsca na letni wzrost i zimowy odpoczynek 
rośliny. Kiedy zapewnimy jej dobre warunki, będzie ozdobą naszych 
miejsc wypoczynkowych aż do pierwszych przymrozków. Dużą wiedzę 
z tego zakresu posiada Grzegorz Jarzębski z Piotrowa (powiat kaliski).
 - Zafascynowanie tymi roślinami zrodziło się wiele lat temu. Przejeżdżając 
przez Rzeszów zobaczyłem ogromnych rozmiarów rośliny i zapragnąłem 
również takie mieć. A że jestem z wykształcenia ogrodnikiem i kocham 
rośliny, postanowiłem rozpocząć hodowlę datur i tak to już trwa kilka lat 
- opowiada. Latem na balkonach, tarasach czy przydomowych placach 
widzimy ponadmetrowe rośliny, które - w zależności od prowadzenia - 
przybierają formę drzewa lub krzewu. W okresie letnim tworzą „parasole” 
obsypane dużą ilością kwiatów, które mogą być koloru białego, żółtego, 
różowego lub morelowego. Te kwiaty na roślinach mogą pojawiać się 
nawet pięciokrotnie. Mówiąc o kolorach, pan Grzegorz stwierdza: - Mam 
datury o różnych kolorach kwiatów, ale te żółte są najbardziej przyjemne! 
Kwiaty mogą osiągać  rozmiary nawet do 50 cm długości i być pojedyn-
cze, podwójne bądź pełne. Bardzo ciekawie prezentują się datury, które 
mają piętrowe kielichy jakby wchodzące jeden w drugi z dodatkowo 
powywijanymi brzegami. Pan Grzegorz ma kilkanaście roślin w różnym 
wieku. Najstarsza datura ma 7 lat i cechuje się grubym pniem głównym 
oraz wieloma odrostami. 
 Właściciel każdego roku powiększa kolekcję i wysadza odrosty do 
małych doniczek, a następnie przesadza do coraz większych. Jeśli ktoś 
z czytelników chciałby zająć się uprawą tych roślin, może skorzystać 
z gotowych sadzonek polecanych przez sklepy ogrodnicze lub przygo-
tować je samemu. Może warto poprosić kogoś, kto uprawia te rośliny, 
o sadzonkę i rozpocząć proces ukorzeniania. Jak to zrobić? Półzdrew-
niałe wierzchołki o długości 15 cm umieszczamy w wilgotnym piasku 
lub ziemi i okrywamy perforowaną bezbarwną folią. Po około miesiącu 
proces ukorzeniania kończymy i sadzonkę przesadzamy do doniczki 
z lekko próchniczną ziemią. Pan Grzegorz ma datury w różnych doni-
cach. Najstarsze rośliny potrzebują nawet 40-litrowych. Mój rozmówca 
nie uprawia roślin bezpośrednio w gruncie, chociaż tak też można. Od 
kilku lat w ogrodach spotykamy  jednoroczne rośliny z tej grupy o nazwie 
bieluń surmikwiat. Jest to gatunek rozmnażany z nasion i taką formę 
możemy kupić w sklepach nasiennych. W ciągu sezonu roślina tworzy 
rozłożysty krzew o wysokości 1-1,2 m obsypany dużą ilością białych lub 
fioletowych kwiatów przypominających trąbki o ładnych, szarozielonych, 
szerokich liściach. 
 Jakie wymagania mają opisywane rośliny? Datury dobrze czują się  
w zacisznym miejscu na słońcu, nieco ocienione w południe. Należy za-
pewnić im stanowisko słoneczne i osłonięte od wiatru, ponieważ kruche 
pędy mogą być uszkadzane przez silne wiatry. Muszą być odpowiednio 
nawożone i podlewane. Jest to roślina, która ma duże przyrosty i dlatego 
należy zapewnić jej żyzną  i przepuszczalną ziemię oraz nie zapomnieć 
o nawożeniu. 
 Warto zaznaczyć, że podczas upałów rośliny potrzebują bardzo dużo 
wody i musimy podlewać je bardzo często  - nawet kilka razy w ciągu dnia, 
jak to robi pan Grzegorz. - W tym roku były dobre warunki do wzrostu 
i rozwoju datur. Wykonałem tylko jeden oprysk na szkodniki. Najbardziej 
kłopotliwe są przędziorki, które wysysają sok z liści. Obserwacja rośliny jest 
dla mnie wskazówką do dalszych działań. Na liściach widać, jakie roślina ma 

braki - podkreśla. W ogrodnictwie profesjonalnym, chcąc poznać wyma-
gania pokarmowe i zastosować odpowiednie nawożenie dla danej rośliny, 
wykonuje się analizę podłoża. Pan Grzegorz wypraktykował i sprawdził 
wymagania pokarmowe swoich roślin i do tego się stosuje. - Jeżeli roślina 
po moim nawożeniu ma dobry wigor, to co tu zmieniać. Można by zbadać, 
jakich pierwiastków dokładnie potrzebuje, ale wygląd zewnętrzny jest dla 
mnie istotny.  Rośliny kwitną falami i w momencie kwitnienia muszę zwrócić 
uwagę na zwiększoną ilość potasu – informuje rozmówca. Pamiętajmy, 
że datura potrafi kwitnąć obficie przez cały sezon, jeśli dostarczymy jej 
odpowiedniej dawki nawozów. Gdy zmienia się aura i zaczynają się chłod-
niejsze dni, datury kwitną, ale zaczynają gubić liście. Można je przenieść 
wtedy do werandy czy jasnego pokoju, by cieszyć się jeszcze widokiem 
kwiatów i delikatnym zapachem. Mój rozmówca pytany, jak zabezpiecza 
swoje rośliny na okres zimowy, opowiada: - Przed przymrozkami wnoszę 
je do pomieszczeń. Nie zapominam o podlewaniu, ale robię to znacznie 
oszczędniej niż dotąd, żeby datury weszły w stan spoczynku. Moje rośliny 
przez okres zimy stoją w garażu. Co ważne, nie można ich przesuszyć. 

B

Miałem bardzo ładny, duży okaz datury, ale przesuszyłem i już niestety, 
roślina nie odbiła. Po okresie zimy rośliny przygotowujemy do kolejnego 
sezonu. - Ja bardzo wcześnie z nimi startuję. Wiosną starszym roślinom 
pozostawiam kilka mocnych gałęzi, a młode pędy przycinam do około 30 
cm. W marcu wynoszę je na obiekty szklarniowe i kiedy miną  wiosenne 
przymrozki, moje rośliny są na tyle duże, że już ładnie wyglądają, kiedy 
wystawiam je na plac przy domu – informuje mieszkaniec Piotrowa.  
 Rośliny te rozsiewają charakterystyczny zapach, który staje się intensywny 
po zmierzchu i słabnie rankiem. Zwróćmy na to uwagę i nie trzymajmy ich 
w domu, tylko na dworze. Jeśli zdecydujemy się na uprawę, warto wiedzieć, 
że są to rośliny trujące. Dlatego nie spożywajmy żadnych z jej części. - W ro-
ślinach występuje taki składnik, który może być halucynogenny. Ale właściwie 
to każda roślina ma coś takiego, co można wyselekcjonować, więc ja się nie 
zrażam i uprawiam je nadal! Mój rozmówca lubi duże rośliny i w tym roku 
po raz pierwszy testuje papirusy, które zamierza również uprawiać. Wjeż-
dżając na posesję pana Jarzębskiego zwróciłam uwagę na alejkę obsadzoną 
kannami. To również ulubione rośliny pana Grzegorza. - Kanny ciekawie 
się prezentują - stwierdza. Kanna, inaczej paciorecznik, to kwitnąca bylina 
ogrodowa, niezimująca w gruncie. Kwiatostany pacioreczników, jak twierdzą 
pasjonaci, przypominają egzotyczne motyle i mogą być żółte, czerwone, po-
marańczowe lub nakrapiane. Rozwijają się w lipcu i zdobią aż do pierwszych 
przymrozków. Naturalnym środowiskiem paciorecznika są ciepłe rejony 
świata. Sprawia to, że uprawa w naszym klimacie wcale nie jest więc taka 
prosta. -  Coś, co cieszy oko wymaga dużych nakładów czasu i pracy. Ale jeśli 
to sprawia przyjemność, to warto to robić! - podsumowuje nasze spotkanie 
Grzegorz Jarzębski. 

Aleja wjazdowa 
obsadzona kannami
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PRZEPISY KULINARNE

S

JESIENNE 
PRZEPISY 
Z GOŁASZYNA

zarlotki, rogaliki, kompot z dyni, zapiekane ziemniaczki, pyry z gziką 
- to tylko niektóre z propozycji kulinarnych prezentowanych podczas 

wrześniowej imprezy „Wielkopolska Wieś Zaprasza” w Gołaszynie. Oto 
najciekawsze w nich.           Honorata Dmyterko

PULPETY CUKINIOWO-MIĘSNE

Składniki: 
 5 25 dag cukinii
 5 15 dag pieczarek
 5 60 dag mielonego mięsa
 5 cebula
 5 2-3 łyżki bułki tartej
 5 2 jajka
 5 sól, pieprz
 5 czosnek granulowany
 5 olej do smażenia
 5 przyprawa do mięsa mielonego
 5 2 szklanki bulionu warzywnego
 5 ½ szklanki śmietany kremówki 
 5 5 łyżek posiekanego koperku
 5 ewentualnie mąka do zagęsz-

czenia sosu 

Przygotowanie:
 Cukinię i pieczarki ścieram osob-
no na tarce o  grubych oczkach. Cu-
kinię odstawiam na 20 minut, po 
czym odciskam z nadmiaru soku. Ce-
bulę siekam. Mięso mieszam z cuki-
nią, pieczarkami, cebulą, bułką tartą 
i jajkami. Doprawiam solą, czosnkiem 
granulowanym, pieprzem i przyprawą 
do mięsa mielonego. Ponownie mie-
szam. Z masy formuję niewielkie kul-
ki i smażę na rumiano na rozgrzanym 
oleju. Pulpety przekładam do rondla, 
wlewam bulion i  doprowadzam do 
wrzenia. Duszę około 10 minut. Na-
stępnie dodaję kremówkę i  koperek. 
Doprawiam do smaku. Sos można za-
gęścić niewielką ilością mąki.

SZASZŁYKI Z POLĘDWICZEK
Składniki: 
 5 polędwiczki
 5 boczek wędzony
 5 papryka czerwona
 5 cebula 
 5 oliwa 
 5 sól, pieprz

Przygotowanie:
 Składniki kroję na kawałki. Nakłuwam na 
przemian na drewniane namoczone wcześniej 
w wodzie patyczki do szaszłyków. Przyprawiam. 
Piec na ruszcie lub w piekarniku. Można też 
upiec w specjalnych torebkach do smażenia.

ZAKRĘCONE PYRY Z CZECHNOWA

Składniki: 
 5 4 ziemniaki
 5 25 dag masła
 5 ½ kg chudego boczku
 5 20 dag sera żółtego
 5 sól, pieprz
 5 szczypiorek
 5 olej

Przygotowanie:
 Ziemniaków nie obieram tylko do-
kładnie myję. Nacinam w odstępach 
0,5 cm, uważając, by ich nie przeciąć 
do końca. W szczeliny wkładam masło. 
Całe ziemniaki nacieram olejem, pieprzę 
i solę. Wkładam do brytfanki i zapiekam 
45-60 minut (w zależności od wielkości 
ziemniaków) w temperaturze około 180-
200 stopni do momentu, aż będą mięk-
kie i się zarumienią. Wyjmuję ziemniaki 
i w szpary wkładam kawałki sera i bocz-
ku. Dalej zapiekam przez około 5-10 mi-
nut w temperaturze około 220 stopni. Ze 
składników na sos przygotowuję dip, któ-
rym polewam ziemniaki. Posypuję posie-
kanym szczypiorkiem.

Składniki na sos:
 5 2 łyżki majonezu
 5 150 ml jogurtu naturalnego
 5 ząbek czosnku
 5 sól
 5 pieprz
 5 pęczek koperku

Sołectwo Czechnów (powiat rawicki)

KGW Kaczkowo (powiat leszczyński)

ZAPIEKANKA ZIEMNIACZANA Z MIĘSEM MIELONYM

Składniki: 
 5 5-6 ziemniaków
 5 250 g mięsa 

mielonego (dowolne, 
takie jakie lubimy 
najbardziej)
 5 ½ słoiczka przecieru 

pomidorowego
 5 mała cebula
 5 1 jajko
 5 200 g pieczarek
 5 100 ml słodkiej 

śmietany
 5 250 g sera żółtego

Przygotowanie:
 Obrane ziemniaki gotuję na półmiękko (około 12-15 minut). 
W tym czasie ścieram na tarce żółty ser. Na patelni podsmażam po-
krojone w  plasterki pieczarki, które następnie przekładam do mi-
seczki. Na tej samej patelni podsmażam mięso mielone z  drobno 
posiekaną cebulką. Mięso doprawiam przyprawami: pieprzem, solą 
i majerankiem. Całość mieszam z koncentratem pomidorowym. Ostu-
dzone ziemniaki kroję na grubsze plasterki. Połowę z nich układam na 
dnie naczynia żaroodpornego albo w małej blaszce do pieczenia (jeśli 
to będzie blaszka do pieczenia, to smaruję ją najpierw tłuszczem). Na-
stępnie na ziemniakach układam połowę startego sera, a potem mięso 
mielone i resztę ziemniaków. Wkładam na 15 minut do piekarnika na-
grzanego do 180 stopni C. Po piętnastu minutach wyjmuję zapiekan-
kę i polewam ją śmietaną zmieszaną z jajkiem. Całość przykrywam 
pozostałym żółtym serem. Piekę ją przez kolejne 20 minut.

KGW Gościejewice (powiat rawicki)

KGW Grąbkowo (powiat rawicki)

Zeskanuj stronę 
i zobacz relację 
z imprezy oraz 
więcej przepisów

Pobierz aplikację 
Tap2c. Instrukcja 
na str. 3
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ziemią lub torfem na całej ich długości w pierwszym roku. Są wtedy jeszcze 
bardzo giętkie i nie grożą złamaniem. W kolejnych latach ich pędy stają się 
sztywniejsze i tym samym podatniejsze na uszkodzenie, więc możemy okryć 
je np. słomianymi matami.
- Czy róże lubią być przycięte na zimę?
- Przyciąć powinno się róże pnące. Należy skrócić je o połowę od miejsca 
ostatniego przyrostu. Jeśli jednak chcemy, aby nasza róża była jak najdłuższa, 
to jej przycięcie ograniczamy do ok. 10 cm. Róże rabatowe przycinamy na 
wysokość ok. 50 cm. a przez to łatwiej będzie je można przezimować i okryć. 
Przekwitnięte kwiatostany przycinamy na bieżąco przez cały sezon, bo su-
che kwiaty wyglądają brzydko i zabierają na dodatek siłę nowym pąkom.

Magnolia, azalia, różanecznik
- Moja magnolia ma 5 lat, ale męczy się biedula niezmiernie, bo nie mam 
dla niej odpowiedniego miejsca w ogrodzie.
- Magnolia, azalia i różanecznik nie znoszą wiatru. Nie powinny zatem być 
posadzone w przewiewie lecz na nasłonecznionym, zacisznym miejscu. 
Zimą szkodzi im zarówno mróz, jak i zimny wiatr, więc zwłaszcza 
w pierwszych latach wzrostu należy chronić je przed jednym i dru-
gim poprzez okrycie włókniną i utworzenie małego kopczyka przy 
korzeniu. Warto pamiętać również o okryciu berberysów, zwłaszcza, 
gdy są jeszcze młode.

Zioła
-Zioła stały się u nas bardzo popularne. Są nie tylko dekoracyjne, pięknie 
pachną, ale jeszcze można nimi wzbogacić kuchnię. Czy wymagają dużo 
pielęgnacji?
-  Nie, trzeba tylko wiedzieć, jakie podłoże lubią, ile światła im sprzyja 
i czy często je podlewać. Jeśli chodzi o przycinanie, to możemy to ro-
bić przez okrągły rok, gdyż na miejscu cięcia bardzo szybko odrastają 
nowe gałązki. Na zimę lepiej jest zostawić je nieprzycięte. Pomijając 
efekt dekoracyjny, dłuższe gałązki będą dodatkowo chronić zioła przed 
ich wymarznięciem. 

Trawy
- A jak jest z trawami? Ja moje skazałam na śmierć, bo chciałam mieć 
porządek w ogrodzie na zimę i przycięłam je nisko przy ziemi. Na wiosnę 
już nie odbiły.
- Tak, trawy są, wbrew pozorom, bardzo wrażliwe na niskie temperatury 
i trzeba je przed nimi chronić. Nie dość, że ich pod żadnym pozorem 
nie wolno przycinać, to jeszcze porządnie okryć np. słomianymi matami 
i okopać korą lub ziemią przy korzeniu. 

Rododendrony i iglaki
- W naszym klimacie nie za dużo roślin pozostaje zielone na zimę...
- Zgadza się. Należą do nich między innymi rododendrony i iglaki. Przez 
to, że ich liście i igły pozostają zielone zimą, mają też inne wymagania 

gospodarki wodnej. Mało kto wie, że częstym powodem zamarcia tych 
roślin w zimie jest brak wody, której potrzebują. Właśnie jesienią musimy 
zadbać o to, aby na nadchodzące miesiące miały zebrany odpowiedni 
zapas wody - tak w sobie, jak i pod korzeniami. Powinniśmy zatem 
w okresie października i  listopada podlać te rośliny 4-5 razy obficie. 
Takim ciekawym przykładem jest sosna himalajska, która wytrzymuje 
mrozy do minus 60 stopni, ale w naszym klimacie często zamiera ze 
względu na brak zimą wody. 

Cebulki i bulwy
- Październik to najlepszy czas, aby pomyśleć o roślinach cebulowych. 
- O tak, to miesiąc, w którym najlepiej posadzimy nasze tulipany, kro-
kusy, żonkile, hiacynty czy narcyze. Problem z nimi jest taki, że lubią 
„uciekać w ziemię”. Pomóc może nam użycie tzw. koszyczka, ale tylko 
częściowo, bo cebula tulipana jest jednoroczna. Powstałe nowe cebulki 
często znajdują się poza samym koszyczkiem, bo kłącza tulipana „wy-
chodzą” poza jego ścianki, a to na ich końcach wyrastają nowe cebulki. 
Musimy więc, czy chcemy, czy nie, dosadzać nowe cebulki i to najlepiej 
właśnie w pierwszej połowie października.
- Jedne cebulki chcą być zakopane, inne bulwy wykopane na zimę...
- Tak. Do bulw, które nie powinny w żadnym wypadku zimować w ziemi 
należą dalie, begonie bulwiaste i mieczyki. Wykopujemy je, osuszamy, 
obcinamy łodygi na wysokość ok. 5 cm i chowamy w suchym, ciem-
nym kartonie wypełnionym trocinami lub torfem w temperaturze nie 
wyższej niż 10 stopni.

Trawa
- I na koniec naszej rozmowy o tej roślinie, której jest w naszych ogrodach 
najwięcej, czyli o trawie.
- Trawa potrzebuje naszej intensywnej pielęgnacji dwa razy w roku: 
wiosną i zimą. Areacja, czyli przecinanie kęp oraz wertykulacja, czyli 
napowietrzenie trawnika to dwa poważne zabiegi, które pozwalają naszym 
trawnikom być soczystymi i gęstymi. Jeśli ktoś nie chce obu zabiegów 
wykonywać dwa razy w roku, temu radziłbym wykonać jesienią areację 
a na wiosnę jeden i drugi zabieg. W październiku dobrze byłoby dostar-
czyć trawie nawozu jesiennego, który bogaty jest w fosfor i potas oraz 
mikroelementy cynku, magnezu. Nawóz ten nie zawiera azotu, czyli nie 
powoduje wzrostu trawy, a jedynie wzbogaca ją od środka.
- Październik, listopad to okres, kiedy kosimy trawę po raz ostatni. Na co 
zwrócić przy tym uwagę?
- Październikowe i listopadowe koszenia nie powinny być zbyt krótkie. 
Powinniśmy podnieść wysokość kosiarki o 1-2 stopnie, ponieważ zbyt 
krótka trawa może nam przemarznąć. Wysokość zostawionej na zimę 
trawy powinna wynosić ok. 5 cm.

Następnym razem
- Panie Marcinie, o czym porozmawiamy następnym razem?
- Na pewno porozmawiamy o żywych choinkach z korzeniem i bez, 
o robieniu sadzonek pelargonii, lawendy, czy o dzieleniu bulw. Tematem 
będą również nasze rośliny domowe, które zimą potrzebują nas w szcze-
gólny sposób.

Hortensje bukietowe 
są odporne na mróz

Trawy przycina się na wiosnę
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DIETA 
NA RATUNEK 
WŁOSOM
Dbasz o włosy, używasz dobrych szampo-
nów, odżywek i masek, a mimo to nie są one 
tak piękne, jakbyś chciała? Możesz stoso-
wać nawet najdroższe kosmetyki, ale gdy nie 
dbasz o dietę, a do tego palisz papierosy 
- będzie to na nic. 

Fot. goodluz - Fotolia.com

eśli chcemy mieć lśniące zdrowe i zadbane włosy, to musimy wie-
dzieć, że sama ich pielęgnacja jest niewystarczająca. Niezwykle ważna 

pozostaje dbałość o prawidłową dietę. Nawet najbardziej luksusowe ko-
smetyki na niewiele się zdadzą, jeśli będziemy odżywiać się niedbale, co 
gorsza w fastfoodach, popijając niezdrowe kolorowe napoje, pogryzając 
chipsy i słodycze. A gdy do tego wszystkiego dochodzą jeszcze papie-
rosy, to właściwie z pięknymi włosami możemy się na długo pożegnać. 
A niewiele wystarczy, żeby ten stan zmienić. 
 Chude mięso, duża ilość warzyw, zwłaszcza zielonych, nabiał, woda, 
owoce, pieczywo z pełnego ziarna - to tylko niektóre z produktów, które 
powinny się znaleźć codziennie na naszym stole. Do tego na kondycję 
włosów dobrze wpłyną także galaretki, orzechy czy kiełki. Musimy 
wiedzieć, że wszelkie witaminy, minerały i inne dobroczynne składniki 
trafiają do naszych włosów na samym końcu - wówczas, gdy cały orga-
nizm się nimi nasyci. Łatwo więc się domyślić, że wszelkie niedobory 
w pierwszej kolejności odbijają się właśnie na kondycji naszych włosów. 
Szczególnie ważne dla prawidłowego ich wzrostu i pięknego wy-
glądu jest kilka podstawowych witamin: A, E, C oraz z grupy 
B. Pierwsza z nich - A, czyli retinol występuje wyłącznie 
w produktach pochodzenia zwierzęcego, w: wątróbce, 
tranie oraz mleku. Ten składnik można dostarczyć 
organizmowi także w postaci prowitaminy A, czyli 
beta-karotenu. Znajdziemy go w pokarmach ro-
ślinnych: marchwi, brzoskwiniach, morelach, zie-
lonych warzywach. Z kolei witamina E występuje 
w olejach roślinnych, różnego rodzaju kiełkach 
i  liściach roślin zielonych. Spośród witamin 
z grupy B decydującą rolę dla utrzymania wło-
sów w dobrej kondycji odgrywają: witamina 
B2, kwas pantotenowy oraz biotyna. Duże 
ilości tych składników występują w wątróbce 
i innych podrobach, rybach, drobiu, jajach, 
nasionach roślin strączkowych, produk-
tach zbożowych (pełnoziarnistym 
pieczywie, niełuskanym ryżu, ka-
szach). Witaminę C znajdziemy 
w świeżych warzywach i owo-
cach. Szczególnie dużo posiada 
jej natka zielonej pietruszki. 

(nap)
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UWAGA KONKURS 
Dla naszych czytelników mamy 20 zestawów nowości do pielęgnacji 
włosów z serii arganowej i kaszmirowej. Kuracja olejkami arganowym 
i tsubaki polecana jest do aktywnej regeneracji i ochrony termicznej 
włosów suchych i zniszczonych oraz po zabiegach fryzjerskich. Preparaty 
do kuracji kaszmirowej z olejkiem amarantusowym aktywnie nawilżają 
i zwiększają objętość włosów normalnych, cienkich oraz delikatnych. 
Każda z linii obejmuje szampon, skoncentrowaną maskę i serum 
nabłyszczające lub wygładzające. 
Czytelnicy, którzy prześlą prawidłową odpowiedź na pytanie, mogą stać 
się posiadaczami zestawu prezentowanych kosmetyków Ziaja. 

Na piękne włosy ma wpływ: 
a) jedzenie chipsów
b) stosowanie ciągle tych samych kosmetyków 
c) prawidłowa dieta 

SMS o treści wr.ziaja.poprawna odpowiedź, np. wr.ziaja.a, prosimy 
przesłać do 4 listopada 2016 roku pod numer tel. 71051 (koszt 
1,23 zł z VAT) Regulamin na www.wiscirolnicze.pl

Czy wiesz, że… 
Włosy lubią różnorodność. Częstym 
błędem jest skupianie się na jednym 
kosmetyku czy jednej metodzie 
pielęgnacji. Tak więc najlepiej jest 
zmieniać kosmetyki. Raz używać witamin 
i ekstraktów roślinnych, a następnym 
produktów bogatych z proteinami czy 
emolientami (olejami). 
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