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Poradnik ogrodnika w pigułce
Jesień to piękny czas w naturze.
Liście przybierają najróżniejsze
barwy, od zielonych, przez
złote, żółte i pomarańczowe,
po czerwone, karmelowe i brązowe.
Możemy się delektować smakiem
jabłek, gruszek i śliwek, a także
przetworów z dyni czy pigwy.
Kwitną wrzosy i chryzantemy.
Żeby móc napawać się pięknem
jesieni, trzeba jednak pracy,
a ogrodnicy powinni zakasać
rękawy. Przedstawiamy poradnik
dla pasjonatów ogrodnictwa
na jesienne miesiące.
WRZESIEŃ
Można teraz przesadzać i dzielić rozrośnięte piwonie, a na rabatach warto sadzić rośliny dwuletnie, takie jak bratki, dzwonki ogrodowe, fiołki rogate, goździki brodate i malwy. Sadząc je do połowy
miesiąca, mamy pewność, że zdążą się dobrze ukorzenić przed nadejściem zimy. Można też przystąpić do sadzenia roślin balotowanych. Posadźmy również
wrzosy, chryzantemy i wrzośce,
dla których właśnie teraz przypada okres kwitnienia. Pierwsza połowa miesiąca to dobry czas na sadzenie roślin cebulowych kwitnących wiosną, np. tulipanów, narcyzów, krokusów, szafirków, hiacyntów czy przebiśniegów, do gruntu lub donic. Miejsce sadzenia
cebul warto okryć na zimę korą
lub słomianymi matami. Ostatni
raz przed zimą powinno się na-

wieźć trawnik nawozem jesiennym o mniejszej zawartości azotu, aby zwiększyć jego odporność
na mróz i choroby. Trawnik nadal
należy strzyc, ale na większej wysokości niż latem, a w razie potrzeby należy pamiętać o jego podlaniu.
Warto przegrabić murawę, a jeśli
gleba jest zbita, trzeba przeprowadzić jej wertykulację (nacinanie)
i aerację (napowietrzanie). Połowa
września to okres, kiedy kończymy zbiór warzyw ciepłolubnych,
do których należą: dynia, ogórek,
papryka i pomidor. Można też wysiewać rośliny takie jak koniczyna,
łubin, żyto i facelia. Pod koniec
września z ogrodu wykopujemy
rośliny cebulowe, bulwiaste i kłączowe, które nie zimują w gruncie
(np. begonie bulwiaste, dalie, galtonie, ismeny, kanny, tygrysówki,
mieczyki). W warzywniaku można
posadzić czosnek i wysiewać niektóre warzywa na przyszłoroczny
zbiór (np. szpinak, roszponkę, sałatę). W sadzie natomiast zbieramy średniowczesne odmiany jabłoni i gruszy oraz późne odmiany śliw i brzoskwiń. Koniec września można poświęcić na przesadzanie drzew i krzewów iglastych,
takich jak tuje, cisy, świerki i sosny.
Zdążą się zaaklimatyzować w nowym miejscu przed nadejściem
przymrozków. Należy systematycznie sprawdzać rośliny na obecność
chorób, przede wszystkim grzybowych. Usuwajmy porażone gałęzie
i utylizujmy je. Cały czas zbierajmy
też obumarłe części roślin i opadające liście, które możemy wykorzystać na kompost. Kompostować

żą zregenerować system korzeniowy przed nastaniem zimy. Jeśli
w październiku posadzimy róże,
wytworzą drobne korzenie, dzięki czemu na wiosnę szybko zbudzą się do życia. Róże pienne należy zabezpieczyć – w tym celu przygina się je do ziemi i obsypuje nią.
Czynność, która wszystkim kojarzy się z jesienią, to oczywiście
grabienie liści. Jeśli tego nie zrobimy, darń może zgnić. Najlepiej
użyć do tego grabi o sprężystych
zębach. Dobrze jest zostawić
w ogrodzie kupkę zgrabionych liści, aby mogły w niej przezimować
jeże. W drugiej połowie miesiąca
należy po raz ostatni skosić trawnik, tak aby źdźbła nie były krótsze niż 5 cm. Rośliny zimozielone
(różaneczniki, świerki, żywotniki,
nie należy jednak chorych lub sple- laurowiśnie, trzmieliny, irgi, bukszśniałych resztek owoców, pędów pany itp.) dobrze jest w tym miedrzew i krzewów, bo mogą być źró- siącu obficie podlewać.
dłem chorób roślin.
LISTOPAD
PAŹDZIERNIK
To miesiąc, w którym ściółkujeNajlepiej jeszcze przed sezonem my rośliny wrażliwsze na mrozy
grzewczym przenieść do domu i podlewamy zimozielone krzewy
kwiaty z tarasu czy balkonu i za- oraz drzewa. Na początku listopaprzestać ich nawożenia. W ogro- da owocują ozdobne krzewy róż,
dzie nie stosujmy już nawo- ognik szkarłatny, berberysy, irgi,
zów azotowych, przedłużających jarzębina, głóg, tarnina, czeremokres wegetacji roślin, bo to może cha, dereń, kalina koralowa, rokitstać się przyczyną ich przemar- niki i pigwa. Nadal grabimy trawznięcia. Możemy teraz nasadzać nik, w przeciwnym razie opadłe lidrzewa i krzewy liściaste, które ście mogą powodować gnicie murosły w donicach, a także iglaki rawy i powstawanie łysych placów.
i pnącza. Pierwsze dni paździer- Zgrabione liście mogą być wykonika aż do pierwszych przymroz- rzystane do produkcji kompostu.
ków to najlepszy czas na sadze- Dobrze wyschniętych liści możnie drzew owocowych, które zdą- na też użyć do okrywania roślin

❞

Dzięki tym poradom
możemy mieć
pewność, że nasz
ogród jesienią
zachwyci i będzie
gotowy na zimę

na zimę. Opadające liście należy
też usuwać z niższych krzewów.
W tym celu możemy użyć miotłograbi o miękkich, sprężystych zębach. Jeśli jest jeszcze ciepło, nadal
można sadzić drzewka lub krzewy
owocowe i ozdobne. Pod koronami drzew i krzewów warto rozprowadzić dojrzały kompost, którym
można nawozić do końca miesiąca. Warto wstrzymać się z usunięciem niektórych bylin aż do wiosny
– suche pędy pozwolą przezimować
owadom, a nasiona roślin będą spiżarnią dla ptaków. Po pierwszych
przymrozkach, zanim ziemia zamarznie, trzeba zabezpieczyć rośliny wrażliwe na mróz. Pokryjmy
glebę korą, liśćmi lub obornikiem,
co zapobiegnie wahaniom temperatury w glebie i pozwoli utrzymać
jej wilgotność. Rośliny można także okrywać gałązkami sosnowymi lub świerkowymi. Przykryjmy
też miejsca, gdzie zostały posadzone cebulki roślin kwitnących
wiosną. Najlepsza do tego celu będzie kora lub torf (2-4 cm), gałązki świerkowe, suche liście lub słoma. Kolumnowe odmiany iglaków
trzeba szczelnie obwiązać sznurkiem, a bardziej wrażliwe odmiany owinąć agrowłókniną, aby ciężar śniegu nie wyłamał gałązek.
Nie można też zapomnieć o zabezpieczeniu roślin balkonowych,
które są szczególnie narażone
na przemarzanie. Jeśli nie zrobiliśmy tego wcześniej, czyścimy narzędzia ogrodowe i dokonujemy
ich przeglądu, czyścimy i chowamy węże oraz meble ogrodowe.
Wiktoria Kosmowska
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Skontaktuj się z nami!

Dział reklamy „WW”

Września, ul. Harcerska 19, tel. 61 436 52 70
PATRYCJA TŁOCZEK: p.tloczek@wrzesnia.info.pl | 503 764 899
KATARZYNA SOBOTA: k.sobota@wrzesnia.info.pl | 513 832 879
ARLETA KRETKOWSKA: a.kretkowska@wrzesnia.info.pl | 512 140 464

Nasienne Przedsiębiorstwo Handlowe

AGROFLORA
Obłaczkowo 124 k. Wrześni
tel. 61 4366 129, 604 153 809
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Poszukujemy osób do pracy!
Jeyli:
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PRODUCENT CZĘŚCI ZAMIENNYCH DO MASZYN ROLNICZYCH:
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Firma Rolmus specjalizuje się w obróbce skrawaniem.
Oferujemy usługi z zakresu: frezowania, toczenia, szlifowania,
spawania, obróbki cieplnej oraz plastycznej.
ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

www.rolmus.com.pl

ROLMUS P.P.H.U.T. Export-Import| ul. Akacjowa 6, 62-300 Września
UFM   ]GBY   ]T[ZNLPXJBL!SPMNVTDPNQM

y Chcesz zdobywDÂ doywiadczenie
y Chc e s z pra c owa Â na nowoc ze snyc h ma s z y na c h C NC
(tokarki, frezarki)
y Chcesz byÂ premiowany/a za swoje zaangaowanie
y Jestey gotowy/a pracowaÂ na dwie zmiany

To właśnie na Ciebie czekamy!
Oferujemy:
y
y
y
y
y

UmowÆ o pracÆ
Ubezpieczenie grupowe
0oliwoyÂ rozwoju
ComiesiÆczn premiÆ
PracÆ przy nowoczesnych maszynach
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Zapraszamy do ﬁrmy Rolmus!
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61 437 64 80
789 019 457
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Leśne skarby. Oto zbiory
Mamy pierwszy wysyp
grzybów! Choć możliwości
zbierania są w tym roku nieco
ograniczone, to nasi Czytelnicy
i tak mają się czym pochwalić.
Spójrzcie na grzybową galerię!
Za takie chwile kochamy jesień.

Zdjęcia, które widzicie obok, są
wynikiem naszej facebookowej
akcji. Zapytaliśmy naszych obserwatorów, czy w lasach są już grzyby. W odpowiedzi otrzymaliśmy
masę zdjęć, na widok których każdy rasowy grzybiarz dostaje gęsiej
skórki z emocji. Wybraliśmy kilkanaście fotek, które spodobały nam
się najbardziej. Wyróżnionych
grzybiarzy zapraszamy do naszej
redakcji przy ul. Harcerskiej 19.
Mamy dla Was małe upominki.
Gratulujemy Wam zbiorów i mamy
nadzieję, że kolejne tygodnie będą
równie owocne.
Podczas grzybobrania nie zapominajmy o zasadach bezpieczeństwa. Zbierajmy tylko te
grzyby, których jesteśmy pewni.
Początkującym zalecane jest zbieranie wyłącznie grzybów rurkowych (piankowych), wśród których nie ma śmiertelnie trujących.
Gorzki smak trujących grzybów
to mit. Podobnie jak rozpoznawanie „trujaków” na podstawie zabarwienia cebuli podczas gotowania czy ciemnienia srebrnej łyżeczki. Grzyby zbierajmy do przewiewnych pojemników, a nie foliowych torebek, które przyspieszają ich gnicie. Okolice dróg i składowisk odpadów nie są dobrymi
miejscami na grzybobranie, ponieważ grzyby absorbują z otoczenia
szkodliwe metale ciężkie.
Jeżeli mamy wątpliwości, możemy skorzystać z porady grzyboznawców w Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej
(ul. Słowackiego 2). Dyżurują
oni we wtorki, środy, piątki
od 8.00 do 9.00, a w poniedziałki
i czwartki od 8.00 do 11.00.
Dla najmłodszych zbieranie
grzybów to frajda, ale pamiętajmy,
że dzieci, a także osoby starsze
i zmagające się z chorobami układu pokarmowego, nie powinny ich
jeść. Przed podaniem grzyby trzeba poddać obróbce termicznej, czyli najlepiej je obgotować. Nie wolno jeść ich na surowo.
Wielu mieszkańców naszego powiatu co roku wybierała się
na grzybobranie w lasy pyzdrskie.
W tym roku obowiązują tam jednak ograniczenia związane z lotniczymi opryskami lasów. 24 godziny po tym zabiegu nie można
zbierać runa leśnego. Dokładny
termin oprysków zależy od pogody. Mają być one przeprowadzone
między 20 sierpnia a 30 września.
Oznacza to, że do końca tego miesiąca na całym obszarze oprysków
obowiązuje zakaz wstępu do lasu.
Dotyczy on m.in. miejscowości:
Górne Grądy, Kamień, Tomice,
Anielewo, Wierzchy. Teren objęty
zakazem jest oznakowany tablicami ostrzegawczymi.
N a ko n i e c a p e l n a s z e g o
Czytelnika, do którego z całego
serca się dołączamy: „Zabierajcie
ze sobą swoje śmieci! Bo wygląda to jak handel wymienny: zostawiam śmieci – zabieram grzyby”.
Dbajmy o las!
Joanna Lewandowska

 Są powody do dumy!

 Jak to nie ma grzybów? Trzeba tylko umieć szukać! Takie zbiory to dowód, że mamy właś

 Żeby podnieść taki okaz, potrzebna była pomoc

 Pamiątkowa fotka z udanego grzybobrania

 Bystre oko, nieco

 Pierwszy grzybek w tym roku. A jaki piękny!

 Taka parka to prawdziwa gratka!

 Wyobraźmy sobi

Redakcja, tel. 61 640 01 01 / Dział reklamy, tel. 61 436 52 70
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y naszych Czytelników

nie pierwszy w tym roku wysyp

 Lila pokazuje, jak zbierać grzyby. Lekko wykręcamy lub tniemy tuż nad ziemią

 Zgrabne grzybki idealne do octu albo suszenia, ale do sosu też podpasują

o zacięcia i proszę – oto efekty!

 Kto zna las, nie wraca do domu z pustymi rękami

 Rośnie młode pokolenie grzybiarzy

ie upojny zapach zawartości tego kosza

 Prawdziwy gigant! Gdzie się taki uchował? – Tajemnica...

 Trafić na takie grzyby to jak wygrać na loterii!
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Jak skutecznie zastosować fungicydy i regulatory wzrostu w warunkach niskich temperatur,
w zbożach ozimych i rzepaku ozimym, zachowując ich skuteczność działania?
Dużym wyzwaniem jest skuteczne stosowanie regulatorów wzrostu i fungicydów przy spodziewanych niskich temperaturach w okresie jesiennym. Czas chłodu w praktyce
eliminuje możliwość efektywnego zastosowania większości fungicydów i wszystkich niemal regulatorów wzrostu. W tak trudnej sytuacji godnym polecenia jest sięgnięcie
po dostępny na rynku produkt – AquaFol 7C, który pozwala na utrzymanie aktywności regulatorów wzrostu, oraz podtrzymuje skuteczność fungicydów kiedy zabieg jest
wykonywany w okresie chłodów, lub kiedy mamy do czynienia z silnymi spadkami temperatur w dniach następujących po oprysku. AquaFol 7C to rodzaj ubezpieczenia dla
skutecznego stosowania wymienionych środków już w temperaturze 5°C. Liczne obserwacje polowe, praktyka rolnicza oraz przeprowadzone badania potwierdzają synergizm
działania AquaFol 7C z CCC oraz z fungicydami zawierającymi w swym składzie triazole.
Dzięki łącznemu stosowaniu z AquaFol 7C uzyskano zwiększenie aktywności regulacyjnej triazoli i klasycznych regulatorów wzrostu. Uzyskano także utrzymanie grzybobójczej aktywności w niekorzystnych warunkach tych fungicydów, które dla swej skuteczności wymagają 12°C. Efektem ubocznym jest radykalnie lepsze ukorzenienie, czyli
zwiększenie masy korzeniowej roślin. Samo w sobie stanowi to wartość, której nie powinniśmy lekceważyć, ponieważ ma to kapitalny wpływ na późniejszą zdolność roślin do
szybkiego i efektywnego startu wiosennego nawet w warunkach niedostatku wilgoci. Warto nadmienić, że AquaFol 7C pełni też rolę kondycjonera zakwaszając ciecz roboczą.
INFORMACJE PRAKTYCZNE
Przyjąć należy, że fungicydy w zależności od grupy chemicznej, działają skutecznie i optymalnie w zakresie temperatur 5–25°C. Przekroczenie tych wartości granicznych
w górę lub w dół nie rokuje dobrego działania.
Graniczne dolne temperatury dla stosowania fungicydów z różnych grup chemicznych:
Temperatura 5°C
• morfoliny (substancje czynne: np. fenpropidyna, fenpropimorf )
• imidazole (substancja czynna: np. prochloraz)
Temperatura 7°C
• ditiokarbaminiany (substancja czynna: np. mankozeb)
• quinozoliny (substancja czynna: np. proquinazid)
Temperatura 10°C
• strobiluryny (substancja czynna: np. azoksystrobina, pikoksystrobina)
Temperatura od 12°C
• triazole (substancja czynna: np. propikonazol, tebukonazol, cyprokonazol, protiokonazol, metkonazol i inne)
Podane temperatury to granice, w obrębie których środki te są skuteczne. Jednak naprawdę optymalnymi temperaturami do ich stosowania to przedział 15–25°C przy pochmurnej pogodzie, ale bez deszczu. Z kolei regulatory wzrostu zawierające chlorek chloromekwatu, czy też trineksapak etylu można stosować w temperaturach 12–15°C,
a etefon 15–20°C.
Zakładając, że najczęściej stosowanymi jesienią fungicydami są triazole, to realnie potrzebujemy temperatur na poziomie 12°C. Biorąc pod uwagę, że w czasie późniejszej
jesieni dłuższe okresy z podobną temperaturą są niepewne i raczej rzadkie, to pierwsze zabiegi na plantacjach rzepaku ozimego i pszenicy ozimej powinny być wykonane
z dodatkiem środka AquaFol 7C w dawce 0,5 l/ha, który zdecydowanie zabezpiecza ich skuteczność w niskich temperaturach.
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