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

AKTUALNOŚCI

WYBRALIŚMY 
NOWĄ 

DZIEWCZYNĘ 
Z KALENDARZA

Weronika, Danusia, 
Dominika, Dajana 
i Klaudia to 
pięć finalistek 
tegorocznego 
konkursu „Dziewczyna 
z kalendarza 2017”, 
które wzięły udział 
w sesji zdjęciowej 
zorganizowanej przez 
nasz miesięcznik.  

Na przyszłorocznym 
kalendarzu „Wieści 
Rolniczych” znajdzie się 
zwyciężczyni konkursu 
- Weronika Król 

g r u d z i e ń  2 0 1 6
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PRZEPISY KULINARNE

Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas spędzany w rodzinnym gronie. To właśnie wtedy ze smakiem próbujemy 
potraw, na które czekaliśmy od ostatnich świąt. To też moment, by skosztować czegoś nowego.

NA ŚWIĄTECZNY STÓŁ
MAŚLANE PIERNICZKI
Składniki: 
 5 1 litr maślanki,
 5 1 kg cukru,
 5 500 g masła (może być 

użyta też dobra margaryna),
 5 1 łyżka smalcu,
 5 4 paczki przyprawy do 

pierników,

Przygotowanie:
 Cukier i maślankę gotuję do momentu, aż powsta-
nie lekko brązowy syrop. Dodaję margarynę, smalec, przy-
prawy, kakao, kawę i miód. Odstawiam do lekkiego prze-
studzenia. Jajka ubijam z 4 łyżkami cukru na kogel-mogel. 
Do syropu dodaję mąkę i jajka. Wszystko dokładnie mie-
szam dodając amoniak. Ciasto powinno być luźne i kleją-
ce. Najlepiej przykryć je płócienną ściereczką. Kiedy pozo-
stawiam je na ok. 24 godziny, ciasto gęstnieje i twardnieje, 
dzięki czemu łatwiej jest je rozwałkować i wykroić piernicz-
ki. Jeśli nie mam na to czasu, do pieczenia pierników 
przystępuję od razu po wyrobieniu ciasta. Wycinam pier-
niczki o grubości 0,7 - 1 cm. Układam na suchej blasze 
posypanej mąką w niewielkich odległościach. Piekę je ok. 
15 minut w 180 stopniach. Dekoruję według uznania.

 5 1 opakowanie cynamonu,
 5 1 łyżka kakao,
 5 2 łyżki kawy (mielonej),
 5 300 ml miodu,
 5 4 jajka,
 5 ok. 1,5 kg mąki,
 5 2 łyżki amoniaku

ŁOSOŚ W SOSIE POROWYM
Składniki: 
 5 300 g fi letu z łososia
 5 około 100 g cytryny
 5 200 g pora
 5 100 ml słodkiej 

śmietanki

Przygotowanie:
 Łososia fi letuję ze skóry, 
przyprawiam solą i  pieprzem 
oraz przyprawą do ryb. Przygo-
towuję płat folii aluminiowej (od-
powiedniej do wielkości kawałka 
ryby), następnie układam pla-
stry cytryny, na którą układam 
przyprawionego wcześniej ło-
sosia. Por po oczyszczeniu kro-
ję w półksiężyce i nakładam na 
łososia. Wszystko zalewam słod-
ką śmietanką. Całość zawijam 
i wkładam do piekarnika nagrza-
nego do 180 stopni na około 30 
minut.

PASZTECIKI 
W CIEŚCIE PIWNYM

Składniki na ciasto:
 5 4 szklanki mąki
 5 2 kostki margaryny
 5 1 szklanka piwa

Przygotowanie:
 Kapustę kiszoną kroję, po czym go-
tuję w wodzie z dodatkiem soli i pieprzu. 
Cebulę pokrojoną w  kostkę smażę na 
maśle lub oliwie. Grzyby kroję w kostkę 
i dodaję do cebuli (leśne suszone wcze-
śniej moczę i  gotuję w  osolonej wo-
dzie). Wszystko razem mieszam i doda-
ję do ugotowanej, odcedzonej kapusty. Ze 
składników na ciasto dokładnie wyrabiam 
ciasto. Rozwałkowuję je na grubość oko-
ło 1/2 cm w prostokątny placek. Rozkła-
dam farsz, zwijam dłuższe boki prostoką-
ta w roladę, po czym kroję na paszteciki. 
Piekę je 15 minut w  temperaturze 200 
stopni, aż się ładnie zrumienią.

Składniki na farsz:
 5 500 g kiszonej kapusty
 5 50 g grzybów (najlepiej 

suszonych, leśnych)
 5 2 średnie cebule
 5 2 łyżeczki „jarzynki”
 5 oliwa lub masło
 5 liść laurowy
 5 ziele angielskie
 5 sól
 5 pieprz

GRZYBOWE 
CAPPUCCINO

Składniki: 
 5 500 g mrożonych leśnych 

grzybków (można też wykorzystać 
suszone grzyby, które trzeba wcze-
śniej namoczyć i ugotować w tej 
samej wodzie)
 5 oliwa
 5 2 cebule
 5 bulion warzywny

Przygotowanie:
 Grzyby rozmrażam. Kroję w kawałki. Na patelni rozgrze-
wam 2-3 łyżki oliwy, smażę na niej pokrojone w piórka cebu-

le do zeszklenia. Dodaję grzyby i smażę jeszcze ok. 
10 minut, aż grzyby będą miękkie. Dopra-
wiam pieprzem i solą. Zagotowuję około 2 
szklanek bulionu, dodaję do niego zawar-
tość patelni i jeszcze chwilę gotuję. Całość 
miksuję, doprawiam do smaku. Śmieta-
nę ubijam i mieszam z serkiem mascarpo-

ne. Doprawiam solą i białym pieprzem. 
Zupę rozlewam do fi liżanek. Najład-

niej prezentuje się w niewysokich 
szklankach z  grubego szkła. Na 
wierzch każdej porcji nakładam 

po łyżce śmietany, posypuję proszkiem 
grzybowym.

 5 sól
 5 biały pieprz
 5 250 ml śmietany 

kremówki
 5 2 łyżki mascarpone
 5 łyżka zmielonych

suszonych grzybów
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ziewczęta wraz z opiekunami przyjechały do Jarocina w dniu sesji 
zdjęciowej. 

 Większość z nich nigdy wcześniej nie miała okazji uczestniczyć w po-
dobnym  przedsięwzięciu, dlatego też na ich twarzach widać było niepokój, 
ale też ekscytację, jak przebiegną nadchodzące godziny. W pierwszym 
etapie przygotowań o finalistki zadbała kosmetyczka Magdalena Garszt-
ka  oraz fryzjerka Klaudia Boguś. Z delikatnym makijażem i modnym 
uczesaniem uczestniczki zgrupowania  poczuły się zdecydowanie pew-
niej. To był dobry czas, aby wyruszyć do Zajazdu Wielkopolskiego Klara 
w Sobótce k. Pleszewa, gdzie odbyła się sesja zdjęciowa. Urokliwy hotel 
oraz podwórze  pełne ciekawych miejsc i zakamarków dawały nam wiele 
okazji do wykonania ciekawych ujęć. Nie bez znaczenia było też bystre 
oko fotografa Bartka Nawrockiego, dzięki któremu każda z dziewcząt 
mogła poczuć się jak prawdziwa modelka. 
 Ogromne ułatwienie stanowiła słoneczna pogoda, która towarzyszy-
ła nam przez cały dzień. Aura była wręcz wiosenna, dlatego też nasze 
finalistki mogły pozować w lekkich sukienkach oraz najmodniejszych 
w tym sezonie stylizacjach, które udostępniła nam Monika Michalak ze 
sklepu MButik z Pleszewa. 
 Wszystkie finalistki miały okazję zaprezentować się w dwóch  różnych 
strojach, uczesaniach oraz plenerach. Dla większości z nich najciekaw-
szym miejscem było wnętrze zabytkowego wiatraka, który znajdował 
się na posesji zajazdu Klara. Po zakończonej sesji nasze uczestniczki 
udzieliły krótkiego wywiadu, który przeprowadził nasz kamerzysta 
Przemysław Niewiada. Towarzyszył on również dziewczętom przez cały 
dzień, uwieczniając tegoroczną sesję do kalendarza „Wieści Rolniczych”. 
 Po pracowitym dniu uczennice wróciły do Hotelu - Restauracji 
„Słoneczna” w Jarocinie. Następnego dnia podczas uroczystego obiadu 
ogłoszone zostały wyniki konkursu. „Dziewczyną z kalendarza 2017” 
została Weronika Król. Wybór jednak okazał się jednym z trudniejszych, 
które mieliśmy do tej pory. Dlatego też postanowiliśmy przydzielić także 
drugie miejsce, które przypadło w udziale Dajanie Nowackiej. Jej zdjęcie 
również trafi na kalendarz, tym razem trójdzielny.  Miss czytelników 
została Dominika Mikołajewska.
 Wszystkim dziewczętom serdecznie gratulujemy!    (ar)

D

Dominika Mikołajewska 
pozowała m.in. na tle 

zabytkowego 
wiatraka

Danusia Bartoszek w jednej ze 
stylizacji ze sklepu MButik

Po sesji 
zdjęciowej 
każda 
z dziewczyn 
udzieliła 
krótkiego 
wywiadu

Nagrodę główną - rower miejski - wręczyli prezes POW Piotr Piotrowicz 
oraz naczelna „Wieści Rolniczych” Aleksandra Pilarczyk. Uroczysty 
obiad odbył się w Hotelu - Restauracji „Słoneczna” w Jarocinie

Klaudia Krajewska to 
uczestniczka, która przejechała 
prawie 500 km, aby wziąć 
udział w naszym konkursie

Dajana Nowacka zajęła drugie miejsce, a tym samym pojawi się 
na trójdzielnym kalendarzu, który wydaje nasza redakcja

R E K L A M A

Zdjęcia: Bartek Nawrocki
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Jeśli chodzi o wielkość korzeni, to powinniśmy zwrócić uwagę na to, aby 
np. półtorametrowe drzewko było w co najmniej 20 - 25-litrowej donicy.
- Na czym polega tzw. hartowanie drzewek?
- Każde świeże drzewko i to bez względu na to, czy jest z korzeniami, czy 
bez musi być przygotowane na termiczny szok, którego dozna, gdy wsta-
wimy je do naszego ciepłego mieszkania. Należy zatem powoli oswajać 
je z temperaturą. Choinkę ukorzenioną powinniśmy wstawić na okres 
ok. 10 dni do pomieszczenia o temperaturze ok. 5 stopni np. do gara-
żu, a następnie na 2-3 dni do temperatury ok. 10 stopni np. do altany. 
Drzewko bez korzeni umieszczamy na czas ok. 1-2 dni w temperaturze 
ok. 5 do 10 stopni. W przypadku ściętej choinki pamiętajmy, aby jej pień 
zanurzony był w wodzie, bo wtedy wytrzyma nam 1 do 2 tygodni dłużej. 
Ważnym jest miejsce, gdzie choinka będzie stała i najmniej odpowied-
nim jest oczywiście sąsiedztwo kaloryfera. Oczywiście choinka wolałaby, 
abyśmy postawili ją w temperaturze ok. 10 stopni, ale wtedy nie byłoby 
to zbyt przyjemne dla nas, zwłaszcza w święta. Możemy zatem umówić 
się na kompromis 20-22 stopni.  Drzewko, które chcemy wsadzić w grunt 
powinno stać w mieszkaniu nie dłużej niż 3 tygodnie, po których „wy-
prowadzamy” je etapami: 2-3 dni temperatury ok. 10 stopni, a następnie 
10 dni w 5-stopniowym otoczeniu. Takie drzewko możemy również zo-
stawić w doniczce do następnych świąt i nie wkopywać go do ziemi. Jeśli 
zdecydujemy się na przesadzenie do gruntu, to proponowałbym ma ten 
cel koniec marca lub kwiecień.
- A czy jest coś takiego, jak choinka ekologiczna?
- Moim zdaniem teoretycznie tak. Jest to takie drzewko, które nie zostało 
poddane żadnemu zabiegowi zasilania czy oprysku, ale bądźmy szczerzy: 
wszyscy chcemy mieć ładne w kolorze, o regularnych kształtach drzewko 
bożonarodzeniowe, a aby takie wyhodować potrzebne jest jego zasilenie 
oraz oprysk. Myślę, że w naszych warunkach klimatycznych nie bylibyśmy 
w stanie wyhodować ładną choinkę w warunkach, gdzie pozostawiona 
byłaby sama sobie. Chyba że zastosowalibyśmy nawozy ekologiczne.

Domowo, doniczkowo
- Panie Marcinie, porozmawiajmy choć krótko o naszych roślinach donicz-
kowych, które kiedy jak kiedy, ale zimą mają u nas naprawdę ciężkie życie. 
Co zrobić, aby było im lżej przetrwać do wiosny?
- Tak, zima to trudny okres dla roślin doniczkowych. Muszą się one 
zmagać z wysoką temperaturą w pomieszczeniach, suchym powietrzem, 
czy małą ilością światła. Pomożemy im na pewno, jeśli uda nam się je 
postawić na stanowisku od południowego-wschodu, gdyż tam będą 
najbardziej i najdłużej nasłonecznione. Ich ulubionym sąsiadem nie jest 
na pewno kaloryfer, więc jeżeli udałoby nam się je od niego odsunąć, to 
na pewno będą nam bardzo wdzięczne, gdyż w ten sposób zmniejszymy 
nadmierne odparowywanie z ich liści. Pamiętajmy również o ścieraniu 
kurzu z nich, ponieważ proces oddychania odbywa się przede wszystkim 
przez liście. Jeśli nie mamy innej możliwości niż umieszczenie roślin na 
nagrzanych od kaloryferów parapetach, to na pewno pomocne będą nam 
doniczki z otworami, które umieścimy na podstawkach i podlewać bę-
dziemy rośliny nie z góry lecz od dołu. Korzystne są również podwójne 
doniczki. Na spodzie zewnętrznej możemy nasypać skałki wulkanicznej 
czyli keramzyt lub perlit, które to przy podlewaniu będą kumulować 
wodę i oddawać ją stopniowo roślinie przez otwory.
- Czy możemy dodatkowo zraszać liście roślin?
- Tak, jak najbardziej. Rośliny będą w ten sposób zabezpieczone przed 
zbytnim wysuszeniem i odparowaniem wody. Proponowałbym robić 
ten zabieg nawet 2 - 3 razy w tygodniu.
- A jak jest z zasilaniem?
- Zasilanie jest jak najbardziej korzystne, ale trzeba wiedzieć, u których 
roślin. Kaktusy, cytrusy czy araukaria, amaranty potrzebują zimowego 
wypoczynku i  lepiej jest je przenieść do jakiegoś chłodniejszego po-
mieszczenia niż męczyć nawozami. Są rośliny, które wymagają zasilania 
przez cały rok, a więc również tzw. zimowego nawożenia. Są nimi np. 
azalie doniczkowe, kamelie, begonie królewskie, gwiazdy betlejemskie 
czyli fachowo poisencja, pierwiosnki czy grudniki i kalanchoe, które 
w okresie zimowym mają swój czas kwitnienia. Pamiętajmy, że do za-
silania zimowego są specjalne nawozy, które swoim składem różnią się 
od zasilania stosowanego wiosną czy latem. Mają one mniejsze ilości 
azotu, a za to więcej potasu i fosforu.
- A co ze wspomnianą gwiazdą betlejemską? Ja jeszcze nigdy nie miałam 

takiej, która by przedwcześnie nie opadła z liści, choć ją porządnie pod-
lewałam.
- No i chyba w tym tkwi problem. Gwiazda betlejemska nie potrzebuje 
dużej ilości wody. Lepiej służy jej przesuszenie niż przelanie. Przez nad-
mierną ilość wody dochodzi u  niej do powstania bakterii beztlenowych 
i gnicia korzeni. Najlepiej podlewać ją na podstawek, a wtedy weźmie 
sobie sama tyle, ile rzeczywiście potrzebuje. Nie wszyscy wiedzą, że 
to co wygląda u niej jak kwiat, jest w rzeczywistości przebarwionymi 
liśćmi. Jej kwiaty są malutkie i mało atrakcyjne, prawie niezauważalne. 
Jest rośliną dnia krótkiego i hodowcy przechowują ją w okresie przed 
sprzedażą w ciemnościach, aby uzyskać efekt przebarwionych liści. My 
również możemy tę roślinę przechować od świąt do świąt w podobny 
sposób tzn. trzymać ją w normalnych warunkach i wtedy wszystkie jej 
liście będą zielone, a na półtora miesiąca przed świętami pozbawić światła, 
aby mogła się przebarwić.
- Panie Marcinie brzmi to dla mnie, jak cud, ale nie mówię, że nie spróbuję... 
choć nie wierzę w efekty. Czego jednak chętnie bym się podjęła, to wyhodo-
wanie sadzonek pelargonii. Kiedy mogę się za to zabrać?

Pierwszy powiew wiosny, czyli 
o sadzonkach pelargonii
 - Za sadzonki pelargonii możemy zabrać się już w połowie stycznia 
i kontynuować ich przygotowywanie do końca marca. Zaczynamy od na-
szych roślin matecznych, które przechowywaliśmy do tego czasu w mało 
naświetlonych pomieszczeniach o niskiej temperaturze. Teraz przeno-
simy je do otoczenia pomiędzy 15 a 20 stopniami z dużą ilością światła 
i podlewamy intensywnie przez okres 2 - 3 tygodni. Musimy uważać, 
aby nie miały za ciepło, bo wtedy za bardzo nam „wybujają” i będą zbyt 
wątłe. Przy pierwszym podlewaniu możemy zastosować niewielką ilość 
nawozu. Przyrost rośliny w tym okresie będzie wynosił ok 10 – 15 cm. 
Na sadzonki bierzemy wierzchołki nowych pędów o długości ok. 7 do 
8 cm. W tym celu odłamujemy je od roślin matecznych i pozostawiamy 
na 1 do 2 godzin na np. papierze czy gazecie, aby doprowadzić do deli-
katnego zaschnięcia końcówek łodyg. Po tym czasie moczymy zaschnięte 
końcówki w środku grzybobójczym, a następnie w ukorzeniaczu, który 
zawiera węgiel aktywowany zapobiegający rozwijaniu się bakterii i chorób 
grzybiczych. Wszystkie te środki możemy kupić w centrum ogrodniczym. 
Tak przygotowane sadzonki wsadzamy pojedynczo lub po dwie - trzy do 
doniczek o średnicy 10 cm, wypełnionych gotowym substratem torfowym 
do ukorzeniania sadzonek lub przygotowujemy mieszankę z torfu odkwa-
szonego i grubego piasku w stosunku 1:1. Zamiast piasku możemy użyć 
perlit, czyli pewnego rodzaju skałki wulkanicznej, która sprzyja napowie-
trzeniu gleby i utrzymuje w niej odpowiednią wilgotność.
- To wszystko brzmi skomplikowanie...
- Nie, to nie jest skomplikowane tylko trochę pracochłonne. Ale wracając 
do naszych sadzonek: pędy wsadzamy na głębokość ok. 3-4 cm do doniczki, 
pamiętając, aby wcześniej oberwać wszystkie liście od dołu na wysokość 
ok. 4 cm, gdyż jeżeli wsadzimy je do ziemi, spowodują one proces gnilny 
w doniczce, co może stanowić źródło chorób grzybiczych. Doniczki muszą 
mieć odpowiedni dostęp do światła, temperaturę pomiędzy 18 a 20 stopni 
oraz stałą i wysoką wilgotność. Zaflancowane sadzonki nakryć najlepiej 
plastikowymi, przeźroczystymi pojemnikami tak, aby stworzyć im warunki 
cieplarniane. Do ukorzenienia dochodzi po 2 - 3 tygodniach, a poznamy, 
że się ukorzeniły po tym, że będą jędrne, zaczną rosnąć i wypuszczać 
nowe liście. Po 2-3 tygodniach likwidujemy plastikowe osłonki, a w trakcie 
wzrostu dobrze jest uszczypnąć wierzchołek sadzonki po to, aby zmusić 
roślinę do wzrostu na boki, przez co będzie silniejsza.

Ogrodnicze życzenia
- Panie Marcinie, zbliżają się święta. Czy jest coś, czego chciałby pan życzyć 
naszym czytelniczkom i czytelnikom szczególnie?
- O tak! Chciałbym życzyć wszystkim oczywiście zdrowych, pogodnych, 
rodzinnych świąt, a może i nawet białych, choć z tym ostatnim jest tro-
chę problem. Życzę również, aby wszystkie doniczkowe choinki, gwiazdy 
betlejemskie i rośliny doniczkowe przetrwały kwitnąco co najmniej do 
następnych świąt, a latem zakwitły pelargonie wyhodowane z własnych 
sadzonek.
- To przyłączam się chętnie do tych życzeń i dziękuję za rozmowę!
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Z PORADNIKA OGRODNIKA
Przed dwoma miesiącami rozpoczęliśmy cykl wywiadów z Marcinem Żurkiem, jarocińskim  
magistrem - inżynierem ogrodnictwa i architektury krajobrazu. Ułożyliśmy wtedy nasz ogród 
do zimowego snu. Dzisiaj chcemy porozmawiać o żywej choince na święta, pielęgnacji ro-
ślin pokojowych oraz przygotowaniu sadzonek pelargonii. Zapachnie zatem zarówno Bożym 
Narodzeniem, jak i wiosną.

Choinka, ale jaka
- Co roku o tej porze mam ten sam dylemat: jaką choinkę kupić? Żywą czy 
sztuczną? A jak żywą, to czy z korzeniami, czy bez? A może kupić sztuczną 
i mieć raz na zawsze spokój z sypiącym się igliwiem?
- Polecałbym oczywiście żywą, bo tylko ona pachnie naprawdę święta-
mi i dodaje im uroku. Trzeba by jednak zastanowić się, jakiego gatunku 
drzewko kupić i czy ma być ono z korzeniami, czy bez. Osobiście jestem 
za tymi w doniczkach, bo można je później przesadzić do gruntu.
- To tak łatwo się mówi fachowcowi ale wiem z własnego doświadczenia, 
że sprawa jest trudna. Przez ok. 10 lat kupowałam drzewka z korzeniami 
i pomimo że za każdym razem słyszałam od sprzedawcy: „Pani, ta choinka 
na pewno się przyjmie!”, przyjęła mi się jedna, a i ta w międzyczasie uschła...
- Wierzę, bo tak przeważnie jest. Do tematu trzeba podejść dobrze przy-
gotowanym. Należy na przykład zastanowić się, jakiego gatunku drzewko 
chcemy mieć, a jest to związane również z ceną. Do dyspozycji mamy 
świerk pospolity, który charakteryzuje się intensywnym zapachem, czy 
świerk kłujący, zwany potocznie srebrnym. Ten z kolei nie pachnie tak 
intensywnie, jak poprzednik, ale ma za to specyficzny srebrzysty kolor 
i grubsze igły, które pozwalają, mu dłużej przeżyć. Kolejnym świerkiem 
jest świerk serbski charakteryzujący się dwoma jasnymi paskami na 
dolnej stronie igieł, wywołującymi świetlany refleks. Jego igły są bardziej 
miękkie niż u świerku srebrnego, a przez to i mniej kłujące. Najdroższym 
i najbardziej szlachetnym drzewkiem jest jodła. Kupiona jako cięta może 
nas kosztować, w zależności od wielkości, od 80 do 250 złotych. Jest bar-
dzo wytrzymała i zaczyna opadać dopiero po miesiącu, a nawet półtora. 
Mamy jeszcze do dyspozycji sosnę. Najczęściej spotykaną jest tzw. sosna 
czarna o intensywnym zapachu i ciemnozielonych długich igłach, które 
praktycznie nie opadają lecz zasychają na drzewku.
- Czyli od gatunku drzewka zależy, ile wytrzyma nam ono w domu?
- Niestety nie tylko od tego. Trzeba potrafić ocenić, czy drzewko jest 
świeżo ścięte. Przed kilku laty, gdy jeszcze nie znałem się na choinkach 
tak jak teraz, kupiłem jodłę kaukaską, która uschła mi w ciągu tygodnia. 
Drzewka bożonarodzeniowe sprzedawane są sezonowo, a więc w krót-
kim czasie. W ciągu miesiąca proponowane są nam drzewka różnego 
pochodzenia i wieku. Dopiero po latach dowiedziałam się, że moja jodła 
kaukaska mogła przyjechać z Danii, bo tam hoduje się ich najwięcej. Ze 
względu na odległość, ścina się je już w listopadzie, czyli na ponad mie-
siąc przed świętami.
- Po czym poznać, czy drzewko jest świeże?
- Musimy zwrócić uwagę przede wszystkim na miejsce ścięcia. Jeśli na 
jego powierzchni znajduje się świeża żywica i miejsce ścięcia ma jasny 
kolor, to możemy być pewni, że drzewko zostało ścięte 3-4 dni wcześniej. 
Jeśli natomiast miejsce ścięcia jest ciemne, z zaschniętą żywicą, powin-
niśmy wiedzieć, że tym drzewkiem długo się nie nacieszymy.  Drugim 
przejawem świeżości drzewka są jego igły. Jeżeli zauważymy na dolnych 
gałęziach, że są żółtawe czy brązowe, nie mówiąc już o tym, że opadają-
ce, to możemy być pewni, że to drzewko zostało ścięte dużo wcześniej. 
Zwróćmy również uwagę na kolor i jędrność pozostałych igieł. Powinny 
być one intensywnie zielone i sztywne. 
- A jak jest z drzewkami ukorzenionymi? Na co zwracać tutaj uwagę?
- W przypadku drzewek w doniczkach musimy zwrócić uwagę przede 
wszystkim na wielkość doniczki, czy zachowanie się ziemi przy korzeniach. 
Jeśli widzimy, że drzewko półtorametrowe wsadzone jest do 10-litrowej 

doniczki, to możemy być pewni, że z tego drzewka nic nie będzie. Naj-
lepiej kupować je w centrach ogrodniczych lub w szkółkach, bo wtedy 
wiemy, w jakich warunkach były wyhodowane, no i mamy w sprzedawcy 
partnera do rozmowy czy ewentualnej reklamacji. Bardzo ważnym jest 
system korzeniowy kupowanego przez nas drzewka. Jeżeli wyciągniemy 
choinkę z doniczki i ziemia nie będzie się trzymać korzeni, to możemy 
być pewni, że choinka nie została wykopana z korzeniami i przylegającą 
do nich ziemią lecz że korzenie zostały nią tylko zasypane. Często zdarza 
się bowiem, że drzewka są ścinane tylko z częścią korzenia głównego, 
wkładane do doniczki i zasypywane ziemią, a to niestety nie jest pro-
fesjonalne i na pewno nie pozwoli na przyjęcie się drzewka w gruncie. 

Marcin Żurek i jego 
najmniejsze choinki. 
Specjalista udziela 
porad w czwartki od 
godz. 15.00 do 16.00 
pod nr. telefonu 
661-671-384
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musimy sprawdzić, jak rośliny zachowują się w naszych warunkach. Czy 
są wrażliwe na choroby, na mróz. Po 2-3 latach testowania możemy już 
coś powiedzieć. Wśród wielu odmian magnolii są i takie, które nie prze-
żywają zim naszej strefy klimatycznej i te należy wykluczyć z produkcji 
- informuje ekspert. Stanisław Zymon podkreśla, że rozmnażał tylko te 
odmiany, które jemu samemu się podobały. Utarło się stwierdzenie, że 
magnolie są wrażliwe na mróz. Czy to prawda? Otóż okazuje się, że nie! 
Magnolie nie są specjalnie wrażliwe na mróz, jeśli są odpowiednio pie-
lęgnowane. Zdaniem Stanisława Zymona brak okrycia zimą jest jednym 
z podstawowych błędów uprawowych, który powoduje przemarznięcie 
młodego systemu korzeniowego. Pamiętajmy więc, aby okryć go 20-30 
cm warstwą trocin lub kory. - Taka okrywa powoduje, że system korze-
niowy jest chroniony. Jeśli zadbamy o przykrycie systemu korzeniowego 
na zimę, to roślina poradzi sobie nawet z dużym mrozem, ale… jeżeli 
wiosenne przymrozki wystąpią w momencie, gdy magnolia rozpoczyna 
wegetację, to szkody mrozowe mogą być duże - twierdzi. Drzewa starsze 

reotyp. Zawsze należy się zastanowić, jaką wielkość ma mieć nasz krzew 
czy drzewo? Te najniższe odmiany posadźmy w małych ogródkach i na 
działkach, a wysokie rośliny w dużych ogrodach i parkach. - Magnolia jest 
trudna w rozmnażaniu, ale łatwa w uprawie - twierdzi mój rozmówca. 
Utarło się przekonanie, że magnolie kwitną bardzo krótko. Po rozmowie 
ze znawcą stwierdzam, że to błędne rozumowanie. - Dobierając kilka 
odmian możemy spowodować, że jedna przekwita, a druga rozpoczyna 
kwitnienie. Są takie, które kwitną w marcu, a jest taka magnolia o nazwie 
Susan, która kwitnie regularnie przez całe lato. Są odmiany, które kwitną 
po raz drugi w sierpniu - do tego obficie i długo, bo prawie półtora mie-
siąca - opowiada. Czy Stanisław Zymon ma swoją ulubioną odmianę? 
- Jest bardzo dużo odmian, które lubię. Laura ma bardzo piękne, duże 30 
cm kwiaty. Ale jest też szereg innych np. Winelight, która kwitnie bardzo 
długo, ponad miesiąc i ma również piękne kwiaty - mówi. Jedną z najpo-
pularniejszych magnolii karłowych jest odmiana Susan, która kwitnie 
bardzo długo i obficie. Kwiaty duże, o grubych mięsistych płatkach ma 
odmiana Lennei, która zakwita późno. Ciekawie prezentuje się odmiana 
Old Port, mająca przyjemnie pachnące, duże kwiaty w kształcie kieli-
cha, purpurowe na zewnątrz, a białe wewnątrz. Magnolia ta kwitnie 
obficie w końcu kwietnia i maju. Cechuje ją duża mrozoodporność do 
- 26 stopni C. Od kilku lat dużym zainteresowaniem cieszą się odmiany 
o żółtych kwiatach. Jedną z najładniejszych jest Yellow Lantern. Kwia-
ty magnolii Butterfiles ułożone pionowo sprawiają wrażenie żółtych 
motyli, które osiadły na gałęziach, a odmiana Yellow River czasami po-
wtarza kwitnienie pod koniec lata. - Będąc w Brooklyn Botanic Garden 
w Nowym Yorku śledziłem zapoczątkowany tam program hodowlany, 
który dotyczył hodowli żółtych magnolii. Pierwsze egzemplarze to już 
kilkunastometrowe drzewa - opowiada. Przez lata powierzchnia szkółki 
Stanisława Zymona zwiększała się i obecnie zajmuje areał 20 ha, w tym 
10 ha szkółki kontenerowej i 2 ha pod osłonami. Pod koniec lat 80-tych 
asortyment poszerzono o rośliny iglaste. - W tej chwili rozszerzyliśmy nasz 
asortyment o byliny, które produkujemy w dużych pojemnikach, bowiem 
po posadzeniu wyglądają bardziej efektownie niż te maleńkie - mówi. 
 Drugą wielką pasją mojego rozmówcy są podróże, które łączy 
z pracą zawodową. - Należę do Magnolia Society International. To 
organizacja nonprofit zajmująca się badaniem i promocją magnolii. 
Towarzystwo organizuje spotkania w różnych częściach świata. Dzięki 
temu zwiedziłem już wiele krajów. Byłem w Japonii, Włoszech, Stanach 
Zjednoczonych i Kanadzie. W przyszłym roku wybieram się do Szwecji, 
a w następnym spotykamy się ponownie w Kanadzie - informuje. Należy 
także do Związku Szkółkarzy Polskich oraz grupy Polskie Azalie, której 
członkowie opracowali katalog odmian azalii polecanych do uprawy 
w warunkach Polski. Od wielu lat spotykam go na targach Gardenia 
w Poznaniu, gdzie jego stoisko przykuwa uwagę zwiedzających. Każ-
dego roku stara się czymś zaskoczyć i zaciekawić. W ubiegłym roku 
elementem przyciągającym uwagę, oprócz ciekawych roślin, były różowe 
wiatraczki, a w tym roku zwiedzający mieli okazję oglądać ciemierni-
ki w kartonach, żeby zaznaczyć, że rozpoczęto sprzedaż wysyłkową. 
Mój rozmówca jest zdobywcą wielu prestiżowych nagród, wyróżnień, 
statuetek i dyplomów. Pozwolę sobie wymienić tylko kilka: Certyfikat 
Wielkopolska Jakość, Kryształowy Hit, Rubinowy Hit, Wielkopolski 
Rolnik Roku, Wzorowy Agroprzedsiębiorca RP i wiele, wiele innych. 
W szkółce krzewów ozdobnych „ZYMON” praktyki odbywają uczniowie, 
studenci z różnych szkół i uczelni o profilu ogrodniczym, szkółkarskim 
i z zakresu projektowania zieleni. - Bardzo lubię pracować z młodzie-
żą. Jest to taka tabula rasa - nie zapisana karta. Są to chłonne, bardzo 
ciekawe i  żądne wiedzy umysły, które szybko się uczą - twierdzi mój 
rozmówca. Gospodarstwo znajduje się również w sieci Gospodarstw 
Demonstracyjnych Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego 
w Poznaniu i reprezentuje bardzo wysoki poziom produkcji. 
  Można być dumnym, że na terenie powiatu kaliskiego znajduje 
się gospodarstwo szkółkarskie, którym kieruje tak wyjątkowy czło-
wiek. Swoją ogromną wiedzą, niezwykłą skromnością i miłością do 
roślin potwierdza hipotezę, że człowiek jest szczęśliwy, kiedy czuje 
się spełniony. Stanisław Zymon kocha swoją pracę i uznawany jest za 
najsłynniejszego szkółkarza i popularyzatora magnolii w Polsce. - Ma-
gnolia jest moją pasją. Ja tym żyję i cieszę się, że mogę połączyć pracę 
z przyjemnością - podsumowuje nasze spotkanie Stanisław Zymon 
z Tłokini Wielkiej. 

nie mają z tym problemu. Najgorzej jest z młodymi roślinami, które 
poleca się okryć np. włókniną. Zanim podejmiemy decyzję o posadze-
niu magnolii, poznajmy kilka informacji na jej temat. Magnolia najle-
piej wygląda posadzona w słonecznym miejscu na trawniku lub przy 
domu od strony południowej. Lubi zaciszne ciepłe miejsce. Wymaga 
ziemi żyznej, przepuszczalnej, dostatecznie wilgotnej. Nie za ciężkiej, 
ale zasobnej w próchnicę. Jakie są najczęstsze przyczyny niepowodzeń 
w uprawie magnolii? Warto pomyśleć o prawidłowym podłożu, które nie 
zawiera zbyt dużej ilości wapnia, bowiem przy podwyższonej zawartości 
tego składnika korzenie nie rozwijają się prawidłowo. Wskazane byłoby 
uzupełnienie podłoża kompostem. Warto zwrócić również uwagę na 
nawożenie roślin. Przenawożenie magnolii azotem wpływa co prawda 
na bujniejszy wzrost, ale powoduje większą podatność na przemarzanie. 
Po 15 lipca nie stosujemy nawozów azotowych. Duże szkody może wy-
rządzić przesuszenie magnolii wiosną i latem w czasie upalnej pogody. 
Uważa się, że raz przesuszona młoda roślina jest już praktycznie stracona. 
Wiele szkód w czasie suchej i upalnej pogody może wyrządzić szkodnik 
o nazwie przędziorek, który wysysa soki z rośliny. Silnie zaatakowane 
magnolie zaczynają gubić liście już w lipcu czy w sierpniu. Zaobserwować 
można również objawy chorób - plamistości bakteryjnej lub mączniaka 
prawdziwego. Błędna jest opinia o delikatności i wrażliwości magnolii. 
Odrobina wiedzy w zakresie wymagań magnolii zmieni panujący ste-

Magnolia Leonard Messel
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NAJWIĘKSZA KOLEKCJA 
MAGNOLII W EUROPIE
ZNAJDUJE SIĘ W TŁOKINI WIELKIEJ!

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

 „Ogród to radość przez całe życie” - parafraza tego chińskiego 
powiedzenia stała się dewizą życiową Stanisława Zymona z Tłokini 
Wielkiej (powiat kaliski), znanego i cenionego w Polsce i na świecie 
szkółkarza. Stanisław Zymon jest znawcą i miłośnikiem magnolii oraz 
azalii. W jego posiadaniu znajduje się ponad 240 odmian i jest to jedna 
z największych kolekcji magnolii w Europie. Ogromne zauroczenie tymi 
roślinami zrodziło się jeszcze na studiach podczas wizyty w Kórniku, 
kiedy oglądał i podziwiał te piękne drzewa i krzewy. - Swoją przygodę 
z magnoliami rozpocząłem po studiach. Wtedy ten artykuł był niedostępny 
w Polsce i pomyślałem sobie, że może warto zająć się produkcją tych roślin. 
Z konferencji, rozmów i z literatury wynikało, że rozmnażanie magnolii 

jest tematem trudnym. A mnie zawsze fascynowały tematy trudne - bo 
łatwe może zrobić każdy, więc postanowiłem się tym zająć. Rozpoczęło 
się to od serii doświadczeń, od tysięcy kombinacji z ukorzeniaczami, a po-
nieważ efekty już w pierwszym roku były pozytywne i rokujące nadzieję 
na przyszłość, postanowiłem zająć się tym profesjonalnie - opowiada pan 
Stanisław. 
 Historię szkółki krzewów ozdobnych, która w dużym stopniu sku-
piła się na popularyzacji magnolii w Polsce, datuje się od 1977 roku. 
W gospodarstwie testuje się różne gatunki i odmiany. - Sprowadzam 
magnolie z całego świata - z Nowej Zelandii, Japonii, Chin, Stanów Zjed-
noczonych i Europy Zachodniej. Przed wprowadzeniem do sprzedaży 

Stanisław Zymon

Magnolia Rustica Rubra
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EGZOTYCZNE JAGODY 
W WALCE O PIĘKNĄ SZYJĘ
Jagody acai cieszą się coraz większą popularnością na całym świecie. Znane są przede 
wszystkim z właściwości wspomagających odchudzanie. Ale ich działanie docenili już także 
kosmetolodzy oraz farmaceuci. 

Fot. Nobilior - Fotolia.com

w usuwaniu z organizmu toksyn, natomiast błonnik w nich występujący 
wspomaga proces trawienia żywności. Dodatkowo jagody acai należą 
do termogeników, tzn. podwyższają temperaturę ciała wykorzystując 
energię z tkanki tłuszczowej, co przyspiesza proces odchudzania. 
 Owoce z Ameryki Południowej pomagają także w leczeniu wielu 
chorób i schorzeń, poprawiają ogólną kondycję organizmu, oczyszczając 
go. Dostarczają też energii do prawidłowego funkcjonowania. Dodat-
kowo działają dobroczynnie na pracę układu sercowo-naczyniowego. 
A polifenole zawarte w jagodach acai spowalniają produkcję endoteliny, 
nadmiar której może prowadzić do choroby wieńcowej lub miażdżycy. 
Z kolei nienasycone kwasy tłuszczowe obniżają poziom złego cholesterolu 
i podwyższają poziom dobrego. Owoce te są pomocne w profilaktyce 
przeciwcukrzycowej, a niski poziom wskaźnika glikemicznego sprawia, 
że są idealne dla diabetyków. Badania wskazują, że spożywanie jagody 
acai obniża ryzyko wystąpienia raka piersi, płuc oraz raka skóry. Dobro-
czynnie wpływają także na układ pokarmowy: błonnik zawarty w acai 
ułatwia trawienie. Owoce te są również pomocne w leczeniu refluksu 
żołądkowo-przełykowego, choroby wrzodowej żołądka i dwunastnicy.
 Ale niestety jagody acai dość szybko się psują i z tego względu świe-
że nie są sprowadzane do Europy. Spotkać je można liofilizowane, czyli 
zamrożone po uprzednim suszeniu. Czasami występują w formie soków. 
Warto za to sięgnąć po jagody acai zamknięte w produktach pielęgna-
cyjnych.  (nap)

agody acai pozyskiwane są z drzewa palmowego, rosnącego w Ame-
ryce Południowej. Te owoce smakiem przypominają jeżynę, z de-

likatną nutką czekolady. Już dawno temu mieszkańcy terenów, gdzie 
jagody acai występują zauważyli, że są one pomocne w leczeniu biegunek, 
krwotoków i wrzodów. Działają także przeciwgorączkowo.
 Prowadzone analizy naukowe potwierdziły dobroczynne właści-
wości owoców. Acai zawierają witaminy E, C, B1, B2, B3, fosfor, wapń, 
potas, białko, kwas omega-6, kwas omega-9 i wiele przeciwutleniaczy 
(antyoksydantów), neutralizujących wolne rodniki znacznie silniej 

niż np. żurawina, uznawana za doskonałą w tej materii. Produkty 
z owocami acai polecane są głównie do pielęgnacji skóry 

narażonej na zmarszczki powstające wskutek tech-neck, 
czyli technologicznej szyi. Zmarszczki powstałe 

w tym miejscu tworzą się głównie na skutek 
ciągłego pochylania głowy podczas korzy-

stania z telefonów komórkowych i innych 
urządzeń mobilnych. 
 Największą popularność jagody acai 
zawdzięczają jednak właściwościom 

skutecznie wspomagających od-
chudzanie. Zawarte 

w jagodach przeciw-
utleniacze pomagają 

J

CZY WIESZ, ŻE… 
Jagody acai to bogate źró-
dło polifenoli, antocyjanów, 
resweratrolu, witamin, tanin, 
które neutralizują wolne rodniki 
i chronią skórę przed uszkodze-
niami oksydacyjnymi.
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UWAGA KONKURS
Dla naszych czytelników mamy 20 zestawów nowości do pielęgnacji skóry zmęczonej, 
pozbawionej blasku, wrażliwej. Ziaja jagody acai to produkty zawierające kompleks 
naturalnych substancji aktywnych, z których najważniejsze są jagody acai - silny 
antyoksydant. Seria polecana szczególnie w profi laktyce pierwszych zmarszczek. 
Każdy z czytelników, który prześle prawidłową odpowiedź na pytanie, może stać się 
posiadaczem zestawu prezentowanych kosmetyków Ziaja. 

JAGODY ACAI TO: 
a) silny antyoksydant 
b) składnik czekolady 
c) lek pomocny na wrzody 
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