
RATUJEMY STARE ODMIANY DRZEW OWOCOWYCH

Wpisany przez Jurek
czwartek, 28 stycznia 2016 13:36 - Poprawiony poniedziałek, 22 lutego 2016 21:58

Marzec to najlepszy wiosenny termin nasadzania drzew owocowych ( z gołym korzeniem ).  
  Jest to natomiast końcowy termin szczepienia drzewek. I tu, odpowiadajac na liczne prosby
posiadaczy starych, poniemieckich, niespotykanych już odmian – zwracamy sie do Panstwa z
propozycja pomocy w odtworzeniu tych odmian. Oczywiscie dotyczy to bardzo
starych,umierajacych drzew, których nie da sie juz odmłodzic (skracanie gałezi: silne 2/3
długosci albo słabe 1/3 długosci). Bardzo dobrze znosza ten zabieg grusze, potem jabłonie i
sliwy, a na koncu czeresnie i wisnie.  
  W naszej ofercie pojawiło sie juz sporo zapomnianych odmian, np. jabłonie: Grafsztynek,
Cytrynówka, Ananas Berzenicki, Kronselka, Kosztela, Malinowa, Renety, czy grusze: Bera
Hardy, Konferencja, Generał Leclerc, Boncreta. Równiez wsród wisni, czeresni, sliw jest spory
wybór starych odmian. Wracajac do tematu: jesli drzewo wytworzyło jednoroczne odrosty, tzw.
wilki, scinamy je i zabezpieczamy w wilgotnym piasku (w cieniu). Zrazy musza byc zdrowe, o
dobrze wykształconych oczkach. Powiazane w peczki zaetykietowane (opis odmiany,
nazwisko), dostarczamy wczesna wiosna lub pózna jesienia na nasze stoisko na rynku w
Zarach lub bezposrednio do  siedziby w Szprotawie.
  
      Nasza propozycja: RÓŻE  /już od 6 zł/szt./ 
  
  NAJDŁUŻEJ KWITNĄ  PIĘKNIE PACHNĄ  WSPANIALE SMAKUJĄ  Ale najważniejszym
chyba argumentem przemawiającym za włączeniem róż do „repertuaru” ogrodowego jest ich
RÓŻNORODNOŚĆ w pokroju i kolorystyce.  1/ Róże wielkokwiatowe ,popularnie nazywane
szlachetnymi mają przeważnie na jednym pędzie jeden duży ,pełny kwiat. Nadają się do cięcia
,do wazonów.     2/ Róże wielokwiatowe ,rabatowe. Wzniesione krzewy o różnej wysokości i
szerokości zdobią pełnymi lub półpełnymi kwiatami/po kilka ,kilkanaście na pędzie/od
wczesnego lata do późnej jesieni/                                                                                                   
                                                                                   3/ Róże parkowe, bardzo bogata i
różnorodna grupa odmian od róż starych ,historycznych po mieszańce ,róże angielskie np. Od
niziutkich do 2-3m.,wielkich krzewów ,kwitnących przeważnie całe lato. Kwiaty zazwyczaj
ogromne ,pełne i pachnące /piżmowe, cytrusowe ,jabłkowe ,miodowe, korzenne, waniliowe../    
4/Róże pnące,2-3m.ale i 10m.z kwiatami pojedynczymi, półpełnymi, pełnymi, przeważnie
zebranymi w grona, kwitnące raz/czerwiec-lipiec/lub do jesieni, o pędach
sztywnych/ramblersy/lub wiotkich/klimbingi/. Te 10m.to nie pomyłka ,są takie róże ‘’przezywane”
potworami ,bo oplatają swymi kolczastymi, szybko rosnącymi pędami nawet wielkie drzewa.
Można z nich zrobić różaną altanę. Niestety ,kwitną przeważnie tylko raz ,ale i tak warto .Efekt
piorunujący.        5/ Róże okrywowe ,od niskich ,płożących do 1.5m.,z pojedynczymi lub pełnymi
,niewielkimi przeważnie kwiatkami, zebranymi w kiście .Rzadko pachną. Świetne na skarpy,
obrzeża, rabaty i do donic .I tu dopiero solidniejszy mróz kończy definitywnie ich nieustanne
kwitnienie.     Jak widać możliwości wykorzystania tych pięknych roślin są nieograniczone
:budujemy z nich różane klomby ,komponujemy z już istniejącymi rabatami mieszanymi,
odgradzamy się kolczastym ,kwitnącym żywopłotem, zasłaniamy brzydkie ściany lub
ukwiecamy stare drzewa ,trejaże ,pergole, umacniamy nimi skarpy, obsadzamy murki ,donice
,czy wreszcie sadzimy pojedyncze ,”odlotowe” okazy i mamy swoją prywatną ,ekskluzywną
perfumerię parę kroków od domu. Uwielbiam je wykorzystywać przy projektowaniu ogrodów…   
 UWAGA: wiosenna sprzedaż róż z gołym korzeniem /6-7zł./rusza w marcu i trwa do ok. połowy
kwietnia. Róże w pojemnikach sprzedawane są przez cały sezon/od 15zł./                     
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