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Gąsienice: zjadają lub uszkadzają kwiaty, liście i młode łodygi przez co 
rośliny stają się brzydkie. Rada: gąsienice likwidujemy ręcznie, gdy 
tylko się pojawią i stosujemy odpowiednie insektycydy. 

Mączniaki prawdziwe: grzyby te powlekają liście białym, mączystym 
nalotem. Rada: usuwamy porażone części roślin, polepszamy wenty-
lację i stosujemy odpowiedni fungicyd.

Stonogi: wspinają się po ścianach i atakują rośliny uprawiane w koszy-
kach ściennych i skrzyniach okiennych. Żerują głównie nocą, zjadając 
kwiaty, liście, łodygi i korzenie. 
Rada: stosujemy odpowiedni insektycyd.

Mączliki: to małe, białe fruwające owady, wyglądem przypominające 
ćmy. Wysysają soki i powodują powstawanie drobnych plamek. 
Rada: Ich zwalczanie jest dość trudne, musimy zastosować silniejszy 
insektycyd polecony przez sprzedawcę.

Przylżeńce (wciornastki): atakują rośliny uprawiane na werandach, 
powodują powstawanie licznych, drobnych odbarwień. 
Rada: stosujemy odpowiedni insektycyd. 

Mszyce: owady te ssą soki głównie z pąków, kwiatów, wierzchołków 
pędów i młodych liści, powodując często ich zwijanie się i niedorozwój, 
przenoszą też wirusy chorobotwórcze. Rada: latem co 10-14 dni sprys-
kujemy rośliny odpowiednim insektycydem.

Skorki: te niegroźne szkodniki ukrywają się w dzień, a żerują w nocy. 
Uszkadzają kwiaty, liście i delikatne łodygi. 
Rada: likwidujemy je ręcznie i stosujemy odpowiedni insektycyd.

Ślimaki nagie i oskorupione: ukrywają się za dnia i żerują nocą 
zjadając wszystko co stanie na ich drodze. 
Rada: możemy je zbierać, używać pułapek, przynęt lub preparatów tzw. 
moluskocydów. 

Środków ochrony roślin jest bardzo wiele, nie ma uniwersalnego, który 
zniszczy każdą chorobę, dlatego wybierając preparat zgłoś się po 
poradę do doradcy w Twoim centrum ogrodniczym.

Do zobaczenia za dwa miesiące. 

Zanim nadejdzie wiosna 
i nasze ogrodnicze serca zaczną bić mocniej, 
mamy jeszcze chwilę aby dobrze przemyśleć 
i rozplanować jak będzie wyglądał nasz ogród, 
balkon czy patio w nadchodzącym sezonie.

Uprawa roślin w pojemnikach staje się coraz bardziej popularna. 
Dzięki niej wielu ludzi dysponujących tylko balkonem lub małym 
patio może czerpać radość  z zajmowania się ogrodnictwem. 

Jest wiele typów pojemników, w których możemy uprawiać rośliny. 
Najpopularniejsze i dające najlepsze efekty wizualne są skrzynki 
balkonowe i wiszące koszyki. Doniczki, korytka, skrzynie, cebrzyki 
i dzbany to także popularne pojemniki, służące najczęściej do 
uprawy ziół, warzyw, roślin cebulowych i kwiatów typowo letnich.

W tym artykule chciałabym omówić kwestie dotyczące szkodników 
i chorób na jakie narażone są rośliny sadzone w pojemnikach tak 
byście mogli zastosować odpowiednie środki zaradcze.

Roztocz cyklamenowiec: często pojawia się na cyklamenach i pe-
largoniach uprawianych w pomieszczeniach (koszykach wiszących 
na gankach).Rada:  stosujemy odpowiedni insektycyd.

Przędziorki: wysysają soki z rośliny powodując jasne plamy. 
Rada: poprawiamy wentylację, roślinę spryskujemy akarycydem 
systemicznym.

Szara pleśń: powoduje pojawienie się na nadziemnych częściach 
roślin pylistego, szarego nalotu. 
Rada: usuwamy chore liście i stosujemy odpowiedni fungicyd.

Wirusy: atakują wiele roślin powodując powstawanie przebarwień i 
zniekształceń. Na liściach mogą pojawić się białe smugi. 
Rada: chorych roślin nie da się już wyleczyć. Musimy usunąć i spa-
lić porażone rośliny, a pozostałe traktujemy insektycydem, by wytę-
pić  owady ssące, odpowiedzialne za przenoszenie wirusów.



Jak głosi legenda dziewczyna pod wpływem miłości Walentego odzys-
kała nawet wzrok! Nie jest to jednak historia z happy endem. 
14 lutego 269 roku  Walenty został stracony pozostawiając po sobie jedy-
nie list, który podpisał słowami „od Twojego Walentego”. 

Jak już wiemy komu zawdzięczamy Walentynki, to teraz skupmy się na 
tym, co jest ogrodnikowi najbliższe, czyli na kwiatach.

Tradycja obdarowywania ukochanej bukietem kwiatów pojawiła się w 
XVI wieku. Zapoczątkowała ją jedna z córek króla Francji Henryka IV, 
która zorganizowała bal walentynkowy, na którym mężczyźni podaro-
wywali wszystkim kobietom bukiety kwiatów. Od tej pory ukochani zo-
stali „zobowiązani” do wysyłania kwiatów i listów miłosnych do wybra-
nek swego serca. Dlaczego akurat kwiaty?

Kwiaty symbolizują nasze uczucia. Mogą wiele za nas powiedzieć jak 
również pozwalają wiele przemilczeć. 
Wystarczy, że zagłębimy się w znaczenie poszczególnych gatunków, 
by skomponować bukiet „na miarę” naszych uczuć.

Czerwona róża, podobnie jak tulipan tegoż samego koloru są symbolem 
wielkiej miłości, ale aby zaskoczyć ukochaną nieszablonowym bukie-
tem warto sięgnąć po niebieskie anemony, pojedyncze białe goździki, 
fiołki, lawendę lub margaretki.

Niejednokrotnie chcemy wręczyć bukiet bliskiej nam osobie, jednak boi-
my się, że tradycyjne róże mogą być zbyt wymowne. 
W takim wypadku warto postawić na białe hiacynty symbolizujące bez-
interesowną sympatię lub bratki obrazujące przyjaźń.

Z racji tego, że coraz rzadziej przy wyborze kwiatów pamiętamy 
o ich ukrytym znaczeniu, oprócz bukietu warto ukochanej osobie 

podsunąć także Viridis. Po lekturze powyższego tekstu 
wszystko stanie się jasne. 

Powodzenia!

Kocha...Kocha...
lubi...lubi...Małgorzata 
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14 lutego dla zakochanych z całego świata jest 
datą wyjątkową. Przypadające na ten dzień 
Walentynki, to niewątpliwie najbardziej 
„całuśne” i „przytulaśne”  święto w środku 
mroźnej zimy.

Większość przeciwników obchodzenia Walentynek zarzuca 
temu, bądź, co bądź uroczemu świętu, iż jest ono „tworem” 
typowo komercyjnym, wręcz wymyślonym przez koncerny 
handlowe. Warto jednak mieć na uwadze, że komercyjnego 
charakteru Walentynki nabrały dopiero w XX wieku, a ich ko-
rzenie sięgają starożytnego Rzymu.

Jak można przeczytać w różnorodnych źródłach, będące 
pierwowzorem Walentynek, „luperkalia” przypadały na 15 
dzień lutego. Organizowane w tym czasie festyny ku czci boga 
płodności - Faunusa Lupercusa poprzedzane były wcześniej-
szym „losowaniem”. 14 lutego imiona młodych dziewcząt za-
pisywano na kawałkach papieru i odbywała się swoista loteria.
Młodzi chłopcy za sprawą ślepego losu wybierali sobie part-
nerkę, która miała im towarzyszyć podczas obchodów luper-
kaliów. 

Zwyczaj ten przetrwał do IV wieku, kiedy to w pogańskim 
dotąd Rzymie zaczęło dominować chrześcijaństwo. W roku 
496 papież Gelazy zniósł zwyczaj obchodzenia luperkaliów i 
zastąpił go najbliższym w kalendarzu liturgicznym świętem 
męczennika Walentego.  

Walenty był rzymskim biskupem, który mimo zakazu panu-
jącego Klaudiusza II udzielał ślubu młodym żołnierzom i ich 
wybrankom. Gdy o niesubordynacji kapłana dowiedział się 
Cesarz, wydał na duchownego karę śmierci. 
Czekając w celi na egzekucję Walenty poznał i zakochał się w 
niewidomej córce strażnika. 
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