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Z  ŻYCIA  ŚODR
2 XXVII lat Krajowej 

Wystawy Rolniczej

8
Wielki Finał Konkursu na „Najlepsze  
Gospodarstwo Agroturystyczne” 
w województwie śląskim w 2018 roku

10 SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU STUDYJNEGO 
DO AUSTRII

14 XVI Regionalne Dni Rybactwa w Skoczowie

WYWIAD MIESIĄCA
PROGRAM „Owca Plus” ma 10 LAT

SPECJALIŚCI RADZĄ
18 PRZECHOWYWANIE ZIEMNIAKÓW  

W KOPCACH I PIWNICACH

19 Jesienne stosowanie 
mocznika w sadach

20 LISTA ODMIAN ZALECANYCH  
PSZENICA JARA, OWIES

25 PRAWNIK RADZI - CYBERPRZEMOC

26 SUSZA W NASZYM WOJEWÓDZTWIE

28 JESZCZE O BIOASEKURACJI

30 WIRUS żółtej karłowatości jęczmienia  
zagrożeniem upraw zbóż ozimych!

SYGNAŁY
32 VII Konkurs SZTUKI LUDOWEJ

34 INNOWACJE STAROŻYTNYCH CHIN

40 BŁOGOSŁAWI, POCIESZA, OCHRANIA...

43 POMOC PO SUSZY dla  
rolników i rybaków  

44 Stadnina koni w Janowie Podlaskim

46 XVIII Konkurs „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – SMAKI REGIONÓW”

50 2 Międzynarodowa Wystawa  
Produktów Regionalnych.

52 DOŻYNKI Powiatowo -Gminne  
W ZŁOCHOWICACH

ŚRODOWISKO 
W KTÓRYM ŻYJEMY

53 Warte odwiedzenia Parki Narodowe Polski 
ROZTOCZAŃSKI PARK NARODOWY
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Róże „Królowe kwiatów” choć 
mają ciernie, to w taki sposób 
są postrzegane przez ogrod-

ników i miłośników kwitnących 
ogrodów. Sama pielęgnacja róż nie 
jest kłopotliwa, jeśli tylko dobierze 
się odpowiednie odmiany do określ-
onych warunków klimatycznych i 
będzie się pamiętało o paru pod-
stawowych sprawach związanych z 
ich posiadaniem.

Wymagania róż to przede wszyst-
kim: słoneczne i niezbyt wietrzne 
miejsce, żyzna nie podmokła gleba. 
Róże podlewamy rzadko, ale obfi-
cie (jednorazowo 20 litrów wody na  
1 m2). Najlepszą porą do sadzenia 
róż jest jesień. Posadzone wtedy, 
zdążą się jeszcze ukorzenić przed na-
dejściem zimy i wiosną rozwijają się 
już bez żadnych kłopotów. Ostatec-
znie można je też sadzić wiosną. 
Trzeba jednak pamiętać, że należy 
to zrobić w marcu lub najpóźniej 
na początku kwietnia. Krzewy róż 
sprzedawane są również w pojem-
nikach. Lepiej  kupować właśnie tak 
przygotowane młode rośliny. Przed 
sadzeniem glebę przekopujemy, usu-
wamy chwasty. Z roślin usuwamy 
uszkodzone korzenie. Na kilka godz-
in korzenie zanurzamy w wodzie. 
Wykopujemy dołek takiej wieloś-
ci by korzenie krzewu układały się 
swobodnie. Na spód dołka wsypuje-
my glebę żyzną, zmieszaną z kom-
postem lub dobrze rozłożonym ob-
ornikiem. Dosypujemy ziemi, udep-
tujemy robiąc misę z ziemi wokół 
krzewu i podlewamy. Róże sadzi się 

na taką głębokość, aby miejsce okuli-
zacji było ok. 4 cm pod powierzchnią 
gleby. Jeśli sadzimy róże kupione  
w pojemnikach, powinniśmy je przed 
posadzeniem dobrze podlać. Róże 
wielkokwiatowe sadzimy co ok. 40 
cm, wielokwiatowe co ok. 30 cm, pi-
enne co 80 cm. Na zimę zabezpiec-
zamy krzewy robiąc wokół nich kop-
czyk wysokości ok. 20-30 cm z ziemi 
lub kompostu. Róże pnące zabez-
pieczamy przy użyciu suchych liści, 
gałązkami drzew iglastych, matami 
słomianymi czy włókniną. Wiosną  
rozrzuca się kopczyki wokół krzewów 
różanych, usuwając również mulcz. 
Przycinamy wiosną odmiany wielo-  
i wielkokwiatowe nisko 10-20 cm 
nad ziemią. Pozostałe odmiany przy-
cinamy nisko tylko pierwszej wiosny 
po posadzeniu. W następnych latach 
tniemy oszczędnie, wycinając tylko 
pędy przemarznięte, chore i zbytnio 
zagęszczające krzew. W ogrodzie 
przydomowym roże dobrze wygląda-
ją, gdy są posadzone w grupy tak, 
aby tworzyły kolorowe plamy. 

ANNA ZAWADZAK
Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich
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