E L E M E N TA R Z K W I AT O W Y

Z miłości
do kwiatów
Florystyka, którą uprawiamy jest nieodłącznie związana z ogrodnictwem. A kto dziś
zajmuje się uprawą, wcześniej czy później musi
zadać sobie pytanie o to, w jaki sposób chce pracować z ziemią – czy w harmonii z naturą, czy
przeciw niej. My odpowiedź znaliśmy do razu.
Oczywiście, że w zgodzie z naturą! Prowadzenie kwiaciarni i zakupy na giełdzie kwiatowej
otworzyły nam oczy na gigantyczny problem,
z którego większość miłośników kwiatów nie
zdaje sobie sprawy. Przemysłowa uprawa kwiatów. Tak jak każda przemysłowa uprawa napędzana jest zyskiem bez względu na skutki uboczne. Wielohektarowe plantacje, gdzie kwiaty
rosną pod dyktando człowieka i każdy egzemplarz tej samej odmiany wygląda identycznie
jakby był klonem, nie mają wiele wspólnego
z naturą. Uprawa roślin ozdobnych jest najbardziej zintensyfikowaną uprawą ze wszystkich
upraw. Więcej wspólnego ma z laboratorium
chemicznym, bo żeby kwiaty z przemysłowych
upraw trafiły do naszych wazonów, najpierw
trzeba je nafaszerować specyfikami niczym mumie egipskie, które, owszem, mogą wydawać się
piękne, ale w środku są bez życia. Muszą przetrwać wiele dni w chłodni, a także transport na
drugi koniec świata czy kontynentu. Globalny przemysł postawił wszystko na głowie – aż
80% kwiatów na europejskim rynku pochodzi
z upraw w Afryce i Ameryce Południowej. Moż-

na sobie wyobrazić jakie to koszty dla środowska. My tak nie chce my.
Obaj wychowaliśmy się poza miastem,
w babcinych ogródkach, w otoczeniu przyrody. Dopiero nie tak dawno temu zdaliśmy sobie
sprawę, że to nie przypadek z tymi kwiatami
– miłość do roślin odziedziczyliśmy w genach.
Na naszej farmie kwiatowej pod Poznaniem
uprawiamy około 150 rodzajów i około 500 odmian – nie da się tego precyzyjnie policzyć, bo
ciągle coś dosadzamy albo natura robi to za nas.
Wystarczy, że pszczoła zapyli kwiat pyłkiem
z innej rośliny i wysiewa się nowa odmiana. To
fascynujące! Nasz ogród cały czas się zmienia
i chyba nigdy nam się nie znudzi. Możemy bez
końca przyglądać się naszym kwiatom jak rosną.
Doglądamy ich i opiekujemy się nimi, wkładając
w to całą naszą uwagę, energię i serce. W zamian
dostajemy coś absolutnie pięknego i niesamowitego – małe dzieła sztuki stworzone przez naturę.

Nasze ulubione róże w odcieniach żółci. Róże ogrodowe to po daliach nasze ulubione kwiaty. Ich zapach
rekompensuje nam ilość zabiegów pielęgnacyjnych.
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TKANKI

A N AT O M I A I M O R F O L O G I A

A

B

Rysunek pionowego przekroju liścia buku.
A-miękisz palisadowy, B-miękisz gąbczasty,
C-aparat szparkowy

Powiększenie mikroskopowe aparatów
szparkowych w skórce liścia trzykrotki.

Tkanki miękiszowe nazywane też tkankami
podstawowymi wypełniają największe przestrzenie roślin tworząc ich główną masę. Zbudowane są najczęściej z dużych równowymiarowych żywych komórek posiadających cienkie
celulozowe ściany komórkowe i bardzo duże
wakuole umieszczone w centrum komórki. Wypełnione sokiem komórkowym wodniczki powodują napięcie ścian komórek miękiszu, który
w ten sposób usztywnia zielne części roślin i odpowiada za ich turgor.
Z komórek miękiszowych biorą początek komórki wtórnych tkanek twórczych podczas
przyrostu wtórnego (merystem wstawowy),
gojenia się ran i regeneracji (kalus).
Ze względu na spełniane funkcje i zachodzące
procesy życiowe wyróżniamy:
miękisz zasadniczy – wypełniający przestrzenie międzykomórkowe w innych tkankach
miękisz asymilacyjny (inaczej zieleniowy) –
tkanka bogata w chloroplasty, które odpowiadają za proces asymilacji w roślinie. Wypełnia

przestrzeń pomiędzy górną i dolną skórką powierzchni liści oraz tkanki pierwotnej wielu pędów. Rozróżniamy miękisz asymilacyjny gąbczasty i miękisz asymilacyjny palisadowy.
miękisz spichrzowy – jak nazwa wskazuje
w jego komórkach gromadzą się organiczne
związki zapasowe wykorzystywane po okresie
spoczynku do procesów wzrostowych roślin czy
rozwoju zarodka. …
miękisz powietrzny – zwany też miękiszem
przewietrzającym lub aerenchymą , występuje
w organach roślin wodnych i bagiennych (korzeniach oddechowych, korzeniach, łodygach
i ogonkach liściowych) które rosną w warunkach ograniczonego dostępu powietrza umożliwiając im wentylacje i wymianę gazów. Miękisz
ten posiada dużo przestworów międzykomórkowych tworzących systemy kanałów powietrznych, stanowiących swoisty magazyn powietrza.

— 25 —

Powiększenie mikroskopowe poprzecznego
przekroju łodygi kukurydzy

Rysunek wiązki przewodzącej

Tkanki przewodzące - to wyspecjalizowane
grupy komórek tworzące dwie niejednorodne
tkanki: drewno i łyko - służące roślinom naczyniowym do transportu wody i asymilatów.
Roztwór wodny soli mineralnych pobrany przez
włośniki dostarcza do wszystkich organów rośliny, a w szczególności do liści - drewno. Tkankę
tę tworzą takie grupy komórek jak: cewki, naczynia, miękisz drzewny i włókna drzewne.
Z organów asymilujących (zielone części rośliny, najczęściej liście) do miejsc bezpośredniego użytkowania lub magazynowania (np. tkanek twórczych, korzeni) produkty fotosyntezy
przewodzi - łyko. Zbudowane jest ono z rurek
sitowych, komórek towarzyszących, miękiszu
łykowego i włókien łykowych.
Łyko i drewno najczęściej występują w parze,
tworząc wiązki przewodzące, dzięki obecności
miękiszu i włókien poza funkcją przewodzącą
pełnią funkcję magazynującą i wzmacniającą.
Wiązki przewodzące tworzą nierozerwalny system w całej roślinie i łączą wszystkie jej tkanki

i organy. Najłatwiej zaobserwować je w liściach
– to te tak zwane „nerwy”. Licząc wiek drzewa
na przekroju pnia widzimy słoje….
Tkanki mechaniczne zwane też wzmacniającymi – stanowią dla całej rośliny (wszystkich
jej organów) wewnętrzne wzmocnienie, zabezpieczenie przed złamaniem, rozerwaniem lub
zgnieceniem. Komórki tworzące tkanki mechaniczne ściśle do siebie przylegają, nie występują
między nimi przestwory międzykomórkowe,
a ich ściany są znacznie pogrubione. Nie bez
znaczenia jest w tej tkance turgor, który warunkuje napięcie ścian komórkowych i całych
tkanek – co daje roślinie dużą wytrzymałość
i znaczną elastyczność
Wyróżniamy dwa rodzaje tkanki mechanicznej,
które różni budowa ścian komórkowych i właściwości protoplastu:
Zwarcica ( kolenchyma) - jej komórki mają
celulozowe ściany częściowo i nierównomiernie
zgrubiałe. Zgrubienia występują w kątach ścian
sąsiadujących ze sobą komórek lub na ścianach
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ROŚLINY CEBULOWE

Kwiaty
cebulowe
wiosny
To cała grupa roślin kwitnących wiosną, z których większość doskonale znacie. Cebule uprawia się dziś na skalę przemysłową na całym świecie, bo fascynacja tymi roślinami nie maleje od XVII wieku. Wystarczy
przejrzeć dowolny album malarstwa niderlandzkich mistrzów – na każdej martwej naturze (i nie tylko) rozpoznacie tulipany, hiacynty, narcyzy,
cebulice i oczywiście królową, czyli szachownicę cesarską. W każdym szanującym się sklepie ogrodniczym bez problemu dostaniecie całe zestawy
roślin cebulowych jak z obrazów. Niestety jakość cebul często jest wątpliwa, zwracajcie szczególną uwagę na ich wielkość i zdrowotność.
My fenomen roślin cebulowych pojęliśmy dopiero, od kiedy sami
je uprawiamy na farmie. Obfitość odmian i kolorów jest dla nas dużym
wsparciem w kwiaciarni wiosną, gdy inne kwiaty dopiero budzą się do życia po zimie. I co równie ważne – większość kwiatów wiosennych mocno
i przepięknie pachnie. Ale pamiętajcie, że aby cieszyć się ich urokiem wiosną, cebule sadzimy już od początku września. I podlewamy, kiedy jesień
i zima nie obfituje w deszcze. Bo dobre nawodnienie w czasie ukorzeniania to klucz do późniejszego kwitnienia.

Kwiaty na zdjęciu to szachownice, narcyzy, tulipany i gałązki tawuły.
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ROŚLINY JEDNOROCZNE I BYLINY

TA B . 1 2 9

GATUNEK

Mak

Pa paver s p.

KWITNIENIE

VI – VII
TRWAŁOŚĆ

do 5 dni
ZAPACH

delikatny
KOMPOZYCJA

kwiat teksturowy, wolta
NA SUSZ

nie nadaje się
UPRAWA

łatwa
KONDYCJONOWANIE

zaparzanie
ZDJĘCIA

str.: 45; 79; 162-165
PORADA

Maki piaskowe ścinamy,
kiedy osnówkę mają
przebarwioną na żółto.
Pozostałe gatunki –
ścinamy, kiedy kwiaty
mają pęknięty pąk.
Koniec pędu trzeba
opalić nad płomieniem,
żeby nie wyciekał sok
mleczny.

Mak to jedna z najstarszych uprawianych roślin, znana od 5000 lat.
Ze względu na działanie przypisywano jej magiczne właściwości, a w mitologii greckiej związana była z bóstwami nocy, snu i śmierci. Uważano,
że użyźnia glebę, dlatego wysiewano maki na wyeksploatowanych polach.
W polskich ogrodach najczęściej spotyka się mak wschodni Papaver
orientale (na zdjęciu obok i na stronie X). Kwitnie w maju i czerwcu,
a po przycięciu – jeszcze raz, wczesną jesienią. Ale dla nas prawdziwym
odkryciem były maki piaskowe. Subtelne i delikatne, a przy tym totalnie
szalone, w niespotykanych szaro-sinych odcieniach. I nieprzewidywalne:
bywa, że postoją w wazonie kilka dni, a czasem rozpadają się zaraz po
przyniesieniu do domu. Dlatego to kwiaty dla tych, którzy nie przejmują
się trwałością i nie rozliczają kwiatów z „efektywności”, ale potrafią – nawet w tej ich nietrwałości – dostrzec piękno. Maki uczą nas kontemplować piękno ulotności.
Pięć lat zajęło nam, zanim nauczyliśmy się utrzymywać ich piękno na
dłużej. Teraz z powodzeniem używamy ich w bukietach ślubnych – żaden inny kwiat nie doda kompozycji tak niesamowitej zwiewności.
W kwiaciarni sprzedajemy też wcześniejszą odmianę – maki syberyjskie, czyli nagołodygowe Papaver nudicaule, które są sprowadzane
z Włoch. Lubimy je za piękny zapach i kwiaty w delikatnych kolorach
bieli, różu, pomarańczu i bladej czerwieni.

Mak piaskowy odmiany: Mother of Pearl i Amazing Grey
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TA B . 1 6 3

Iceberg

TA B . 1 6 2

Alabaster
TA B . 1 6 1

Wollerton Old Hall

TA B . 1 6 7

Graham Thomas
TA B . 1 6 0

Cafe Latte
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TA B . 1 6 6

Eye of the Tiger
TA B . 1 6 5

Honey Dijon

TA B . 1 6 4

Mary Ann
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Suszone rośliny. Gipsówka, orlik, tobołek, słonecznik, zatrwian tatarski.
W pażdzierniku przynosimy do domu kłosy traw rosnacych na farmie i suche baldaszki z pola.
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