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daugiau skylių. Tinka plastikiniai
skaidrūs vazonai - galėsite matyti
augalo šaknis.

•Orchidėjos laistomos kambario
temperatūros ar keliais laipsniais
šiltesniu distiliuotu, lietaus ar virintu
vandeniu. Laistyti patariama pilant
vandenj per vazonėlio viršų arba
įmerkti vazonėlį iki viršaus į indą su
vandeniu ir palaikyti 15-20 min. Drė
gnos orchidėjų šaknys būna žalios
spalvos, o kai pradžiūsta, pasidaro
šviesiai pilkos. Kol per vazonėlio
sieneles matyti, kad šaknys žalios,
tol laistyti nerekomenduojama.

•Jei orchidėjos šaknys pažeistos
puvinio, laistyti trąšomis negali
ma. Tokiu atveju orchidėją reikia
apipurkšti paruoštu trąšų tirpalu.
Negalima tręšti sauso augalo, nes
nudegs šaknys. •

m Ideali laikymo vieta - palangė,
tačiau pavasarį ir vasarą orchidėjas
reikia saugoti nuo kaitrių tiesioginių
saulės spindulių, todėl geriau ne
statyti ant pietinių palangių.

•Orchidėjos jautrios skersvėjams.
Taip pat nedera statyti jų šalia
šildymo įrenginių - gali pernelyg
išdžiūti šaknys.
•Kitaip nei dauguma kambarinių
augalų, orchidėjos auga ne gėlių
žemėje. Joms reikia specialaus
orchidėjų substrato.

• Neverta skubėti tręšti tik
jsigytos orchidėjos. Reko
menduojama palaukti porą
mėnesių ir tik tada pradėti
tręšti.

• Persodinti orchidėjas reikia
tada, kai šaknys pūva ar nebetelpa
vazone. Renkantis vazoną reikia
žiūrėti, kad jo dugne būtų kuo

M
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i Floristas kaunietis Modestas Vasiliauskas 2009 metais pasiekė
rekordą - j plaukus merginai jpynė 1500 orchidėjų.
•Didžiausia pasaulyje orchidėja auga Brazilijos sostinės botanikos
sode. Jos aukštis siekia 2,5 metro, o kai kurie stiebai ^3 metrus.
•Mažiausios pasaulyje orchidėjos žiedai - vos 2,1 milimetro
pločio. Maždaug tiek vidutiniškai užima vienas teksto simbolis
kompiuterio ekrane. Jos žiedlapiai permatomi, nes jų storis - tik
viena ląstelė.
•„Beždžionės veidu" orchidėjos pramintos ne veltui -jų žiedai
iš tiesų primena šj gyvūną.
•Mėnulio gėle vadinama Bulbophyllum nocturnum -vienintelė
pasaulyje naktj pražystant! orchidėja. Liūdna, tačiau vos vieną
naktj tetrunkantis žydėjimas yra paskutinis jvykis augalo gy
venime. Žiedui susiskleidus, naktinė orchidėja miršta.

| ĮDOMYBĖS
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ORIGINALI IDĖJA
Dai^oviŲ n gelig lysvg galima

jkurdinli vežime ai kaiutyje.Ji taps
tikra jūsų sodo puošmena. Tai netik
estetiškas, bei ii [iiakliškus spien-
dimas, prireikus kompoziciją galima
nesunkiai pastumti į kilą vietą. Galite
panaudoti ir seną vonią. ?

nei spalvų, nei išraiškingų formų. Bus ir įvairiaspalvių žiedų, ir gražių lapų,
ir dailių krūmelių rikiuotė. Valgomą gėlyną galima papildyti uogomis.
Tik lormuokile jį ne įprastose stačiakampėse lysvėse, teks užmiršti ir
tiesias daržovių eiles. Pavyzdžiui, susodinkite augalus apvaliame žemės
plotelyje spiralės forma. (Iražiai atrodys trikampės lysvės. Jų kraštuose
sudėliokite plytas ar akmenis.

Kai kurių rūšių morkos pražysta,
jeigu jų neišrauname ir leidžiame
augti toliau. Jų žiedynai dekoratyvūs
ir skulptūriški. Jeigu nerausime kai
kurių rūšių ridikų, kitais metais jie
irgi pradžiugins žiedais. Kompoziciją
paįvairins ir krapų, česnakų žiedai.

Rozmarinų, laurų lapų krūmeliai
vilioja gražia tbrma. Daugelio pries
koninių ir vaistinių žolelių žiedai
gali pakeisti gėles: mėtų, juozažolių,
muskatinių šalavijų, mairūnų, levan
dų, čiobrelių, vaistinių ramunėlių,
bazilikų, raudonėlių.

Yra nemažai daržovių, kurių
ryškūs ir išraiškingų formų lapai
gali tapti gėlyno akcentu. Tai buro
kėliai, lapiniai kopūstai, rabarbarai,
artišokai, gūžiniai, briuseliniai ir
žiediniai kopūstai, brokoliai.

Morkos, šparagai, pankoliai,
spalvingos salotų gūžės, špinatų
kelmeliai, svogūnų ir česnakų laiškai
sudarys jaukų žalią foną įvairias
palvėms gėlėms. Tokią funkciją
gali atlikti ir petražolės, salierai,
raudonėliai, bazilikai, čiobreliai,
mėtos.

jerai jsižiurėkite
Daugelis daržovių yra tokios

dekoratyvios, kad gali netgi pakeisti
gėles. Žirniai, pupos ir pupelės
didžiąją vasaros dalį apsipylę įvai
riaspalviais žiedeliais. Beveik iki pat
rudens žydi ir cukinijos, moliūgai,
aguročiai.

Molingai, pomidorai ir paprikos
žavi ryškiaspalviais vaisiais. Taip pat
ir geltonos bei tamsiai violetinės
šparaginių pupelių ankštys. Braškės,
žemuogės, šilauogės, avietės, gervuo
gės traukia akį spalvingomis uogomis.

Kas su kutf*dera?
Rinkdamiesi, kaip grupuoti gėles, dekoratyvinius augalus ir

žoleles bei daržoves, atsižvelkite į tai, kaip jie vienas kitij papildo.
Pivyzdžiui, jeigu gėlės žiedai nei^vaizdūs, greta liks ryškiaspalvius
\ lisius mezgančios daržovės, uogos.

Jeigu gėlės, dekoratyviniai augalai aukšti ir apačioje tiūkstu
žalumos, aplinkui prisodinkite prieskoninių žolelių ar vaisti/olni
kurios greilai suželia į tankų vešlų kilimą. Tuščias vietas taip geliu
gdima užpildyti ir lapinėmis daržovėmis.

Kitas svarbus dalykas sodinant augalus vienoje lysvėje - turi
atitikti jų auginimo sąlygos, pavyzdžiui, patikti saulė arba pnesis,
gerai toleruoti vandens trūkumą arba nuolatos reikalauti diegmes
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ar pridedate šaltų daiktą. 2 taškai
4.Šie pojūčiai sustiprėja vakare.
2 taškai
5.Ši problema kamuoja ilgiau nei
keturios savaitės. 1 taškas
6.Dieną dažnai jaučiatės nuvargę ir
išsekę. 3 taškai.

0-2 taškai. Apie neramių kojų
sindromą negali būti jokios kalbos.
3-6 taškai. Jei atsakydami j 1-4
klausimus nesurinkote nė vieno
taško, jūsų nekamuoja neramių kojų
sindromas. Bet jums būdingi pavieniai
miego sutrikimo simptomai, kuriuos
turėtumėte aptarti su savo gydytoju.

G Ar išsekimo sindromas turi
įtakos jūsų miegui?

1. Dieną dažnai jaučiate nuo
vargį. 1 taškas
2.Dažnai sunkiai užmiegate. 1 taškas
3.Darbe greitai pavargstate. 1 taškas
4.Per mažai turite ramybės ar poilsio.
1 taškas
5.Dažnai kamuoja nuovargis ir ne
rimas. 1 taškas
6.Jaučiatės išsekę. 1 taškas
7.Manote, kad nebepajėgsite dirbti.
1 taškas
8.Asmeninis gyvenimas gerokai
kenčia nuo darbų naštos. 1 taškas
9.Esate nusiteikę pesimistiškai. 1 taškas
10.Jaučiate silpnumą. 1 taškas.

0-3 taškai. Nesate pervertinę savo
jėgų ir jūsų nekamuoja išsekimo
sindromas.
4-6 taškai. Užsikrovėte ant savo
pečių didelį darbo krūvį, todėl būtina
dažniau ilsėtis. Atkreipkite dėmesį
į savo miegą.
7-11 taškų. Kenčiate nuo išsekimo
sindromo. Turėtumėte imtis kardina
lių priemonių: mažiau dirbti, darbo
metu dažniau daryti pertraukėles. •

O

8.Sekundei buvote užsnūdę už au
tomobilio vairo, laimė, viskas baigėsi
gerai. 4 taškai
9.Esate padarę avarijų, nes užmigote
ar užsnūdote prie vairo. 6 taškai
10.Tokio pobūdžio miego sutrikimai
kamuoja daugiau nei keturios savai
tės. 2 taškai
11.Naktj dažnai stipriai prakaituojate.
1 taškas
12.Kartais prabundate dėl širdies
plakimo ar dusulio. 1 taškas
13.Kenčiate nuo aukšto kraujospū
džio. 3 taškai
14.Turite antsvorio. 3 taškai

0-2 taškai. Jūsų miegas normalus.
3-6 taškai. Jei susiduriate su proble
momis, išdėstytomis 1-4 klausimuose,
tai galėtų reikšti miego apnėjos sin
dromą. Pagalvokite, ar nepastebėjote
kitų simptomų, o gal j juos atkreipė
dėmesį partneris?Jei ne, veikiausiai tai
ne miego apnėja, o kitokio pobūdžio
miego sutrikimas. Abejones išsklaidys
vizitas pas specialistą.
7-36 taškai. Veikiausiai kenčiate
nuo miego apnėjos sindromo, ypač
jei susiduriate su 1-4 klausimuose
išdėstytomis problemomis.
37 ir daugiau taškų. Kuo greičiau
kreipkitės j miego specialistą.

Ar kamuoja neramių kojų
' sindromas?
1. Kenčiate nuo nemalonių po

jūčių kojose (pavyzdžiui, niežėjimas,
tempimas, skausmas, karščio ar šalčio
pojūtis), kurie atsiranda tik sėdint ar
gulint. 2 taškai
2. Sėdėdami ar gulėdami jaučiate

nevalingus kojų judesius. 2 taškai
3. Nemalonūs pojūčiai kojose ar
nevalingi kojų judesiai aprimsta, kai
judate, kojas masažuojate, trinate

Ar kenčiate
nuo nemigos?

Statistika atskleidžia, kad apie 35 proc. vidutinio
amžiaus žmonių ryte jaučiasi nepailsėję, pagyvenusius
žmones miego sutrikimai vargina dar dažniau.
O jūs ar gerai išsimiegate? Gal jau laikas susirūpinti dėl
savo miego kokybės ar nemigos?

O Ar būtina kreiptis j specialistą?
i. Sunku užmigti, o dienų jau

čiate nuovargj. 2 taškai
2.Nuo šios problemos kenčiate
daugiau nei mėnesj. 2 taškai
3.Dienų esate nedarbingi. 2 taškai

2 taškai. Net jei naktj sunku užmigti,
0dieną esate mieguisti, dar nereiš
kia, kad būtina skambinti pavojaus
varpais: susidūrėte su lengva miego
sutrikimo forma. Nepaisant to, turė
tumėte gerinti savo miegą.
2-4 taškai. Turite nemažų problemų.
Reikėtų įsigilinti į specialią literatūrą
ar panaršyti po interneto svetaines
apie miegą ir paanalizuoti, kas sukelia
šią problemą.
4-6 taškai. Kamuoja miego sutrikimas,
dėl kurio būtina kreiptis j specialistą.

OAr kenčiate nuo nemigos?
1. Užmiegate tik po 30 minučių
ar ilgesnio laiko. 2 taškai

2.Naktj dažnai prabundate. 1 taškas
3.Naktj ilgai neužmiegate. 2 taškai
4.Pabudę anksti rytą nebegalite
užmigti. 2 taškai
5.Rytų sunkiai keliatės. 2 taškai
6.Bijote, kad kankins nemiga. 2 taškai
7.Dienų negalite užmigti, net jei ir
norėtumėte. 2 taškai
8.Dieną sunku susikaupti. 2 taškai
9.Nuo miego sutrikimo kenčiate
daugiau nei keturias savaites. 2 taškai

0-1 taškas, jūsų miegas sveikas ir
normalus.
2-6 taškai. Miegas Šiek tiek sutrikęs,
bet medicininis gydymas nebūtinas.
Išsiaiškinkite, ar šios problemos
nesukelia kitos ligos, vartojami
medikamentai ar pamaininis darbas.
7-17 taškų. Kamuoja nemiga, kurią
būtina gydyti. Kreipkitės į specialistą,
jis, nelygu miego sutrikimo priežastis,
paskirs atitinkamą terapiją.

G Ar miego metu sutrinka
kvėpavimas?

1. Knarkiate labai garsiai ir
neritmingai. 2 taškai
2.Pastebėjote, kad miegant sutrinka
kvėpavimas. 6 taškai
3.Kartais prabundate su išdžiūvusia
gerkle. 2 taškai
4.Naktj kartais gaudote orą. 2 taškai
5.Dienų dažnai jaučiate nuovargj,
nors naktj pakankamai miegojote.
1taškas
6.Patys to nenorėdami užmiegate
ramioje aplinkoje. 2 taškai
7.Užmiegate darbo metu, pavyzdžiui,
per dalykinę diskusiją. 3 taškai
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amarų ir kopūstinių baltukų, obe
linių vaisėdžių ir kitų kenksmingų
vabzdžių.

•Petunijas sodinkite prie pupelių,
pomidorų, šparagų, jos apsaugos
nuo daugelio dažniausiai jas puo
lančių kenkėjų ir ligų.

•Levandos gina kaimynus nuo
skruzdėlių ir amarų.

•Jurginai apsaugo nuo paprastųjų
varpučių, jie Šių gėlių labai nemėgsta.

•Kai Šalia auga vienmečiai flioksai,
bulvės neserga fuzarioze ir fomoze.

•Nuo graužiančiųjų lervų, amarų
apsaugo tagetės ir bitkreslės. •

^uto^

•Serendai nuo bulvių ir pomidorų
atbaido nematodus, nuo žemuo
gių - žemuoginus straubliukus, taip
pat svogūnines muses, kopūstinius
baltokus.

•Nasturtos nuo daržovių nuveja
baltasparnius, kopūstinius baltukus,
amarus. Jas ypač tinka sodinti prie
pomidorų ir agurkų.

•Medetkos apsaugo daržoves
nuo grybelinės ligos - fuzariozės,
taip pat ir nuo nematodų. Kai tarp
kopūstų auga medetkos, jie neser
ga šaknų puviniu.

•Skaisteniai gelbsti kopūstus nuo

l
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aržoves sudėkite į kianrasam-
tj, pabarstykite 2 šaukšteliais
druskos, išmaišykite ir palikite
maždaug 45 min. atsiradusiam
skysčiui nuvarvėti. Daržoves
perplaukite po tekančiu šaltu
vandeniu, nuvarvinkite ir sudėki
te j paruoštus stiklainius, J puodų
pilkite vandenj, sudėkite likusius
ingredientus ir išvirkite marinatų.
Užpilkite juo agurkų bei svogūnų
mišrainę, sandariai uždaiykite,
atvėsinkite ir laikykite šaldytuve.
Mišrainę galite ragauti jau po 1-2
parų arba laikyti ilgiau. •

4 žvaigždanyžiai
4 šaukšteliai garstyčių
grūdelių
150 g cukraus _      _

150 ml 9 proc. acto

150 m| vandens

4 didesni agurkai
1 svogūnas
4 šaukšteliai druskos_

1 šaukštelis maltos
cibetžolės      

geidaujate didelio aštrumo,
pašalinkite sėklas) supjaus
tykite nedideliais gabalė
liais. Svogūnų nulupkite
ir susmulkinkite. Česnakų
sutrinkite arba labai smulkiai
supjaustykite. Imbiero šaknį
nulupkite ir sutarkuokite
smulkia Lrintuve arba suka
pokite smulkiais gabaliukais.
Visas daržoves sumaišykite.
Subeikite cukrų, druskų,
supilkite vynų, actų ir viskų

•500 g prinokusių pomidorų
•1 svogūnas          

•2-4 aitriosios
paprikos ankštys    

•120 mlsauso
raudonojo vyno

•150 g cukraus

•4-5 cm ilgio imbiero

šaknies
•120 ml 9 proc. acto 

•3-4 česnako skiltelės

•petiažollų (baziliko ar
kalendros) lapelių

•keli žiupsneliai
druskos     

Pomidorus nuplikykite ver
dančiu vandeniu, nulupkite
odeles. Paruoštus pomidorus
ir aitriųjų paprikų (jei nepa

•3 kg agurk^
•3 viduLinio dydžio morkos

Marinatui:

•1/2 stiklinės susmulkintų česnakg

•200 ml aliejaus_

•1/2 stiklines cukraus

•1,5 šaukšto druskos     _ 

200 ml

MAŽ
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lai
imu, 2 kilpelės

etimu

mu, 5 kilpelės

u, 3 kilpelės, jungiamoji
ilės pynelę, 3 kilpelės

ius nerti vąšeliu skirtus
išką liną, puiku, jei jo

eliai su užmetimu, bet
liais su 2 ar 3 užmeti
kur kas didesnės, o jų

1 schema)
šeliu, 19 langelių hori
cm. Pagalvės užvalkalo
cm.
lpeles, dar 3 kilpelėmis
s kitas) eilę ir nerkite
e nuo 1 eilės.

a)
.1,00-1,25 vąšeliu - 16
ertikaliai ~ 10x10 cm.
etoje - 16 cm.
lių pynelę, 3 kilpelėmis
ite pagal schemą, kar

ma)
liu 16 langelių horizon
cm. Dantyto kraštelio

ietoje - 30 cm.
ilpelių, į 1 eilę pakilkite
ateiktą schemą tolygiai

amos. Raštas kartojamas


