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1. PROJEKT ZIELENI
1.1.Elementy kompozycji roślinnej
Przed rozpoczęciem prac związanych z realizacją projektu
podstawową czynnością renowacji obiektu jest dokonanie selektywnej
trzebieży drzew i krzewów. Polega ono na usunięciu roślin, które nie rokują na
przeżycie oraz te które zagrażają bezpieczeństwu. Drzewa, które pozytywnie
przejdą selekcję należy oczyścić z suchych gałęzi oraz przywrócić im
estetyczny wygląd. Pozostawione krzewy należy odmłodzić usuwając stare i
martwe gałęzie tuż przy gruncie oraz przeprowadzić cięcie odmładzające.
Istniejący żywopłot z ligustra należy całkowicie usunąć pozostawiając
jego fragmenty wzdłuż alejki A. Zachowane fragmenty krzewów
zlokalizowane w równych odstępach należy odmłodzić, tj. prześwietlić
poprzez usunięcie martwych i starych gałęzi tuż przy gruncie oraz przyciąć
całość do wysokości 1,5 m. Boki żywopłotu przyciąć równo wzdłuż linii prostej
aby osiągnąć efekt ściany.
Dopiero po zakończeniu w/w prac można przystąpić do budowy
pozostałych elementów parku, a na końcu do urządzenia szaty roślinnej.
Projekt zieleni bazuje na układzie, który jest zachowany obecnie z
niewielkim tylko zmianami w zakresie przeprowadzonych alejek. Większość
gatunków roślin stanowią gatunki rodzime, stosowane w dawnych
założeniach krajobrazowych.
Projekt zieleni parku bazuje przede wszystkim na istniejącej szacie
roślinnej. Nowy układ funkcjonalno – przestrzenny wymusza uzupełnienie
istniejących nasadzeń.
Projektowana szata roślinna to przede wszystkim pojedyncze
egzemplarze drzew – solitery, grupy krzewów, grupy roślin okrywowych, grupy
bylin oraz rośliny żywopłotowe i rabatowe w centralnej części parku. Serce
parku stanowi plac wypoczynkowy z rabatą różaną, a wokół niej cztery
powtarzające się sektory. Od centralnej części parku odchodzą trzy aleje
utwardzone kostką betonową. Układ alejek dzieli park na cztery strefy, które
służą różnym funkcjom, a w związku z tym posiadają inną wyróżniającą się
szatę roślinną.
Układy roślinne są tak zaprojektowane, aby stanowiły ciekawą
kompozycję
pod względem formy i koloru o każdej porze roku, z
uwzględnieniem
naturalnych warunków
siedliskowych
i
warunków
nasłonecznienia.
1.2. Nasadzenia roślinne przy ciągach komunikacyjnych
ALEJA A/. Od centralnej części parku po obu stronach alei projekt przewiduje
nasadzenia drzew z gat. Lipa drobnolistna Simone Tilia cordata Simone w
ilości 14 sztuk, sadzone w odległości co 3,9 m. Drzewa typu alejowego z
koroną wyprowadzoną na wysokość ok. 2–2,5 m, średnica pnia co najmniej
12 cm, z dobrze wykształcona bryłą korzeniową (balot lub pojemnik). Na
całej długości alei po obu stronach, zachowany żywopłot z ligustra we
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fragmentach o długości 10m, w odstępach co 6m, przycięty do wysokości 1,5
m.
ALEJA B/. Projekt przewiduje nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych,
zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych:
skład gatunkowy – Catalpa bignonioides nana w ilości 12 sztuk oraz Taxus
cuspidata aurescens. Drzewa posadzone w odległości ok. 1,5 m od granicy
ścieżki i w odstępach co 5,8 m.
Cisy posadzone we fragmentach o długości 3,5 m i odstępach 2,45 m, w
odległości ok. 0,5 m od granicy ścieżki. Spełniają rolę niskiego żywopłotu
strzyżonego do wysokości 0,8 m.
ALEJA C/. Od centralnej części parku po obu stronach alei projekt przewiduje
nasadzenia zimozielonego krzewu z gatunku Taxus x media Hicksii. Krzewy
posadzone w odległości ok. 0,5 m od granicy ścieżki. Stanowią średniej
wysokości żywopłot strzyżony do wysokości 1,2 m.
ALEJA D./ Jest to aleja brzozowa, której centralny pas zajmują drzewa z
gatunku Betula pendula, z kilkoma sztukami luźno dosadzonymi uzupełniając
nasadzenia. Pod koronami drzew wzdłuż całego pasa posadzono
zimozieloną roślinę okrywową Vinca minor, które spełnia rolę runa.
Wzdłuż alei z jednej jej strony posadzono żywopłot z dwóch gatunków
berberysów: Berberis Thunbergii Erecta i Berberis Thunbergii Atropurpurea.
Pierwszy z nich tworzy żywopłot cięty do wysokości 1,5 m. Krzewy posadzone
w równych fragmentach po 8 m poprzedzielanych pojedynczym krzewem z
gat. Berberis Thunbergii Atropurpurea, nie formowany sztucznie lecz
naturalnie zachowany. Krzewy posadzone w odległości ok. 0,5 m od granicy
ścieżki.
Druga strona alei obsadzona została dwoma kompozycjami roślinnymi. W
części północnej zaprojektowano jedną z roślin okrywowych, dereń
rozłogowy z gat. Cornus Sericea Kelseyi, natomiast w części południowej
układ roślin powtarzajacych się czterokrotnie. Wśród nich znajdują się
zimozielone: Juniperus Scopulorum Wichita Blue, Juniperus Pfitzeriana Aurea,
liściasty krzew: Berberis Thunbergii Green Carpet oraz wyróżniająca się długim
okresem kwitnienia bylina - liliowiec Hemerocallis sp. o ciemno
pomarańczowo-brązowym kolorze kwiatów.
CIĄG PIESZO-JEZDNY./ Po jednej stronie alei projekt przewiduje nasadzenia
zimozielonego krzewu z gatunku Taxus x media Hicksii. Krzewy posadzone w
odległości ok. 0,5 m od granicy ścieżki. Stanowią średniej wysokości żywopłot
strzyżony do wysokości 1,2 m. Od strony ogrodzenia zaprojektowano strzyżony
żywopłot liściasty zbudowany z kombinacji czterech gatunków drzew kolejno
po sobie następujących: Fagus Sylvatica, Fagus Sylvatica Rohanii, Carpinus
Betulus, Fagus Sylvatica Atropurpurea. Drzewa posadzono wzdłuż granicy
działki w odstępach co 0,8 m.
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ŚCIEŻKA ZDROWIA./ Przy ścieżce zaplanowano nasadzenia tylko wzdłuż jednej
strony. Szatę roślinną tworzy liściasty niski żywopłot naturalnie tworzony przez
tawułę z gat. Spiraea japonica Firelight, posadzony modułami o długości 6 m
w odstępach co 6,9 m. Krzewy posadzone w odległości ok. 0,5 m od granicy
ścieżki.
1.3. Nasadzenia roślinne przy placu zabaw
Wzdłuż ogrodzenia placu w jego południowej części projektuje się
nasadzenia z bylin wieloletnich, zadarniających, w części zimozielonych oraz
traw odpornych na słońce, wysokość bylin od 0,5 m do 1,5 m, kolorystka:
różne odcienie zieleni, różowy, fioletowy, ciemny fiolet,
żółty. Bardzo
zróżnicowany kształt liści. Skład gatunkowy: Rudbekia fulgida, Echinacea
purpurea, Lavandula angustifolia Hidcode, Penstemon digitalis Husker Red,
Pennisetum alopeculoides Moudry, Miscanthus sinensis Purple Fall.
Projekt przewiduje również nasadzenia drzew wzdłuż ogrodzenia placu od
jego zachodniej części. Są to jarząby z gat. Sorbus aucuparia w ilości 3 sztuk w
odstępach co 6 m i w odległości ok. 2 m od siatki ogrodzeniowej.
1.4. Nasadzenia przy siłowni
W tej części parku planuje się kombinację dwóch roślin regularnie
powtarzających się wokół nawierzchni oraz centralną rabatkę.
Kombinację tych roślin stanowią jałowce płożące o jasnozielonym
zabarwieniu igieł z żółtymi przyrostami z gat. Juniperus Pfitzeriana Aurea, które
znajdują się po obu stronach brzozy, drzewa z gat. Betula pendula Youngii.
Układ ten powtarza się trzykrotnie przy każdej z ławek tworząc kącik
wypoczynkowy.
Centralną rabatkę wypełnia interesująca roślina o różnokolorowych kwiatach
- tawuła z gat. Spiraea japonica Genpei. Tworzy obwódkę zamykając całą
rabatę nad którą góruje niewielkie drzewko na pniu z gat. Ginko biloba
Mariken - karłowata odmiana dająca jesienią złocisto-żółte zabarwienie liści.
1.5. Nasadzenia roślinne w sercu parku
Jego częścią są regularne cztery kwatery utworzone przez ścieżki wiodące do
centralnej rabaty różanej. Każda z nich obramowana jest żywopłotem z
bukszpana strzyżonego do wys. 0,6 m, wypełniona rabatą kwiatową na tle
starannie strzyżonych i utrzymanych trawników. W narożnikach kompozycji
zaprojektowano akcent - Prunus 'KIKU-SHIDARE-ZAKURA' małe drzewo o
zwisających gałęziach, koronie luźnej i nieregularnej. Obficie kwitnące
wiosną. Drzewa posadzono w równej odległości 3,3 m od granic ścieżki.
Skład gatunkowy rabat kwiatowych:
Spiraea japonica Genpei tworząca obwódkę oraz tuż za nią liliowce o
wielobarwnych kwiatach lub piwonie chińskie w odmianach. Na trawniku
planuje się nasadzenia roślin cebulowych według uznania jako kolejny
akcent wiosenny.
Cztery ścieżki prowadzą do rabaty różanej skomponowanej z kilku
przeplatających się pasów róż o różnych wysokościach i kolorach kwiatów.
Wszystkie zaprojektowane róże odznaczają się wysoką odpornością na
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warunki miejskie, niską podatnością na patogeny, a także wyróżniają się
powtarzającym kwitnieniem. W samym środku oświetlone lampą
zaplanowano nasadzenia róży parkowej z gat. Rosa Robusta, dookoła niej
naprzemiennie promieniście posadzono różę parkową Rosa Mary Rose, róże
wielokwiatowe Rosa Apricot Nectar oraz Rosa Amber Queen. Najniższe piętro
rabaty kończy róża okrywowa Rosa The Fairy podkreślając elegancję
wyższych róż.
Kwatery wytyczone przez ciągi komunikacyjne zostały zamknięte przez niskie
żywopłoty z bukszpanu, w którym zaplanowano przejścia do czterech stref
parku. Wzdłuż bukszpanów w odległości ok. 0,9 m posadzono krzewy jak
następuje:
- od strony północnej: rozłożysty, obficie kwitnący późną wiosną krzew
osiągający 2-3 m wys. Kolkvitzia amabilis Pink Cloud w ilości 6 sztuk w rozstawie
1,6x1,6 m. Krzewy należy utrzymywać jako nieformowany żywopłot;
- od strony wschodniej: zimozielone krzewy Juniperus communis Meyeri o
niebieskozielonym ulistnieniu i Thuja occidentalis Aurescens o złocistożółtym
zabarwieniu igieł, posadzone naprzemiennie w dwóch rzędach w rozstawie
0,8 x0,8 m. Krzewy należy systematycznie przycinać zachowując równą
wysokość ok. 2-2,5m;
- od strony północno-zachodniej: Hydrangea paniculata Vanilie Freise krzew o dużej wartości dekoracyjnej, wyprostowanym pokroju, dorastający
do 2 m wys. Barwa kwiatów początkowo biała, szybko zmienia się na
intensywnie różową, a nawet czerwoną. Krzew posadzono w ilości 5 sztuk w
rozstawie 1,9x1,9 m. Krzewy należy utrzymywać jako nieformowany żywopłot;
- od strony południowo-zachodniej: Berberis thunbergii Red Rocket w ilości 8
sztuk, w rozstawie 0,7x0,7 m. Krzew o kolumnowym pokroju, wys. do 1,5 m, o
liściach purpurowych, szczególnie intensywnie zabarwione wiosną. Krzew
należy systematycznie przycinać zachowując równą wysokość 1,5 m;
- od strony południowej: Chamaecyparis lawsoniana Ivonne w ilości 6 sztuk w
rozstawie 1,5x1,5 m. Zimozielony krzew o stożkowatym pokroju, osiągający ok.
2.5 m wys., posiadający ulistnienie łuskowate, złocistożółte.
1.6. Ptasi Gaj:
Ta część parku została poświęcona ptakom dlatego królują tu rośliny
przyjazne ptakom: Cotoneaster horizontalis, Pyracantha Orange Charmer,
Pyracantha coccinea Red Column, Prunus virginiana Schubert, Viburnum
plicatum Grandiflorum.
Krzewy: ogniki, irga i kalina oraz niewielkie drzewko czeremcha obficie
owocując dają smakowite pożywienie dla ptaków. Ponadto obecność
krzewów w ogrodzie jest ważna, bo to w nich ptaki naturalnie zakładają
swoje gniazda.
Ogniki Pyracantha Orange Charmer i Pyracantha coccinea Red Column
posadzono naprzemiennie w układzie po cztery sztuki w rozstawie 1,3m x1,3 m
o odległości ok. 1 m od granicy żywopłotu z cisa. Odległość pomiędzy
każdym zestawem krzewów wynosi ok. 4,3 m.
W tej części parku zaplanowano karmniki swobodnie postawione na trawie.
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Zaprojektowane budki lęgowe typu A najlepiej zawiesić naprzemian, w
odległości około 20 m od siebie, na wysokości 1 - 5 m. Ważne jest aby
zarówno karmniki jak i budki lęgowe były regularnie czyszczone.
1.7. Drzewa:
Na otwartych, wyeksponowanych przestrzeniach parkowych projektuje się
drzewa posadzone pojedynczo. Są to gatunki krajowe i egzotyczne o dużych
walorach dekoracyjnych: Fagus silvatica Atropurpureum, Fagus silvatica
Pendula, Cercidiphyllum japonicum Pendulum, Quercus rubra, Aesculus
hippocastanum, Acer negundo Odessanum, Carpinus betulus Purpurea i
zimozielona choina kanadyjska Tsuga canadensis.
Drzewa typu alejowego, z koroną wyprowadzona na wysokość ok. 2-2,5 m,
średnica pnia ok. 12cm, z dobrze wykształcona bryła korzeniową.
1.8. Trawniki:
W projekcie przewiduje się dwa typy trawników:
- trawnik dywanowy w kwaterach w sercu parku;
- trawnik parkowy na całej pozostałej powierzchni parku
Oba trawniki należy regularnie kosić i nawozić.
W miejscach zwartych masywów drzew, pod koronami pozostawia się
istniejące runo parkowe. Pod koronami drzew projektuje się swobodne
nasadzenia roślin okrywowych w kilku miejscach w parku. Wśród roślin znajdą
się: Geranium macrorhizum, Cornus canadensis, Omphaloides verna oraz
zimozielona Pachysandra terminalis. Planuje się, że poprzez swobodne ich
rozrastanie w formie dywanów osiągniemy efekt naturalnego runa leśn0parkowego.
Przy przeprowadzaniu robót ogrodniczych na terenie parku zaleca się
wzmocnienie runa parkowego mieszanką odporną na zacienienie.
Szczegółowy wykaz roślin zastosowanych w projekcie zawiera tabela nr 1.
Projekt rozmieszczenia
roślin oraz
innych
przestrzennej parku zawiera plansza nr 1.

elementów

kompozycji

2. Sadzenie roślin ozdobnych oraz ich pielęgnacja.
2.1. Przygotowanie gleby.
W planowanych miejscach sadzenia roślin należy dokładnie usunąć
wszelkie zanieczyszczenia mechaniczne – gruz, kamienie, wszelkie odpady
itp. oraz chwasty wieloletnie.
Glebę należy przekopać
na głębokość 2 sztychy szpadla. Doły pod
posadzenie roślin w miarę potrzeby można zaprawić ziemią urodzajną.
Odczyn
gleby
zasadowy, natomiast dla roślin kwasolubnych (iglaki,
hortensje) stosować ziemię z torfem w celu jej zakwaszenia.
W miejscu założenia kwietników, rodzime podłoże należy przekopać z
rozłożonym kompostem, przekompostowanym obornikiem lub ziemią
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urodzajną. Do gleby można dodać nawozy mineralne w ilości 10 kg nawozu
wieloskładnikowego na 100 m2 powierzchni.
2.2. Termin sadzenia:
Większość materiału nasadzeniowego produkowana jest w pojemnikach i
można je sadzić przez cały okres wegetacyjny.
Rośliny z odkrytym korzeniem należy sadzić w okresie bezlistnym – jesienią lub
wczesną wiosną.
Drzewa i krzewy iglaste oraz liściaste wieczniezielone (bukszpan, cis ), należy
sadzić zaraz po zakończeniu przyrostów, tj. już od końca sierpnia lub przed
rozpoczęciem przyrostu w końcu kwietnia i maju. Rośliny te należy sadzić
zawsze z bryłą korzeniową.
Rośliny cebulowe - okres od września do października.
Sadzenie drzew:
Jednym z ważniejszych zaleceń jest zachowanie tej samej głębokości
posadzenia na jakiej rosły one w szkółce lub w doniczce. Istotny jest sposób
przygotowania dołu, należy go tak zagęścić aby bryła korzeniowa nie
osiadała nadmiernie. Zbyt głębokie posadzenia roślin prowadzi do osłabienia,
potem do zahamowania przyrostów, a w konsekwencji do zamierania rośliny.
Wielkość dołów powinna być 2-3 razy większa od średnicy bryły korzeniowej.
Jeśli bryła jest zabezpieczona jutą lub koszem drucianym, wówczas należy
usunąć dwa górne druty lub rozwiązać węzeł z juty. Nie ma konieczności
całkowitego usuwania osłon. Podczas sadzenia nie wolno dopuścić do
rozpadnięcia się bryły korzeniowej.
Kolejnym ważnym elementem sadzenia jest lokalizacja i sposób mocowania
palików, które nie powinny naruszać bryły korzeniowej. Wysokość palików
musi być dostosowana do wysokości pnia i miejsca osadzenia korony.
Niedopuszczalne jest pozostawienie palików i rygli na wysokości korony,
ponieważ w ten sposób będzie ona narażona na ryzyko otarć podczas
wiatrów.
2.3. Zabiegi po posadzeniu roślin.
Najważniejszym zabiegiem po posadzeniu roślin jest ich dokładne podlanie.
Wokół drzew i krzewów podczas ich sadzeniu powinno być uformowane
zagłębienie tzw. miska, która zatrzymuje wodę i zapobiega jej spływaniu.
Po kilku dniach po posadzeniu należy również uzupełnić osiadającą się
ziemię.
Miejsca wokół roślin należy okryć agrowłókniną a następnie ściółkować
grubą korą, co w znacznym stopniu zatrzyma wilgoć oraz zapobiegnie
nadmiernemu rozwojowi chwastów.
Pomiędzy bylinami miejsca należy ściółkować - torf, przegniły nawóz,
komposty bogate w materiał organiczny.
Krzewy liściaste (z odkrytym korzeniem ), po posadzeniu należy przyciąć na
wysokość ok. 20cm. Róże - na wysokość 10 –15 cm.
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2.4. Nawożenie roślin:
Roślin nie należy nawozić podczas sadzenia.
Rośliny posadzone jesienią nawozić należy wiosną, po zauważeniu pierwszych
oznak wzrostu. Rośliny sadzone wiosną, powinny dostać niewielką dawkę
nawozu po dwóch miesiącach od posadzenia.
W pierwszym roku po posadzeniu stosować połowę zalecanej dawki, każdej
następnej wiosny
należy zastosować
pełne nawożenie
nawozami
wieloskładnikowymi (Azofoska, Polifoska, Flora, Hydro i inne ) lub nawozami
o spowolnionym działaniu ( Osmocote), wtedy takie nawożenie stosuje się
tylko raz w sezonie.
Zalecane dawki dla drzew i krzewów:
- drzewa i krzewy starsze – 0,4 – 0,8 kg. nawozu wieloskładnikowego,
- drzewa i krzewy młodsze – dawka o połowę mniejsza,
- drzewa i krzewy rosnące w grupach – 4 – 8 kg na 1 m2.
Zalecane dawki dla bylin:
- 30-50 g/m2 czyli 3-5 kg/100m2 w okresie jednego roku, ilość tę można
podzielić na dwie dawki – na wiosnę i jesienią.
Zalecane dawki dla róż:
- 10kg nawozu na 100 m2 powierzchni, lub przekompostowany obornik w
ilości 3-4q /100 m2
2.5. Cięcia odmładzające roślin.
W celu zwiększenia efektu kwitnienia , należy usuwać starsze pędy i
gałęzi, które nadmiernie zagęszczając krzew powodują, że kwitnienie jest
mniej obfite.
Najbardziej optymalnym terminem do cięcia większości roślin jest okres
spoczynku.
Krzewy iglaste – (cis pospolity „Repandens”) - bardzo dobrze znoszą cięcie i
mają zdolność regeneracji pędów. Przeprowadzać wczesną wiosną lub
jesienią.
Krzewy zimozielone – koniec okresu spoczynku lub po zakończeniu wzrostu.
Krzewy liściaste kwitnące na pędach
uformowanych w poprzednich
okresach wegetacji (np. forsycja, tawuła) - prześwietla się po kwitnięciu,
usuwając najstarsze pędy lub gałązki z kwiatami.
Krzewy kwitnące i zawiązujące owoce ozdobne.
Prześwietla się po zawiązaniu owoców, usuwając najstarsze pędy bez
owoców.
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Krzewy kwitnące na końcach pędów tegorocznych.
(np. pęcherznica, kalina, tawuła) – cięcie przeprowadza się w okresie
spoczynku, intensywna przycinanie starszych pędów, powoduje silniejsze
odrastanie nowych i bardziej okazałe kwitnienie.
Krzewy kwitnące na pędach wieloletnich
(irgi ) - cięcie przeprowadza się w okresie spoczynku.
2.6. Pielęgnacja roślin.
BYLINY
Byliny zimują w gruncie oraz powinny być objęte stałą pielęgnacją. Tylko
wtedy ich walory dekoracyjne będą właściwie eksponowane. Konieczne
zabiegi to odchwaszczanie, podlewanie w czasie suszy, usuwanie
przekwitłych kwiatostanów i uschniętych części roślin. Dzięki temu niektóre
gatunki bylin mogą ponownie zakwitnąć. Przycinanie po kwitnieniu
uniemożliwia tworzenie się nasion, więc wzmacnia rośliny i sprzyja silniejszemu
wzrostowi w następnym roku, zapobiega samoistnemu rozsiewaniu się.
Większość bylin należy przyciąć późną jesienią. Można pozostawić na zimę
byliny rosnące w dużych grupach, o interesujących, zaschniętych liściach lub
kwiatostanach. Będą one wyglądały atrakcyjnie, zwłaszcza oszronione lub
przyprószone śniegiem. Bardzo dekoracyjnie wyglądają również kępy
i zasuszone kwiatostany traw ozdobnych. Wówczas usunięcie suchych części
należy przeprowadzić wczesną wiosną, zanim rośliny zaczną się rozwijać.
Byliny, dla zapewnienia optymalnego wzrostu i obfitego kwitnienia, najlepiej
zasilać kompostem lub nawozami mineralnymi o długim okresie działania.
Co kilka lat (w zależności od wymagań gatunkowych roślin) konieczne jest
odmładzanie roślin, tj. podzielenie skarp korzeniowych wiosną oraz usunięcie
martwych części. Wymagają też nawożenia i ściółkowania w celu
uzupełnienia substancji mineralnych w podłożu.
Jeśli gleba przed posadzeniem bylin zostanie odpowiednio przygotowana,
zabiegi te wykonuje się co kilka lat.
DRZEWA I KRZEWY:
Odpowiednie przygotowanie gleby przed posadzeniem oraz dobra ich
pielęgnacja znacznie skracają czas potrzebny na zaaklimatyzowanie się tych
roślin.
Bardzo ważnym i koniecznym dla większości gatunków drzew i krzewów
kwitnących zabiegiem pielęgnacyjnym jest cięcie. Warto jednak pamiętać,
że powinno być ono wykonane w sposób właściwy, nie zniekształcający
pokroju typowego dla gatunku i odmiany. Krzewy należy przycinać w różnych
terminach, zależnie od pory ich kwitnienia:
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zimą i wczesną wiosną - krzewy kwitnące na tegorocznych pędach, np.
żylistki, niektóre odmiany tawuły, pięciorniki, tamaryszki;
•
po przekwitnięciu - krzewy kwitnące wczesną wiosną na pędach
zeszłorocznych, np. forsycję, niektóre odmiany tawuły, krzewuszki,
jaśminowce; przy wcześniej wykonanym cięciu istniałoby ryzyko usunięcia
pędów z kwiatostanami.
Co kilka lat potrzebne jest przeprowadzenie wiosennego cięcia
prześwietlającego i odmładzającego krzewy, a jego wysokość zależy od
gatunku i odmiany. W ciągu roku można także wykonywać cięcia regulujące,
poprawiające pokrój rośliny, a u krzewów szczepionych - usuwać zdziczałe
pędy.
Krzewy iglaste przycinamy, gdy wznowią wiosną wegetację i pojawią się na
nich nowe przyrosty. Dobrze cięcie znoszą żywotniki (Thuja), jałowce
(Juniperus), cyprysiki (Chamaecyparis), cisy (Taxus).
Drzewa o geometrycznym pokroju zaplanowane w projekcie jak wiśnia
osobliwa, lipa czy klon czerwony powinny być w ciągu sezonu regularnie
cięte aby utrzymać pożądany pokrój kulisty czy kolumnowy.
Ważnym zabiegiem pielęgnacyjnym jest nawożenie roślin nawozem
wieloskładnikowym powolnie działającym przynajmniej raz w sezonie.
Natomiast w przypadku roślin iglastych wymagane jest nawożenie wiosenne
oraz jesienne.
•

2.7. Zabezpieczenie roślin na zimę.
Największe zagrożenie uszkodzeniami mrozowymi dla roślin zimozielonych
występuje w lutym i marcu w miejscach silnie nasłonecznionych. Rośliny w
takich miejscach należy okryć agrowłókniną lub mniejsze gałązkami roślin
iglastych. Glebę wokół tych roślin jak i pozostałych można wyściółkować,
zabezpieczyć gałązkami roślin iglastych lub obsypać podstawy roślin do
wysokości ok. 10 –15 cm.
Krzewy róż należy obsypać ziemią ogrodową - kopczyk na wysokość ok.
30 cm.
Byliny na okres zimowy należy okryć gałązkami roślin iglastych.
2.8. Pielęgnacja trawników.
Podstawowy zabieg po posadzeniu to regularne podlewanie, koszenie i
nawożenie.
W miejscach zacienionych należy regularnie przeprowadzać koszenie w celu
osłabienia i wyeliminowania chwastów.
Renowacja istniejących trawników będzie miała na celu wyrównanie
powierzchni,
wyeliminowanie
chwastów i roślin niepożądanych,
poprawienie ogólnego stanu technicznego (struktura gleby) i zdrowotnego
roślin trawnikowych oraz podniesienie walorów estetycznych.
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Sposób przeprowadzenia renowacji:
Do renowacji należy przystąpić po opadach deszczu.
1. usunąć z powierzchni trawnika
wszelkie zanieczyszczenia –gruz,
kamienie, gałęzie,
2. skosić trawę do wysokości 1,5 – 2cm,
3. usunąć skoszoną trawę,
4. zwałować trawnik wałem gładkim o takiej masie
aby jego
zastosowanie zlikwidowało wystające kępy traw i inne nierówności,
5. zastosować wertykulator,
6. wysiać
przygotowaną
mieszankę
traw
(specjalne mieszanki
regeneracyjne ), a przy trawnikach typu łąkowego można wsiać
mieszankę traw z kwiatami łąkowymi,
7. wałować trawnik wałem kołkowym,
8. utrzymywać umiarkowaną wilgoć.
9. w miejscach gdzie ziemia jest mało urodzajna, po przeprowadzeniu
wertykulacji należy rozsypać ziemię urodzajną.
2.9. Ochrona przed szkodnikami.
Mimo starannej pielęgnacji mogą pojawić się szkodniki, żerujące na liściach,
łodygach, jak również w okolicach korzeni. Spośród nich najczęstszymi są
owady i grzyby.
Stosujemy kilka metod w walce ze szkodnikami.
1. Metody zapobiegawcze - mają na celu niedopuszczenie do zawleczenia i
rozprzestrzeniania się szkodników poprzez:
- wybieranie zdrowych materiałów roślinnych w trakcie zakupu,
- świadome zmiany warunków środowiska, których celem jest ułatwienie
rozwoju roślinie, ułatwienie jej przeżycia w momencie kontaktu ze szkodnikiem
poprzez nawożenie, niszczenie chwastów, właściwe cięcie i pielęgnację,
- stosowanie odmian odpornych czy mniej wrażliwych na choroby, szkodniki
2. Metody
bezpośredniego
zwalczania - metody
mające
na
celu
interwencyjne obniżenie liczebności szkód: mechaniczne metody zwalczania,
ścinanie porażonych pędów, metody biologiczne czyli wykorzystywanie
naturalnych wrogów szkodników i „wprowadzeniu ich” do uprawy w
odpowiednim czasie i kontrolowanych warunkach.
3. Metody chemiczne - polegają na stosowaniu chemicznych środków
trujących zwalczających owady i patogeny. Działają one szybko i skutecznie.
3. Wymagania szczególne dotyczące materiału roślinnego:
Materiał roślinny przeznaczony do nowych nasadzeń, transport, opakowanie,
przechowywanie, powinny spełniać wymogi jakościowe normy BN-65-912502.
Drzewa i krzewy przeznaczone do nasadzeń powinny charakteryzować się
naturalnym pokrojem dla danego gatunku
i odmiany,
prawidłowo
uformowane, z prawidłowo wykształconym systemem korzeniowym (korzeń
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główny i korzenie boczne). Bryła korzeniowa powinna być odpowiednio
uformowana i nie uszkodzona. Kora nie powinna być uszkodzona. Pędy roślin
mogą być przycięte zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej.
Materiał roślinny powinien tez spełniać wymogi agrotechniki szkółkarskiej.
Drzewa alejowe i
do uzupełnienia
powinny charakteryzować się
parametrami typowymi dla drzew alejowych tj. korona ukształtowana na
wysokości co najmniej 2-2,5m, obwód pnia ok. 12cm, z dobrze wykształconym
systemem korzeniowym, w pojemnikach lub zabalotowane.
Prace przy zieleni na terenie parku należy prowadzić pod nadzorem inspektora prac w
terenach zieleni.
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Tabela 1.
WYKAZ ROŚLIN
NAZWA ŁACIŃSKA
ROŚLINY
ORAZ JEJ NUMER W
PROJEKCIE

POLSKA
NAZWA
ROŚLINY

LICZBA
SZTUK

WIDOK

OPIS

DRZEWA I KRZEWY IGLASTE

1.TSUGA CANADENSIS

CHOINA
KANADYJSKA

1

Duże drzewo o szerokostożkowatym
pokroju, w młodości wolnorosnące,
osiągające w wieku 30 lat do 10 m
wys. Igły krótkie ciemnozielone,
pędy cienkie, lekko przewisające.
Wymagania glebowe przeciętne,
preferuje gleby wilgotne. Polecana
do nasadzeń pojedynczych, nad
zbiorniki wodne oraz na cięte
żywopłoty - gęstość sadzenia 2
szt./mb.
Drzewo o malowniczej,
szerokostożkowej, luźnej koronie.
Osiąga 15 metrów wysokości, 8 m
szerokości, przyrasta ok. 20 cm
rocznie. Bardzo często rozwija formy
wielopniowe. Pędy są cienkie,
zwisające, a wierzchołek drzewa
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przegina się ku dołowi. Igły drobne,
szyszki małe, wrzecionowate,
długości około 2,5 cm.
Choina kanadyjska pochodzi ze
wschodnich rejonów Ameryki
Północnej, ale dobrze znosi nasze
warunki klimatyczne. Najlepiej czuje
się w rejonach o łagodniejszych
zimach (Polska zachodnia,
środkowa i południowo-zachodnia).
Jest dość wytrzymała na niskie
temperatury, ale wrażliwa na suszę.
Wymaga gleb żyznych, wilgotnych i
ocienionych stanowisk.

2. JUNIPERUS
COMMUNIS 'MEYER'

JAŁOWIEC
POSPOLITY
MEYER

12

Jedna z najwartościowszych, silnie
rosnących, kolumnowych odmian
jałowca o srebrzystym,
niebieskozielonym ulistnieniu. Po 10
latach uprawy dorasta do 3 m
wysokości, docelowo osiąga około
5 m wysokości i 1-1,2 m szerokości.
Forma wielopędowa,
bezprzewodnikowa, o spiczastym
wierzchołku. Gałązki liczne,
wyprostowane, ułożone pionowo, z
odstającymi, prawie przewisającymi
końcami. Igły dosyć krótkie,
sztywne, ostre, silnie kłujące,
stalowozielone, osadzone po 3
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wokół pędów. Od góry igły są
wklęsłe, z wyraźną wstążką
srebrzystoniebieskiego nalotu, od
spodu wypukłe, zielone, stąd
ciekawy efekt kolorystyczny. Roślina
wyjątkowo łatwa w uprawie,
zdrowa, o bardzo skromnych
wymaganiach glebowych.
Doskonale rośnie na stanowiskach
słonecznych, na glebach ubogich
w składniki pokarmowe, suchych,
kamienistych, a nawet jałowych.
Krzew odporny na mróz. Polecany
do uprawy w ogrodach
przydomowych, zieleni osiedlowej,
na wrzosowiskach, na cmentarzach.
Nadaje się do sadzenia w formie
szpaleru.
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3. THUJA
OCCIDENTALIS 'AURESCE
NS'

4. CHAMAECYPARIS
LAWSONIANA 'IVONNE'

TUJA
ZACHODNIA
AURESCENS

CYPRYSIK
LAWSONA
IVONNE

11

6

Polska, dosyć silnie rosnąca,
wąskostożkowa odmiana żywotnika,
osiągająca w wieku 10 lat ok. 2,5 m
wys. Złocistożółte zabarwienie
gałązek. Wymaga dosyć żyznych i
raczej wilgotnych gleb. Polecana
jako roślina szpalerowa i
żywopłotowa, na cmentarze i do
mieszanych kompozycji barwnych.
Gęstość sadzenia w rzędzie: co 0,7
m.

Odmiana o średnio szybkim
wzroście, stożkowatym pokroju,
osiągająca w wieku 10 lat ok. 2.5 m
wys. Ulistnienie łuskowate,
złocistożółte, nie ulegające
odbarwieniu w okresie zimowym.
Wymaga dosyć żyznych i
wilgotnych gleb. Polecana do
uprawy w zachodniej części kraju
jako barwny element w
kompozycjach ogrodowych.
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5. JUNIPERUS
SCOPULORUM 'WICHITA
BLUE'

JAŁOWIEC
SKALNY
WICHITA BLUE

12

Odmiana wąskostożkowata, dość
silnie rosnąca. W wieku 10 lat osiąga
ok. 2 m wysokości, w dobrych
warunkach glebowych. Na słabych
glebach rozmiary znacznie mniejsze.
Pędy wałeczkowate, ustawione
pionowo do góry. Jedna z
intensywniej niebiesko
zabarwionych odmian, nie
zmieniająca koloru zimą. Ma małe
wymagania glebowe i
wilgotnościowe. Obok odmiany
‘Sprigbank’ tego samego gatunku,
może być zalecana do sadzenia na
słabych glebach. Rośliny polecane
do ogrodów przydomowych, do
nasadzeń pojedynczych lub w
małych grupach na wrzosowiskach,
do kolekcji roślin iglastych, do
zestawień kolorystycznopokrojowych na rabatach
mieszanych z krzewami i bylinami,
rzadziej na szpalery. Mogą być
również wykorzystywane w zieleni
publicznej.
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6. TAXUS CUSPIDATA
'AURESCENS'

7. TAXUS ×MEDIA 'HICKSII'

Karłowa odmiana, zwarta,
o krótkich pędach, osiąga ok. 0,8
m wysokości i 1,5 m szerokości.
Przyrasta rocznie ok. 4-6 cm. Igły
krótkie, żółte, z wiekiem zielenieją.
CIS JAPOŃSKI

CIS POŚREDNI
HICKSII

67

445

Duży krzew o wyprostowanym
pokroju, silnym wzroście, osiągający
po 10 latach ok. 3 m wys. Pędy
wzniesione, sztywne, igły
ciemnozielone. Obficie zawiązująca
dekoracyjne, pokryte czerwoną
osnówką nasiona. Wymaga gleb
dosyć żyznych i wilgotnych.
Odporny na zanieczyszczenia
powietrza. Najlepszy cis na strzyżone
żywopłoty – gęstość sadzenia 2-3
szt/mb. Podobnymi odmianami są
‘Hatfieldii’ i ‘Hillii’.
Cis uformowany na żywopłot o
wysokości 1,5 m.
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8. JUNIPERUS
×PFITZERIANA 'PFITZERIAN
A AUREA'

JAŁOWIEC
PFITZERA 'PFITZE
14
RIANA AUREA'

Silnie rosnący, rozłożysty krzew o
żółtych przyrostach osiągający po
10 latach uprawy 1 m wysokości
oraz 2-3 m średnicy. W pierwszych
latach krzewy są płaskie, później się
wypiętrzają. Docelowo rośliny mogą
osiągać 2,5 m wysokości i 6 m
szerokości. Pędy grube i sztywne.
Gałązki wałeczkowate, cienkie,
pokryte łuskami oraz drobnymi
igłami. Na końcach pędów gałązki
malowniczo opadają do dołu. U
starszych egzemplarzy część pędów
wznosi się tworząc nieregularne,
efektowne piętra. Ulistnienie
młodych pędów jasnożółte, jesienią
żółtozielone, a wewnątrz krzewów
zielone. Wymagania glebowe i
wilgotnościowe małe, stanowiska
słoneczne. System korzeniowy płytki,
szeroko rozgałęziony. Z tego
względu źle znosi przesadzanie.
Należy kupować rośliny uprawiane
w doniczkach lub kopane z dużą
bryłą korzeniową, nigdy z tak
zwanym gołym korzeniem. Krzewy
dobrze znoszą letnie upały i susze.
Odmiana uzyskana jako mutacja
odmiany 'Wilhelm Pfitzer' w szkółce
D. Hilla w Kalifornii, w USA w 1923
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roku. Polecana do uprawy w
dużych ogrodach, parkach, zieleni
osiedlowej jako roślina okrywowa.
Bardzo dobrze sprawdza się na
skarpach, chroniąc glebę przed
erozją, osypywaniem i
zachwaszczeniem.
DRZEWA LIŚCIASTE

9. PRUNUS VIRGINIANA
SCHUBERT

CZEREMCHA
WIRGINIJSKA
SCHUBERT
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10. PRUNUS 'KIKUSHIDARE-ZAKURA'

WIŚNIA KIKUSHIDARE-ZAKURA

4

Małe drzewo lub duży krzew o
stożkowatej koronie, dorastające do
4-6 m wys. Liście dekoracyjne, na
wiosnę zielone, latem zmieniają
kolor na ciemnopurpurowy. Kwiaty
białe, liczne, zebrane w grona, V.
Owoce ciemne, małe jagody.
Wymagania glebowe przeciętne.
Polecane do zestawień
kolorystycznych w małych i dużych
ogrodach

Małe drzewo o zwisających
gałęziach i koronie luźnej i
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nieregularnej. Dorasta do 5 m wys. i
4 m szer. Liście zielone, błyszczące,
jesienią żółtopomarańczowe.
Kwiaty pełne, różowe, 6cm śr.,
zebrane w pęczki po kilka sztuk,
zwisające na długich szypułkach, V.
Kwitnie bardzo obficie. Preferuje
miejsca słoneczne, osłonięte, gleby
żyzne, wilgotne.

11. CATALPA
BIGNONIOIDES NANA

SURMIA
BIGNONIOWA
NANA

12

Małe, wolnorosnące drzewo o
płaskokulistej, gęstej
koronie,dorastającej do 5 m
średnicy. W sprzedaży oferowane
zwykle w formie piennej. Liście
zielone, sercowate. Nie zawiązuje
kwiatów. Stanowisko słoneczne lub
półcieniste, osłonięte. Wymaga
żyznej, uprawnej gleby. Młode
rośliny wrażliwe na przemarzanie.
Polecany do małych ogrodów, oraz
do obsadzania ulic i parkingów.
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12. CERCIDIPHYLLUM
JAPONICUM PENDULUM

GRUJECZNIK
JAPOŃSKI
PENDULUM

1

13. SORBUS AUCUPARIA

JARZĄB
POSPOLITY

3

Drzewo o wyróżniającym się
pokroju, cudownie przebarwiające
się. Dorasta do 5 m wys. i 4 m szer.
Liście okrągłe, jasnozielone, wiosną
czerwonobrunatne, jesienią żółte
lub czerwone. Pędy cienkie,
zwisające do samej ziemi, nadają
roślinie „płaczący” pokrój. Dobrze
rośnie na glebach wilgotnych i
świeżych. Roślina, na miejsca
eksponowane. Szczególnie
dekoracyjna jesienią.
Jarząb pospolity, popularnie
nazywany jarzębiną, to drzewo
dorastające do 12 m wysokości,
występujące pospolicie na obszarze
całej Polski (w lasach, zaroślach i na
miedzach).
Kwitnie na biało, od mają do
czerwca. Dekoracyjne, kuliste,
czerwone owoce długo utrzymują
się na drzewie (od lipca do
października). Liście po roztarciu
pachną gorzkimi migdałami,
jesienią przebarwiają się na kolor
żółty lub pomarańczowy.
Jarząb pospolity (jarzębina) ma
niewielkie wymagania w stosunku
do siedliska. Preferuje stanowisko
słoneczne lub półcieniste.
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14. BETULA PENDULA

BRZOZA
10
BRODAWKOWATA

Polecany jest do sadzenia w
obrębie zieleni miejskiej, w parkach i
ogrodach. Jego owoce po
przemrożeniu lub zanurzeniu we
wrzątku wykorzystuje się do celów
spożywczych (dzięki tym zabiegom
tracą trujące właściwości i gorzki
smak). Wyrabia się z nich m.in.
dżemy i soki.
Wysokość brzozy brodawkowatej
dochodzi do 25 m, przy średnicach
do ok. 60 cm; często także w
postaci karłowatej. Pień do
wysokości ok. 12-15 m wolny od
gałęzi, cylindryczny, niekiedy
zniekształcony przy odziomku; na
niekorzystnych siedliskach także
skrzywiony. Kora mlecznobiała,
dająca się oddzierać cienkimi
poprzecznymi pasmami, wiekiem
pstra, spękana w dolnej części pnia,
gruba i czarnawa. Młode pędy
pokryte brodawkami. Liście
skrętoległe, pojedyncze, podwójnie
ząbkowane, jajowato zakończone
lub trójkątne. Długość liścia do 7
cm, szerokość ok. 3 cm, kolor zielony
- na jesieni żółty. Kwiatostany w
postaci długich kotek. Nasiona to
orzeszki ok. 3mm, dookoła błoniasto
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15. BETULA PENDULA
YOUNGII

16. FAGUS SILVATICA
PENDULA

BRZOZA
DRODAWKOWAT
A YOUNGII

3

BUK POSPOLITY
PENDULA

2

oskrzydlone.
Malownicze, wolno rosnące drzewo
o parasolowatej, mocno zwisającej
koronie. Wysokość i szerokość do 6
m. Kora biała i gładka. Jasnozielone
liście wcześnie rozwijają się na
wiosnę, jesienią stają się żółte.
Stanowisko słoneczne. Dobrze
rośnie w każdych warunkach.
Szczególnie polecana do sadzenia
w małych ogrodach, nad wodą,
przy tarasach i placykach
wypoczynkowych.
Cięcie przeprowadzać stale aby
utrzymywać parasolowaty pokrój
drzewa.
Jedno z najładniejszych drzew o
pokroju zwisającym. Korona
zmienna, szeroka lub słupowa,
malownicza, przybierająca
fantastyczne kształty. Osiąga wys.
15-25 m i podobną szer. Liście
zielone, błyszczące, jesienią żółte
lub czerwonobrązowe. Stanowisko
słoneczne lub cieniste. Preferuje
gleby żyzne i świeże, o stałym
poziomie wód gruntowych. Do
sadzenia pojedynczo na dużej,
otwartej przestrzeni.
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17. QUERCUS RUBRA

DĄB CZERWONY

3

Dąb czerwony (Quercus rubra) to
drzewo osiągające ok. 25m
wysokości. Należy do rodziny
bukowatych (Fagaceae). Pochodzi
z Ameryki Północnej. Do Polski
sprowadzili go leśnicy w XIX wieku.
Drzewo posiada nagie, błyszczące
pędy o barwie ciemnoczerwonej
lub brązowo-oliwkowej. Jego kora
przez wiele lat (ok. 40) również jest
gładka i dopiero po tym okresie
ulega pękaniu. Charakterystyczne
powcinane liście są ułożone
skrętolegle. Jesienią efektownie
przebarwiają się na pomarańczowo
i czerwono. To roślina jednopienna –
kwiaty męskie (kotki) i żeńskie
(pojedyncze) występują na jednym
okazie. Dąb kwitnie w maju.
Owocem jest szerokojajowaty
żołądź.
Uprawa dębu czerwonego
Dąb czerwony jest łatwy w uprawie,
gdyż ma dużo mniejsze wymagania
od dębów rodzimych
(szypułkowego i bezszypułkowego) .
Lubi stanowiska słoneczne, ale
dobrze znosi również zacienienie.
Ponadto jest odporny na inne
niekorzystne czynniki takie jak

25
zanieczyszczenia powietrza, susze i
mróz (wytrzymuje temp. do -40ºC).
Roślina toleruje gleby o różnej
jakości – może rosnąć nawet na
podłożu piaszczystym. Jest odporna
na choroby i szkodniki.
Dąb czerwony - zastosowanie
Dąb czerwony jest chętnie sadzony
w parkach i zieleni miejskiej (często
tworzy się z niego aleje). Można
uprawiać go również w ogrodach,
tych o większej powierzchni.
Szczególnie dobrze wygląda w
nasadzeniach naturalistycznych.
Trzeba jednakże pamiętać, że
drzewo szybko rośnie i w dodatku
jest ekspansywne - samoczynnie
rozsiewa się.
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18. FAGUS SILVATICA
ATROPURPUREA

BUK POSPOLITY
ATROPURPUREA

Drzewo osiągające do 20m
wysokości. Najlepiej rośnie w cieniu,
półcieniu lub pełnym
nasłonecznieniu na glebach
żyznych o odczynie zasadowym.
Ma kształt rozłożysty. Rośnie wolno.
Liście koloru czerwonego.
1
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19. AESCULUS
HIPPOCASTANUM

20. ACER NEGUNDO
ODESSANUM

KASZTANOWIEC
BIAŁY

KLON
JESIONOLISTNY
ODESSANUM

1

3

Drzewo do 25 m wys. i 20 m szer., o
szerokiej, malowniczej koronie.
Starsze egzemplarze mają gałęzie
przewieszające się do samej ziemi.
Liście pięciopalczaste,
ciemnozielone, wcześnie
rozwijające się na wiosnę, a jesienią
przebarwiające się na
żółtobrązowo. Kwiaty białe zebrane
w okazałe kwiatostany,
miododajne, V. Owoce – liczne
kasztany. Stanowiska słoneczne i
cieniste. Małe wymagania
glebowe, duża odporność na
warunki miejskie. Gatunek polecany
do parków oraz jako roślina
alejowa.
Drzewo o szerokiej, nieregularnej
koronie. Osiąga 10 m wys. i 7 m szer.
Młode liście brązowe lub
pomarańczowe, później intensywnie
złocistożółte.. Największy efekt
kolorystyczny w maju. U roślin
rosnących w pełnym słońcu, latem
barwa nieco blednie. Bez
szczególnych wymagań
glebowych. Odmiana polecana do
parków i dużych ogrodów, jako
mocny barwny akcent.
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21. CARPINUS BETULUS
PURPUREA

22. TILIA CORDATA
SIMONE

GRAB POSPOLITY
PURPUREA

3

LIPA
DROBNOLISTNA
SIMONE

14

Średniej wielkości drzewo o
czerwonawych liściach na wiosnę.
Pokrój stożkowaty, zaokrąglony.
Dorasta do 10 m wys. i 7 m szer.
Kora gładka, popielatoszara z
jasnymi smugami. Liście owalne,
ząbkowane, szorstkie. Młode liście
purpurowe, szybko zmieniają barwę
na ciemnozieloną, jesienią żółkną.
Najładniejsze wybarwienie na
młodych lub mocno przycinanych
roślinach. Stanowisko słoneczne i
cieniste. Gatunek tolerancyjny, ale
preferuje gleby świeże i żyzne,
obojętne lub zasadowe. Odmiana
bardzo dekoracyjna wiosną. Dobra
do kompozycji naturalistycznych do
parków i zieleni osiedlowej.
Osiąga 4-6 m wysokości, ma
regularną kulstą koronę do 4 m
szerokości. Jasnozielone liście są
drobne zwłaszcze na letnich
przyrostach. Bardzo intensywnie
pachnące, jasnożółte kwiaty
obsypują roślinę w czerwcu i lipcu.
Drzewo ma wyprostowany pokrój i
jest mocno rozgałęzione. Odporna
na chorroby i szkodniki.
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23. GINKO BILOBA
MARIKEN

MIŁORZĄB
DWUKLAPOWY
MARIKEN

24.
A. FAGUS SYLVATICA
B. FAGUS SYLVATICA
ROHANII
C. CARPINUS BETULUS
D. FAGUS SYLVATICA
ATROPUNICEA

A. BUK POSPOLITY
B. BUK POSPOLITY
ROHANI
C. GRAB
POSPOLITY
D. BUK POSPOLITY
ATROPUNICEA

KRZEWY LIŚCIASTE

1

176
a. 44
b. 44
c. 44
d. 44

Jedna z cenniejszych karłowych
odmian o pokroju kulistym . Korona
może osiągnąć ok. 1,5 m średnicy .
Liście zielone , mocno karbowane
jesienią przebarwione na kolor
złoto-żółty .
Jak wszystkie miłorzęby preferuje
gleby próchniczne , lekko kwaśne ,
koniecznie z drenażem.
Stanowisko powinno być słoneczne
, osłonięte od wiatru.
Doskonale nadaje się do małych
ogrodów jako soliter, ale też do
uprawy w pojemnikach.
Roślina szczepiona na wysokości 120
cm ( wysokość pnia).
Żywopłot uformowany z czterech
drzew liściastych w układzie
naprzemiennym. Strzyżony do
wysokości 1,5 m i szerokości 1,5 m.
Gęstość sadzenia 0,8x0,8 m.
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25. BERBERIS
THUNBERGII 'GREEN
CARPET'

26. BERBERIS THUNBERGII
'ATROPURPUREA'

BERBERYS
4
THUNBERGA
GREEN CARPET

BERBERYS
THUNBERGA
ATROPURPURE
A

12

Niski, ciernisty krzew o długich,
przewieszających się pędach.
Dorasta do 1 m wys. przy 1,5 m szer.
Liście jasnozielone. Jesienią
przebarwiają się od żółtego do
szkarłatnego. Kwiaty żółte, w
obfitych małych gronach, V.
Niewybredny w stosunku do gleby i
stanowiska, chociaż woli miejsca
nasłonecznione. Doskonały,
odporny krzew okrywowy.
Ciernisty krzew o pokroju
kopulastym. Osiąga 1,5-2 m wys.
Liście purpurowoczerwone
opadające na zimę. Kwiaty żółte, V.
Owoce czerwone. Preferuje
stanowiska słoneczne lub lekko
cieniste; gleby całkiem kwaśne do
umiarkowanie alkalicznych. Znosi
niskie temperatury i okresową suszę.
Nadaje się na żywopłoty, szpalery i
do zestawień kolorystycznych.
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27. BERBERIS THUNBERGII
ERECTA

28. BERBERIS THUNBERGII
RED ROCKET

BERBERYS
THUNBERGA
ERECTA

BERBERYS
THUNBERGA
RED ROCKET

323

Wąski, ciernisty krzew z
wyprostowanymi pędami, z wiekiem
rozkładającymi się na boki. Osiąga
1,5 m wys. Jasnozielone liście
jesienią przebarwiają się na
purpurowo. Kwiaty żółte, V.
Stanowisko słoneczne lub lekko
cieniste. Nie ma specjalnych
wymagań glebowych. Doskonała
roślina żywopłotowa.

8

Krzew o kolumnowym pokroju. Wys.
do 1,5 m, szer. do 0,8 m. Liście
purpurowe, szczególnie intensywnie
zabarwione wiosną. Kwiaty drobne,
żółte. Owoce czerwone.
Wymagania glebowe niewielkie.
Odpowiednia forma na wąskie
szpalery oraz jako barwny, pionowy
akcent w kompozycji.
Mrozoodporność wysoka.
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29. BUXUS SEMPERVIRENS

30. COTONEASTER
HORIZONTALIS

BUKSZPAN
WIECZNIEZIELO
NY

531

IRGA
POZIOMA

60

Zimozielony, wolnorosnący, gęsty
krzew, czasami wyrastający w małe
drzewo. Osiąga od 2 do 4 m wys.
Liście skórzaste, owalne, lśniące,
ciemnozielone. Kwiaty niepozorne,
ale miododajne. Stanowisko od
słonecznego do pełnego cienia.
Gleby obojętne do wapiennych,
zasobne w humus. Podstawowa
roślina do formowania w
geometryczne bryły i na strzyżone,
niskie żywopłoty. Może przemarzać
w surowe zimy.
Irga pozioma to niski krzew liściasty –
osiąga 0,5-0,7 m wysokości. Ma
rozłożysty, płożący pokrój, pędy
rosną prawie poziomo i
charakterystycznie się rozgałęziają
(podobnie jak szkielet ryby). Liście są
ciemnozielone, błyszczące, owalne,
niewielkie, jesienią przebarwiają się
na czerwono-pomarańczowo.
Kwitnie w czerwcu, kwiaty są białe
lub biało-różowe, liczne,
miododajne. Owoce pojawiają się
w październiku, są czerwone,
pozostają na roślinie na zimę.
Toleruje wszystkie rodzaje
uprawnych gleb ogrodowych.
Stanowisko powinno być słoneczne,
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31. KOLKWITZIA
AMABILIS 'PINK CLOUD'

KOLKWICJA
CHIŃSKA

6

ewentualnie lekko ocienione. Jest
mrozoodporna, ale podczas
bezśnieżnych zim może przemarzać.
Irga pozioma znakomicie nadaje się
jako roślina okrywowa. Poleca się ja
do ogrodów skalnych, na murki i
skarpy, także na rabaty.
Zalecana gęstość sadzenia 2-3
szt./m2
Odmiana wyselekcjonowana z
siewek gatunku, wysianych w
latach czterdziestych w Anglii.
Rośnie dość szybko i osiąga wys. 2-3
m wysokości. Pokrój krzewiasty,
rozłożysty, o przewieszających
pędach. Kwiaty dzwonkowate,
barwy różowej, zebrane w okazałe
kwiatostany. Kwitnie bardzo obficie,
zależnie od przebiegu pogody, od
końca V do VI. Wymaga gleb
zasobnych i umiarkowanie
wilgotnych. Najlepiej rośnie na
stanowisku słonecznym i w
półcieniu. W celu zachowania
ładnego i obfitego kwitnienia
wskazane jest wykonanie co kilka lat
cięcia odmładzającego. Krzew
przeznaczony do sadzenia w
zachodniej części kraju lub na
osłoniętych stanowiskach.
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32. HYDRANGEA
PANICULATA VANILLEFRAISE 'RENHY' PBR

33. CORNUS
SERICEA 'KELSEYI'

HORTENSJA
BUKIETOWA
5
VANILLE-FRAISE

DEREŃ
ROZŁOGOWY
KELSEYI

58

Nowa odmiana hortensji bukietowej
o dużej wartości dekoracyjnej.
Krzew o wyprostowanym pokroju,
dorastający do 2 m wys. i 1,5 m szer.
Pędy ciemnoczerwone. Kwiaty
płonne, zebrane w wiechowate,
bardzo duże kwiatostany, do 40 cm
dł. Barwa kwiatów początkowo
biała, szybko zmienia się na
intensywnie różową, a nawet
czerwoną. Kwitnie od VII do X.
Wymaga gleb lekko kwaśnych,
próchnicznych, ale dobrze rośnie na
glebach przeciętnych ogrodowych.
Lubi gleby wilgotne, szczególnie w
okresie kwitnienia. Roślina
całkowicie mrozoodporna, nie
wymaga okrywania. Preferuje
stanowisko słoneczne lub
półcieniste.
Niski zwarty krzew, ozdobny z liści.
Osiąga wys. 0,75 m. Liście
jasnozielone, jesienią efektownie
przebarwiające się na
pomarańczowo. Krzew dekoracyjny
także zimą, ze względu na
czerwonobrązowe pędy. Nie ma
specjalnych wymagań, chociaż
preferuje gleby lekko wilgotne.
Rośnie dobrze zarówno w pełnym
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34.
PYRACANTHA 'ORANGE
CHARMER'

35. PYRACANTHA
COCCINEA 'RED
COLUMN'

OGNIK
ORANGE
CHARMER

OGNIK RED
COLUMN

6

6

słońcu jak i w półcieniu. Doskonała
roślina okrywowa, do stosowania
także pod koronami drzew.
Proponowana gęstość sadzenia 1-3
roślin na metr kwadratowy.
Szeroki, wyprostowany, szybko
rosnący krzew o błyszczących,
ciemnozielonych liściach. Dorasta
do 2 m wys. Kwiaty białe, zebrane w
kwiatostany, V. Owoce stosunkowo
duże, pomarańczowoczerwone.
Stanowisko słoneczne lub
częściowo zacienione, młode
rośliny wymagają ochrony przed
zimowym słońcem i wiatrem.
Odmiana obficie owocująca.
Częściowo zimozielony, ciernisty
krzew o sztywno wyprostowanych
pędach. Dorasta do 2 m wys. Liście
ciemnozielone, błyszczące,
zasychają i opadają w mroźniejsze
zimy. Liczne, małe, białe kwiaty
zebrane są w baldachowate
kwiatostany, V. Owoce ozdobne,
jaskrawo czerwone, długo
pozostają na krzewie, VIII-XII.
Stanowisko słoneczne lub
częściowo zacienione. Młode rośliny
wymagają osłony. Wymagania
glebowe przeciętne.

36

36. SPIRAEA JAPONICA
GENPEI

TAWUŁA
JAPOŃSKA
GENPEI

46

Zwarty i gęsty krzew o
interesujących różnokolorowych
kwiatach. Pokrój zaokrąglony.
Dorasta do 0,6 m wysokości i
szerokości. Liście jasne do
ciemnozielonych, lancetowate,
ostro zakończone, drobno
piłkowane. Charakterystyczne dla
odmiany są kwiaty w dwóch
kolorach: białe i różowe. Kwiaty
drobne, ok. 5 mm, zebrane w
płaskie kwiatostany przybierają
barwę w zależności od fazy rozwoju,
od białej przez różową do
różowolila. Pojawiają się na
tegorocznych pędach, pod koniec
czerwca i w lipcu. Krzew o
przeciętnych wymaganiach
glebowych, wytrzymały na mrozy,
suszę i warunki miejskie. Toleruje
wszystkie ogrodowe uprawne gleby,
źle rośnie na glebach mokrych i
ciężkich. Wymaga stanowiska
słonecznego lub lekko cienistego.
Polecany do ogrodów
przydomowych, zieleni miejskiej i
osiedlowej. Cenna roślina
okrywowa, rosnąca w prawie
każdych warunkach. Nadaje na
rabaty i na niskie żywopłoty. Wiosną
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37. VIBURNUM
PLICATUM 'GRANDIFLOR
UM'

KALINA
JAPOŃSKA
GRANDIFLORU
M

2

wymaga niskiego przycięcia.
Szeroko rozpostarty krzew,
olśniewający w czasie kwitnienia.
Pokrój zaokrąglony, zwarty. Pędy
ułożone horyzontalnie. Dorasta do 3
m wys. i 3-3,5 m szer. Liście
ciemnozielone, zaokrąglone,
głęboko unerwione, od spodu
delikatnie owłosione, jesienią
czerwonopurpurowe. Kwiaty
sterylne, początkowo zielonkawe,
potem czysto białe, zebrane w
duże, kuliste kwiatostany 6-8 cm śr.,
bardzo trwałe, po rozwinięciu
pozostają na roślinie 3-4 tygodnie,
V-VI. Czasami krawędzie płatków
kwiatowych są ciemnoróżowe.
Roślina mało wymagająca, ale
lepiej rośnie i kwitnie na glebach
żyznych, stanowiskach słonecznych
do półcienistych. Nie znosi
przesuszenia podłoża. Preferuje
miejsca osłonięte, najlepiej w
półcieniu. Odmiana bardzo
dekoracyjna, polecana do
każdego ogrodu, do sadzenia
pojedynczo w miejscu
eksponowanym.
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38. SPIRAEA X CINEREA
‘GREFSHEIM’

TAWUŁA
SZARA

10

Jest to jedna z najwcześniej
kwitnących tawuł rosnących
w naszym klimacie. W drugiej
połowie kwietnia jej malowniczo
przeginające się prawie do samej
ziemi pędy są obsypane
śnieżnobiałymi kwiatami. Podczas
pełni kwitnienia krzewy są
całkowicie białe.
Spiraea x cinerea (tawuła szara)
‘Grefsheim’, zwana niekiedy tawułą
norweską, jest niewielkim, gęstym
krzewem osiągającym około 1,5 m
wysokości przy podobnej szerokości.
Jej pędy są cienkie, delikatne,
pokryte filcowatymi włoskami i w
charakterystyczny sposób łukowato
zwieszające. W kwietniu i na
przełomie maja, jeszcze przed
rozwojem liści, zeszłoroczne pędy
na całej swojej długości pokrywają
się drobnymi, białymi kwiatami
zebranymi w niewielkie
baldachogrona. Po kwitnieniu na
pędach pojawiają się całobrzegie,
wąskolancetowate liście długości
około 2,5 cm. Młode liście są gęsto
pokryte włoskami, co nadaje
krzewom szarozieloną, matową
barwę. Na jesieni liście przebarwiają
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się na żółto.
Jako że odmiana ‘Grefsheim’
została wyhodowana w Norwegii
jest bardzo wytrzymała na mrozy
i suszę. Dobrze rośnie na wszystkich
uprawnych glebach ogrodowych.
Lubi przede wszystkim stanowiska
słoneczne, ale dobrze czuje się
również w półcieniu. Praktycznie nie
wymaga żadnych zabiegów
pielęgnacyjnych, poza usuwaniem
starych i martwych pędów. Jest
odporna na zanieczyszczenie
powietrza, stąd nadaje się do
sadzenia w warunkach miejskich
oraz w każdym ogrodzie
przydomowym.
Najlepiej sadzić ją w formie
swobodnych żywopłotów lub
samodzielnie, wówczas
wyeksponowane są pięknie
przeginające się pędy. W czasie
kwitnienia wyjątkowo malowniczo
prezentuje się samotnie, na tle
zielonej ściany innych roślin. Można
także tworzyć z niej żywopłoty
formowane. Dzięki ładnemu,
zwartemu pokrojowi, bardzo
intensywnemu kwitnieniu oraz dużej
tolerancji w stosunku do warunków
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39. SYRINGA
LILAK
VULGARIS BEAUTY OF MO
POSPOLITY
SCOW 'KRASAVITSA
BEAUTY OF
MOSKVY'
MOSCOW

40. LAVANDULA
ANGUSTIFOLIA HIDCOTE

LAWENDA
WĄSKOLISTNA
'HIDCOTE'

5

36

glebowych i wilgotnościowych
zasługuje na szerokie
rozpowszechnienie.
Krzew o wzniesionym pokroju, gęsto
rozgałęziony. Wys. do 3 m. Kwiaty
pełne, duże, w pączkach
różowoliliowe, rozwinięte
różowoperłowe z rozchylonymi
gwieździście płatkami, zebrane w
luźnych, wyprostowanych
wiechach w V. Lubi gleby żyzne,
stanowiska słoneczne i ciepłe.
Odmiana o szczególnie pięknie
zabarwionych kwiatach, polecana
do ogrodów i parków.
Niski, zimozielony, aromatyczny
podkrzew o półkulistym, zwartym
pokroju wabiący w trakcie
kwitnienia motyle. Dorasta do 0,5 m
wysokości i podobnej średnicy.
Tworzy krótkie, wzniesione, silnie
rozgałęzione pędy, w przekroju
czterokanciaste, pokryte gęsto
wąskimi listkami. Liście są
równowąskie, mają od 2 do 4 cm
długości i 0,5 cm szerokości oraz
podwinięte brzegi, przez co
przypominają igły. Liście są ułożone
na pędach nakrzyżlegle i utrzymują
się przez zimę. Z obu stron pokrywa
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je gruba warstwa kutneru. Kwiaty są
drobne, ciemnofioletowe, zebrane
w grube kłosy wyniesione ponad
liście na cienkich, zielonych
łodyżkach. Rośliny kwitną od końca
czerwca do połowy sierpnia. W tym
czasie wabią liczne owady
zapylające, pszczoły, trzmiele,
kolorowe motyle. Nocą kwiaty są
odwiedzane przez ćmy. Wszystkie
części rośliny zawierają silnie
pachnące olejki eteryczne. Aby je
uwolnić wystarczy lekko rozetrzeć
liść lub kwiatostan. Podczas
kwitnienia w upalne letnie dni olejki
same się uwalniają, roztaczając
wokół roślin przyjemny zapach. Po
kwitnieniu należy przyciąć suche
kwiatostany. Można je związać w
pęczki i wykorzystać jako
aromatyczną ozdobę mieszkania.
Lawenda jest rośliną niezupełnie
odporną na mróz, ale za to
doskonale znosi suszę i jest
niewybredna w stosunku do gleby.
Najlepiej rośnie na glebach
wapiennych, przepuszczalnych, w
miejscach ciepłych, słonecznych,
zacisznych. Na wschodzie i w
centrum kraju zaleca się okrywanie
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41. SPIRAEA
JAPONICA 'FIRELIGHT'

TAWUŁA
JAPOŃSKA
FIRELIGHT
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roślin stroiszem. Zimowa ochrona
polega przede wszystkim na
zabezpieczeniu liści przed
nadmiernym nasłonecznieniem i
wiatrem, powodującym wysychanie
roślin. Wiosną krzewy należy
przyciąć, usuwając wszystkie
przemarznięte fragmenty. Coroczne
regularne cięcie zapewnia
utrzymanie kompaktowego pokroju,
a rośliny nie ulegają uszkodzeniu na
skutek silnych opadów śniegu lub
deszczu.
Gęsty, szeroki krzew o
wyprostowanych pędach do 1,2 m
wys. Liście eliptyczne, do 7 cm dł.,
zielonkawożółte, młode przyrosty
intensywnie
pomarańczowoczerwone po
odcienie brązu, jesienią
ognistoczerwone. Kwiaty jasne,
purpuroworóżowe. Kwitnie długo od
czerwca do sierpnia.
Niewymagający krzew na wszystkie
ogrodowe, uprawne gleby i
słoneczne miejsca. Interesująca
odmiana z kolorowymi przyrostami,
polecana na rabaty i niskie
żywopłoty.
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RÓŻE

42. ROSA THE FAIRY

43. ROSA MARY ROSE

RÓŻA
OKRYWOWA
THE FAIRY

RÓŻA
PARKOWA
MARY ROSE

36
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Kwiaty jasnoróżowe, później
bielejące, pełne, małe, 2-3 cm,
zebrane w kiście. Liście drobne,
błyszczące. Pędy cienkie,
przewieszające się i przykrywające
podłoże. Wzrost średni, wys. 60-70
cm. Podstawowa róża okrywowa.
Odmiana zdrowa, całkowicie
odporna na mróz, kwitnąca długo i
obficie. Gęstość sadzenia: 5-6
szt/m2.
Odmiana wyhodowana przez
Davida Austina (Wielka Brytania) w
1983 roku, przez skrzyżowanie ‚Wife
of Bath’ x ‚The Miller’; Wcześnie
rozpoczyna kwitnienie; Bardzo
odporna na choroby; Znosi
zacienienie; Może być sadzona w
pojemniki (pamiętać o zimowym
okrywaniu).
Inne nazwy: ‚AUSmary’
Barwa kwiatów: Różowa
Wielkość kwiatów: Ø 12 cm
Rodzaj kwiatów: Półpełne i pełne
Zapach:
Silny zapach miodu
Pora kwitnienia: VI – X,
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44. ROSA ROBUSTA

45. ROSA APRICOT
NECTAR

RÓŻA
PARKOWA
ROBUSTA

RÓŻA
WIELOKWIATO
WA APRICOT
NECTAR

4
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wielokrotnie powtarza kwitnienie
Wysokość krzewów:
1,2 m
Mrozoodporność: -29°C
Kwiaty karminowoczerwone,
pojedyncze, 7-8 cm. Liście duże,
gęste, początkowo jasnozielone z
czerwonym brzegiem, błyszczące.
Pędy czerwonawozielone, z
licznymi, dużymi dekoracyjnymi
kolcami, grube, sztywne,
wzniesione. Wzrost silny, wys. 150-200
cm, szer. 100-150 cm. Odmiana
zdrowa. Gęstość sadzenia w
rzędzie: co 50 cm lub pojedynczo.
Powtarza kwitnienie.

Klasyczna odmiana rabatowa o
ciekawej kolorystyce kwiatów,
nietrudna w uprawie i pielęgnacji, o
szerokim zastosowaniu. Kwiaty są
brzoskwiniowe z różowym
odcieniem, przy czym wnętrze
kwiatu jest ciemniejsze, a w miarę
przekwitania kolory stają się
rozmyte. Płatki ładnie układają się
tworząc szlachetny, duży kwiat o
średnicy 10 cm, intensywnie
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pachnący owocami. Roślina kwitnie
bardzo obficie od połowy czerwca
do połowy lipca. Po przycięciu
przekwitłych kwiatostanów roślina
ponownie zakwita, a kwitnienie trwa
do późnej jesieni. Liście są soczyście
zielone, lekko połyskujące, młode
liście brązowe. Pędy
oliwkowozielone, przeciętnie
okolczone, proste, sztywne i słabo
rozgałęzione. Krzewy rosną
umiarkowanie silnie, są wzniesione,
wyprostowane, o dość wąskim
pokroju. Osiągają zwykle około 0,8
m wysokości i 0,5 m szerokości.
Odmiana przeciętnie odporna
na mróz i choroby. Wymaga na
zimę okrycia kopczykiem i
corocznego wiosennego cięcia. W
lata o niesprzyjającym przebiegu
pogody zaleca się prowadzenie
ochrony przed chorobami. Krzewy
doskonałe do sadzenia w
miejscach reprezentacyjnych, w
parkach, ogrodach, na dużych
różanych rabatach, w miejscach
wyeksponowanych. Delikatna
barwa kwiatów doskonale
komponuje się z większością
gatunków i odmian krzewów oraz
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46. ROSA AMBER QUEEN

RÓŻA
WIELOKWIATO
WA
AMBER QUEEN

24

bylin, w tym ozdobnych traw, także
o barwnych liściach. Nadaje się na
kwiat cięty oraz do okulizacji na
pniu.
Kwiaty
pomarańczowomorelowożółte,
dość duże, kwitnie obficie od
połowy VI do późnej jesieni.
Wielkość 0,6-0,8 m, szerokość ok. 0,6
m. Odporna na mróz i dość
tolerancyjna.

BYLINY

PIWONIA
47. PEONIA CHINENSIS SP. CHIŃSKA W
ODMIANACH

16

Piwonia chińska (Paeonia lactiflora,
P. alba, P. chinensis ) Bylina
całkowicie mrozoodporna i bardzo
długowieczna, o krzaczastym
pokroju. Korzenie zgrubiałe, tzw.
marchwiaste. Liście podwójnie
trójdzielne lub pierzastosieczne,
złożone z eliptycznych lub
podługowatych listków, lśniące i
ciemnozielone. Kwiaty pojedyncze,
duże, białe i pachnące.
Rozmiary 60-100 cm wysokości.
Odmiany 'Alexander Fleming' kwiaty pełne, intensywnie różowe
'Bowl of Beauty' - kwiaty podwójne,
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anemonowe, różowo-kremowe
'Duchesse de Nemours' - kwiaty
pełne, białe, silnie pachnące
'Adolphe Rousseau' - kwiaty
półpełne, karminowe 'Festiva
Maxima' - kwiaty pełne, pachnące,
białe, centralne płatki mają u
nasady karminową plamę
Kwitnienie V-VI
Wymagania Gleba żyzna,
przepuszczalna, najlepiej gliniastopiaszczysta o odczynie lekko
kwaśnym. Stanowisko słoneczne.
Uprawa i pielęgnacja Rośliny
sadzimy tak, by pąki znajdujące się
na szyjce korzeniowej były tuż pod
ziemią (do 2-5 cm). Piwonie źle
znoszą przesadzanie. Mogą
wymagać
podpierania.Rozmnażanie Podział
roślin k. VIII - p. IX (korzeń powinien
mieć 2-3 pąki), rzadko
siew. CięcieJesienią ścinamy
obumarłe liście i usuwamy
przekwitłe kwiaty. Nadmierne cięcie
kwiatów z całymi łodygami może
spowodować słabsze kwitnienie w
roku następnym. Podlewanie i
nawożeniePiwonie wymagają
umiarkowanie wilgotnego podłoża.
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18
48. HEMEROCALLIS SP.

LILIOWCE W
ODMIANACH

56
POMAR
AŃCZO
WYCH

Raz w roku, w okresie wegetacji
ściółkujemy piwonie dobrze
rozłożonym obornikiem lub
kompostem albo zasilamy
nawozami mineralnymi, co wpływa
na obfite kwitnienie.
Choroby i szkodniki Szara pleśń
(często przy przenawożeniu
azotem), szara plamistość liści,
choroby wirusowe. Nicienie
(węgorek chryzantemowiec), larwy
owadów.
Zastosowanie Roślina ozdobna
sadzona w grupach parkowych, na
rabatach, w ogrodach
przydomowych oraz uprawiana na
kwiat cięty.
Należą do tej samej grupy roślin co
trawy i rośliny cebulowe (czyli
jednoliściennych). Jako byliny
ogrodowe liliowce (Hemerocallis
sp.) pod wieloma względami
zasługują na najwyższą ocenę. Są
długowieczne, wytrzymałe i przez
cały sezon wegetacyjny mają
dekoracyjne ulistnienie. Wiele,
zwłaszcza starszych odmian, rozwija
się dobrze nawet na słabych i
suchych glebach - choć najlepsze
efekty można uzyskać na
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49. RUDBECKIA FULGIDA

RUDBEKIA
BŁYSKOTLIWA

30

stanowiskach żyznych i
umiarkowanie wilgotnych.
Kwitnienie liliowców trwa kilka
tygodni. Rozpoczyna się już w
czerwcu (np. odmiana 'Stella
d'Oro'), jednak najwięcej odmian
kwitnie w lipcu. Warto sadzić je w
dużych kępach, gdyż pojedynczy
kwiat żyje zaledwie 24 godziny.
Uprawa liliowców jest naprawdę
łatwa. To byliny polecane zarówno
dla początkujących ogrodników jak
również dla bardziej
doświadczonych, zwłaszcza
odmiany najnowsze, a przede
wszystkim dla osób zapracowanych.
Wiele odmian na średnio zasobnych
glebach nie potrzebuje praktycznie
żadnych zabiegów. Wczesną
wiosną należy tylko usunąć resztki
zeszłorocznych, zaschniętych liści i
pędów kwiatowych.
Okazała, kępiasta bylina wysokości
60 cm. Pedy rozgałęzione
zakończone dużymi, złotożółtymi
koszyczkami o czarnych środkach,
średnica do 12 cm. Kwitnie długo,
VIII-X. Najlepiej rośnie na glebie
żyznej, nie wysychającej latem.
Doskonała na duże rabaty
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50. ECHINACEA
PURPUREA

JEZÓWKA
PURPUROWA

30

bylinowe. Ze względu na długie
kwitnienie i sztywne pędy może być
sadzona w dużych grupach po 1020. Liczba roślin na 1 m2 - 9.
Jeżówka purpurowa jest rośliną w
naturalnych warunkach rosnącą w
północnej części Afryki. Jest sporym
kwiatem, dorastającym do 80
centymetrów wysokości. Jej łodygi
są cienkie, ale dość sztywne.
Pojawiają się na nich kwiaty, które
są duże, a ich średnica dochodzi do
14cm. Przyciągają bardzo wiele
owadów, w tym pszczoły i motyle.
Liście są szorstkie, ciemnozielone i
wydłużone.Kwiat ten jest zaliczany
do łatwych w uprawie. Potrzebuje
gleby dość żyznej. Lepiej rośnie na
słońcu niż w cieniu. Jest prosta do
rozmnożenia. Robi się to poprzez
wysiew nasion do inspektu na
wiosnę, Po paru tygodniach
przesadza się sadzonki do gruntu.
Drugim sposobem jest zakup
gotowych sadzonek, ale jest on
mniej ciekawy dla ogrodnika oraz
znacznie droższy.Najlepiej rośnie
sadzona na dużej powierzchni.
Dobrze jest je podwiązywać, aby
nie kładły się. Nadają się na kwiat
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51. PENSTEMON
DIGITALIS 'HUSKER RED'

PENSTEMON
PALCZASTY

20

cięty oraz pięknie prezentują się w
wazonach, w którym potrafią się
utrzymać bardzo długo. Doskonale
wyglądają w połączeniu z bylinami.
Stosuje się także w tylnych
częściach rabat. W farmaceutyce
wykorzystuje się je do produkcji
leków. Kwitnie od lipca do
października. Byliny powinny
spędzać zimę w ziemi.
Kępiasta bylina o wzniesionym
pokroju, tworząca obfite kępy liści
rozetowych, silnie
czerwonopurpurowo nabiegłych.
Dorasta do wysokości ok. 80 cm.
Łodygi czerwono nabiegłe. Kwiaty
białe lub jasnoróżowe, w VII-VIII.
Polecana na łąki kwietne, w
małych grupach po 3-10 razem.
Liczba roślin na 1 m² - 7.
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TRAWY

52. PENNISETUM
ALOPECUROIDES
MOUDRY

ROZPLENICA
JAPOŃSKA
'MOUDRY'

9

Kępkowa trawa bylinowa o
wysokości 60-75 cm. Szczególnie
atrakcyjna w czasie kwitnienia – od
sierpnia do końca okresu wegetacji
pojawiają się puszyste kwiatostany,
które przypominają wąskie szczotki
do butelek. Ich kolor jest wyjątkowy
– ciemnopurpurowy („czarny”),
zmieniający się w brązowy w miarę
dojrzewania kwiatostanu. Liście są
wąskie, zielone, jesienią
przebarwiają się na żółto, a
następnie na beżowo. Trawa ta
preferuje stanowisko słoneczne albo
tylko lekko zacienione. Najlepiej
rośnie w żyznej, ale przepuszczalnej,
umiarkowanie wilgotnej glebie.
Wymaga ciepłych, osłoniętych
miejsc oraz okrycia przed zimą.
Nadaje się na rabaty (najlepiej
wygląda w grupach), obwódki, do
ogrodów tworzonych z samych
traw, do pojemników tarasowych.
Polecana także na kwiaty cięte i na
suche bukiety.
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53. MISCANTHUS SINENSIS
PURPLE FALL

MISKANT
CHIŃSKI
'PURPLE FALL'

14

Miskant chiński ‘Purple Fall’ to
średnio wysoki miskant w pięknej
kolorystyce, już wczesnym latem
liście przybierają wiśniowo –
śliwkowy kolor. Wyrasta w zwarta
kępę oraz rośnie do 180 cm.
Miskanty to jedne z
najpopularniejszych traw
ozdobnych w ogrodach. Należą do
najokazalszych traw ozdobnych w
naszych ogrodach. Aby pokazać
się w pełnej krasie i osiągnąć
właściwe rozmiary wymagają
żyznych , umiarkowanie wilgotnych
gleb i słonecznego stanowiska.
Rosną w piękne duże kępy.
Doskonale prezentują się w
ogrodach żwirowych i w
naturalistycznych założeniach
ogrodowych. Nadają się dużych i
małych ogrodów, do nasadzeń
miejskich.
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ROŚLINY OKRYWOWE

54. VINCA MINOR

55. GERANIUM
MACRORHIZUM

BARWINEK
POSPOLITY

1650

BODZISZEK
KORZENIASTY

220

Zadarniająca, płożąca,
wieczniezielona krzewinka. Wolno
rosnąca do 0,1 - 0,3 m wys. i 0,5 m
szer. Liście eliptyczne,
ciemnozielone, błyszczące i
skórzaste. Kwiaty czysto niebieskie
złożone z 5 płatków, V, ponownie w
VIII. Gleby żyzne, próchniczne. Do
stosowania w parkach i ogrodach,
na cmentarzach. Jedna z
najcenniejszych roślin okrywających
glebę pod koronami drzew.
Proponowana gęstość sadzenia 912 roślin na metr kwadratowy.
Bujnie rosnąca bylina, tworząca
kępy wysokości do 40 cm. Liście
ozdobne przez cały sezon
wegetacyjny, jesienią trochę
czerwieniejące, aromatyczne.
Kwiaty różowoczerwone, w V - VI.
Do sadzenia w pełnym słońcu lub
częściowym cieniu, na przeciętnej,
wilgotnej, dobrze zdrenowanej
glebie. Nadaje się do ogrodu
skalnego, na rabaty, jako
wypełnienie między wyższymi
roślinami i do zadarniania dużych
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56. CORNUS
CANADENSIS

57. OMPHALOIDES
VERNA

DEREŃ
KANADYJSKI

364

UŁUDKA
WIOSENNA

200

powierzchni. Polecany do
podsadzania drzew i krzewów.
Liczba roślin na 1 m2: 8 - 10.
Niska ścieląca się krzewinka,
tworząca efektowne dywany.
Kwiaty niepozorne, ale opatrzone
czterema podsadkami
przypominającymi okazałe płatki,
stają się bardzo dekoracyjne, VI.
Owoce jaskrawo czerwone, równie
efektowne. Liście sezonowe, w
łagodniejsze zimy pozostają do
wiosny, w ostrzejsze zanikają. Roślina
ekspansywna, rozrastająca się za
pomocą pędów rozłogowych.
Preferuje gleby lekko kwaśne,
przepuszczalne , ale wilgotne. Znosi
umiarkowane zacienienie. Nadaje
się do sadzenia pod koronami
drzew.
Jest to niska bylina rozłogowa,
pochodząca z południa Europy,
dorastająca do wysokości około 1520 cm. Liście odziomkowe ułudki są
dosyć duże (do 8 cm długości),
w zarysie sercowate lub jajowate,
osadzone na dłuższych ogonkach,
natomiast liście łodygowe są nieco
mniejsze, bardziej eliptyczne i mają
krótsze ogonki. Ułudka tworzy
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wspaniałe, gęste kobierce
i poduszki, które od końca marca aż
do początku maja pokrywają się
mrowiem błękitnych kwiatów,
podobnych do kwiatów
niezapominajki. Kwiaty ułudki są
jednak większe i mają intensywnie
niebieską barwę. Po kwitnieniu,
w czerwcu roślina wytwarza liczne,
płożące pędy długości do 50 cm,
zakończone rozetkami liści.
Omphalodes verna jest trwałą,
wytrzymałą na mróz i mało
wymagającą byliną. Mimo że
preferuje bogate w próchnicę,
przepuszczalne gleby ogrodowe
o odczynie zasadowym, to dobrze
rośnie na prawie każdej, stale
wilgotnej glebie. Jest rośliną
cieniolubną i nie należy jej sadzić na
stanowiskach słonecznych, gdyż
wówczas jej liście mogą żółknąć.
Jedynym zabiegiem, który
należałoby wykonać wczesną
wiosną, jest usunięcie zaschniętych,
zeszłorocznych liści, a później
nawiezienie roślin nawozem
wieloskładnikowym. Dzięki
wytwarzaniu rozłogów ułudka
wiosenna szybko pokrywa teren
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zwartym dywanem zielonych liści,
ograniczając tym samym rozwój
chwastów. Jest to szczególnie
cenna roślina tam, gdzie ze względu
na niedobór światła, mimo
czynionych starań, nie można
uzyskać gęstej murawy trawnika.
Pielęgnacja takiego nasadzenia jest
łatwiejsza i mniej pracochłonna od
pielęgnacji trawnika. Co więcej,
walory estetyczne mogą być
jeszcze większe gdy rośliny wejdą
w okres kwitnienia. Tworzone przez
ułudkę wiosenną kobierce
znakomicie obrysowują elementy
kompozycji ogrodu, świetnie
akcentują np. linie ścieżek,
nakreślają wyraźny kontur
kwietników, placów czy grup drzew.
Ułudka najlepiej prezentuje się na
cienistych rabatach i skalniakach,
a także jako podszycie drzew
i krzewów. Zalecana gęstość
sadzenia to 16 sztuk/m2.
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58. PACHYSANDRA
TERMINALIS

RUNIANKA
JAPOŃSKA

390

Jest zimozieloną, wolno rosnącą
krzewinką z rodziny
bukszpanowatych. Błyszczące,
odwrotniejajowate, wielosezonowe
liście o długości do 10 cm tworzą
rozety na końcach pędów. Drobne,
niepozorne kwiaty pojawiają się w
maju. Tworzy podziemne rozłogi,
dzięki którym szybko się rozrasta; jej
kobierce mogą zastępować
trawnik. Świetnie się sprawdza w
nasadzeniach pod wysokimi
drzewami. W celu uzyskania
szybkiego zwarcia się roślin należy je
sadzić w rozstawie 20-25 cm.
Wymaga stanowisk półsłonecznych
lub cienistych, wilgotnych i
próchnicznych gleb. Dobrze znosi
zanieczyszczenia miejskie. Cięcie w
okresie wiosennym powoduje, że się
zagęszcza.

