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Celem wydania publikacji „Kwiaty na rabaty” jest przybliżenie czytelnikom nowości i tren-
dów ogrodniczych w uprawie i pielęgnacji kwitnących roślin ozdobnych. Przeczytacie o spo-
sobach ich zastosowania w ogrodach przydomowych z wykorzystaniem zasad komponowania 
nasadzeń w ogrodach terapeutycznych. Jest to również wstępna „instrukcja” zapoznania się 
z podstawami ogrodoterapii, wskazówkami jakie zmysły mogą być stymulowane poprzez 
odpowiedni dobór roślin i opisem ich pielęgnacji, aby pięknie wyglądały przez cały sezon 
wegetacyjny. 

Tajnikami uprawy kwitnących roślin podzieliła się Jolanta Wielgat, która posiada wielolet-
nie doświadczenie w produkcji, uprawie i upowszechnianiu zarówno kwiatów tradycyjnych 
jak i najnowszych odmian. Pani Jolanta jest rolniczką i prowadzi w Woli Zambrowskiej ekolo-
giczne gospodarstwo specjalizujące się w uprawie kwiatów, sadzonek warzyw i ziół. Posiada 
certyfikat jakości roślin, które produkuje z zastosowaniem atestowanych produktów mikro-
biologicznych, dzięki którym wyeliminowała używanie chemicznych środków ochrony roślin. 
W 2022 roku zajęła pierwsze miejsce w konkursie pt. „Rolniczki motorem innowacji w gospo-
darstwach rolnych w Polsce” i reprezentuje nasz kraj w konkursie europejskim. Oprócz pracy 
w gospodarstwie ogrodniczym, utrzymuje stałą współpracę ze Specjalnym Ośrodkiem Szkol-
no-Wychowawczym w Długoborzu, gdzie pod jej nadzorem prowadzona jest hortiterapia.

Publikacja przyczyni się do poszerzenia wiadomości o nowych roślinach, fachowym na-
zewnictwie oraz upowszechniania wiedzy o innowacyjnych metodach uprawy i pielęgnacji 
roślin ozdobnych, a także posłuży do podstawowej edukacji w zakresie hortiterapii. Mamy 
nadzieję, że wydawnictwo stanie się inspiracją dla mieszkańców obszarów wiejskich woje-
wództwa podlaskiego do podejmowania działalności w tym zakresie jako alternatywnego 
źródła dochodu.

Oprócz wersji drukowanej, publikacja posiada wersję elektroniczną i jest zamieszczona na 
stronie internetowej Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie i Sieci na 
rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).

Redakcja

Ogrodoterapia – co to takiego?
Praca w ogrodzie jest znana każdemu ktokolwiek miał choćby mały ogródek. Zajęcia 

w ogrodzie i przebywanie wśród roślin wpływają pozytywnie na samopoczucie. Dzięki temu 
przyśpieszają rekonwalescencję, poprawiają zdrowie fizyczne, stan emocjonalny i umysłowy 
człowieka, a co za tym idzie także jakość życia. Badania naukowe poświęcone ogrodoterapii 
dowodzą, że już sam kontakt z przyrodą, choćby poprzez jej bierną obserwację, znacznie 
obniża poziom stresu, wpływa na poprawę samopoczucia, a nawet zwiększa kreatywność. 
Ogród jest skarbnicą doświadczeń zmysłowych sprzyjających stymulacji sensorycznej 
(pobudzeniu zmysłów). Wiele osób będących pod wpływem głębokiego stresu, zupełnie 
podświadomie wybiera naturalne środowisko, by znaleźć wyciszenie i spokój, intuicyjnie 
wyczuwając, że natura jest skutecznym lekiem na obniżenie napięcia nerwowego. Osoby 
aktywnie uprawiające ogród, aż o niemal 40% rzadziej zapadają na demencję starczą. Zaję-
cia ogrodnicze mają szczególne zalety dla zdrowia dzieci, ponieważ przebywanie w ogrodzie 
w młodym wieku wzmacnia układ odpornościowy, powoduje zmniejszenie alergii i chorób 
autoimmunologicznych.
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Hortiterapia czy amatorskie ogrodnictwo? 
Ogrodnictwo, to sposób spędzania wolnego czasu i głównie uprawa warzyw z przeznacze-

niem do spożycia. Ogrodoterapia zaś, wykorzystuje pobyt w ogrodzie w celu poprawy zdrowia 
poprzez obcowanie z naturą, a praca w nim podnosi sprawność fizyczną. Kontakt z różnymi for-
mami i kolorami roślin wzbogaca doznania estetyczne i uspokaja umysł oraz stymuluje zmysły: 
dotyku, węchu, słuchu, wzroku a nawet smaku. Wspiera prawidłowy rozwój dzieci, a osobom 
starszym zastępuje pracę, podnosząc ich poczucie bycia potrzebnym. Z ogrodoterapii może 
skorzystać każdy, ale również może być dobrana pod potrzeby osób o ściśle określonych zabu-
rzeniach lub schorzeniach.

Terapia czynna i bierna
Bierna terapia to spacery, przebywanie w ogrodzie, oglądanie roślin i naturalnego krajobra-

zu. Terapia czynna to aktywny kontakt z naturą. Najczęściej przypada na okres wegetacyjny, 
czyli od marca do listopada. Są to głównie takie zajęcia jak: segregacja nasion o różnej wielkości, 
siew nasion do doniczek lub na zagony (najlepiej podwyższone), pikowanie siewek, wysadzanie 
roślin bezpośrednio do gruntu, odchwaszczanie, podlewanie, usuwanie przekwitniętych lub 
zaschłych pędów, rozmnażanie bylin i roślin doniczkowych, układanie kompozycji z roślin do-
niczkowych, komponowanie bukietów z kwiatów ciętych bądź suchych (bukieciarstwo).

Rośliny w hortiterapii
Muszą być tak dobrane, aby odpowiednio wpływały na pobudzenie zmysłów. Planując nasa-

dzenia, należy mieć na uwadze przeznaczenie ogrodu i kto z niego będzie korzystał. Na przykład 
w ogrodzie dla osób niewidomych nie powinny znaleźć się rośliny, które przy dotknięciu mogły-
by pokaleczyć lub poparzyć, a dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich trudnością 
będzie pokonanie stromych ścieżek lub tych o bardzo porowatej powierzchni, z rabat zlokali-
zowanych bezpośrednio w gruncie nie będą w stanie korzystać osoby z problemami z kręgo-
słupem i aparatem ruchu, bo pacjenci nie byliby w stanie dosięgnąć do roślin i pracować z nimi.

Dobór roślin, a stymulacja zmysłów 
Zmysł wzroku można pobudzić stosując odpowiednio dobrane kolory i kształty roślin 

oraz za pomocą elementów małej architektury czy różnorodnych nawierzchni. Istotne jest, 
aby unikać kompozycji monotonnych. Łączenie pokrojów roślin najłatwiej wyobrazić sobie 
na przykładzie trzech roślin – jedna powinna być wertykalna, druga horyzontalna, a trzecia 
pośrednia. Koniecznie trzeba zastosować rośliny o różnym wybarwieniu liści, kwiatów, łodyg 
czy owoców.
Stymulując słuch, należy zastosować elementy wydające przyjemne, relaksujące dźwięki. 
Mogą to być szumiące elementy wodne, takie jak oczka z kaskadami, ale przede wszystkim 
szeleszczące trawy, dzwonki z naturalnych materiałów takich jak drewno, bambus, itp.
Zmysł dotyku pozwolą pobudzić rośliny o różnorodnej fakturze liści, łodyg, kwiatów, owo-
ców oraz dodatki materiałów o zróżnicowanej fakturze, np. kamień i szkło. 
Węch pobudzą głównie nasadzenia wonnych kwiatów, bylin, krzewów. 
Smak pobudzą gatunki roślin o jadalnych owocach, kwiatach czy innych częściach rośliny.

W ogrodach sensorycznych nie powinno zabraknąć ziół, które pozytywnie mogą wpłynąć 
na stymulację wielu zmysłów: wzroku, smaku, węchu, dotyku.
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Czego unikać w ogrodach sensorycznych?
Planując nasadzenia, które mają pobudzać poszczególne zmysły, należy kierować się ich 

przeznaczeniem i zwrócić uwagę na takie cechy jak: kolce (np. mikołajek płaskolistny i alpejski, 
róże, ognik, rokitnik pospolity, głóg jednoszyjkowy) i ciernie (np. odmiany berberysa Thun-
berga i Juliana, pigwowiec pośredni, ostrokrzew kolczasty, śliwa tarnina, robinia akacjowa).

Należy unikać sadzenia roślin trujących bądź powodujących reakcje uczuleniowe. Będą 
to rośliny posiadające:

• parzące włoski, np. pokrzywa zwyczajna, pierwiosnek kubkowaty,

• soki powodujące podrażnienia w kontakcie ze skórą, np. zawilec gajowy, bluszcz pospo-
lity, konwalia majowa, dyptam jesionolistny, przylaszczka pospolita, cebulica dwulistna, 
śnieguliczka biała odm. biała, pełnik europejski, sumak octowiec, różaneczniki i azalie, 
ciemiernik biały, naparstnica ogrodowa),

• olejki działające drażniąco na skórę i wywołujące pęcherze, np. jałowiec sabiński,

• pyłki działające uczulająco, np. cyprysik Lawsona, gatunki leszczyn.

Zakładanie ogrodu
Aby poprawnie zaplanować ogród i uwzględnić najważniejsze punkty, warto zastosować 

kolejne etapy:

• Założenia projektu – jaką funkcję będzie pełnił ogród, jakie obiekty znajdą się w nim (rabaty 
kwiatowe, grządki warzywne, pergole, altany, oczka wodne, strumyki, itp.).

• Analiza miejsca – ogrodzenie, ukształtowanie terenu, sąsiednie działki, podłączone media 
(prąd, gaz, itp.), widok z okien domu, i inne.

• Pomiary działki i inwentaryzacja posiadanych zasobów i nasadzeń – przygotowanie szcze-
gółowej mapki z zaznaczeniem wszystkich obiektów, istniejących nasadzeń, bramek i bram 
lub barier.

• Podział na strefy (wnętrza) – zaplanowanie zakątków do odpoczynku.

• Komunikacja (ścieżki, schody, mostki) – wkomponowanie ciągów komunikacyjnych 
w ukształtowanie terenu.

• Plan nasadzeń, wstępny dobór roślin – wybór gatunków i ilości poszczególnych eg-
zemplarzy, uwzględniając kwitnienie, wielkość, warunki glebowe, wymagania wodne 
i nasłonecznienie.

• Mała architektura – ustalenie, gdzie będą znajdować się ławeczki, trejaże, pergole, altany, 
podesty, itp. elementy.

• Plan instalacji wodno-kanalizacyjnej i elektrycznej – odpowiednio oświetlony ogród zysku-
je na swoich walorach  wieczorem i nocą, a wkomponowane w roślinność i dyskretnie oświe-
tlone oczka wodne lub strumyczki nadają niepowtarzalnego charakteru danemu miejscu.

Tworząc i udostępniając ogród do zwiedzania i pracy w nim, właściciel musi mieć na uwa-
dze, że zwiedzający mogą zachowywać się nieodpowiedzialnie, np. łamiąc, depcząc lub wy-
rywając rośliny albo uszkadzając inne ozdobne elementy. Narzędziem ograniczającym takie 
niepożądane zachowania w ogrodzie może być opracowanie „Regulaminu zwiedzania” i za-
poznanie z nim wszystkich wchodzących na teren ogrodu.
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Rodzina: Scrophulariaceae

Angelonia
Angelonia jest mało znaną, jednak 
bardzo atrakcyjną rośliną wielolet-
nią,  w naszym klimacie nie zimuje 
i  należy traktować ją jako jedno-
roczną. Wysokość uzależniona jest od 
odmiany i wynosi 25-40 cm. Jej nieco 
egzotyczny wygląd na pewno ubogaci 
niejedną rabatkę i kompozycję. Tworzy 
pędy wzniesione, o nieco rozluźnionym 
pokroju, na których osadzone są wydłu-
żone zielone liście. Na szczycie pędów 
osadzone są długie grona kwiatów, zło-
żone z płatków zrośniętych przy kielichu 
z dobrze widocznym otwartym środkiem, 
są wręcz urocze. Kwiaty angelonii występują 
w kolorach ciemnoniebieskim, niebieskim, różo-
wym i białym. Kwitnie nieprzerwanie od maja do 
października.

Angelonia lubi miejsca słoneczne lub deli-
katny półcień, ciepłe i osłonięte. Gleba dość 
żyzna, próchnicza, ale przy tym przepuszczalna, 
umiarkowanie wilgotna, ale roślina nie lubi zbyt 
mokrego podłoża. Kwiat można zasilać nawozami 
wieloskładnikowymi do roślin kwitnących. 

Rozmnażamy przez wysiew nasion, pamię-
tając przy tym, że jest to roślina ciepłolubna 
i do wzrostu potrzebuje przynajmniej 20°C. 
Wysadzamy na miejsce przeznaczenia 
dopiero w drugiej połowie maja, kiedy zie-
mia jest już dobrze nagrzana. 

Angelonia dobrze będzie wyglądać na 
rabatach, obwódkach, ale też w pojem-
nikach i  skrzynkach na balkonach 
i ciepłych tarasach. Może być także 
używana jako kwiat cięty we flory-
styce. Często odwiedzana jest przez 
pszczoły i inne owady zapylające.

Rozwija zmysły: dotyk, 
wzrok, węch

Angelonia x gardneri, Angelonia x angustifolia
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Aster krzaczasty 
Rodzina: Scrophulariaceae

Aster krzaczasty to bylina, która od wielu lat jest nie-
wątpliwie królową jesiennych aranżacji rabatowych. 
Możemy zaobserwować wiele odmian z tego gatunku, 
różniących się od siebie pokrojem, siłą wzrostu i mro-
zoodpornością. Astry tworzą dużą kępę o ciemnozielo-
nych, lekko błyszczących, lancetowatych liściach. Począ-
tek kwitnienia przypada pod koniec sierpnia. Kwiaty 
kształtem przypominają popularne stokrotki z widocz-
nym żółtym środkiem, który przepięknie podkreśla inten-
sywnie ubarwione płatki, najczęściej w odcieniach fioletu, 
różu i niebieskiego. Kwiaty utrzymują się bardzo długo, bo 
aż do pierwszych znacznych przymrozków. Warte polecenia 
odmiany astra krzaczastego charakteryzujące się równym, 
zwartym i kulistym pokrojem, dorastające do 50 cm wysoko-
ści to: Aqua Compact – jasnofioletowe, Aqua Saphire – fioletowe, 
Granat – różowe. 

Astry dobrze będą rosły w żyznej, próchniczej ziemi, umiarkowanie 
wilgotnej i przepuszczalnej. Przed sadzeniem dobrze jest zaprawić 
dołek ziemią kompostową, koniecznie odkwaszoną, bowiem aster 
lubi podwyższone pH. Sadzimy najlepiej na stanowisku słonecz-
nym, ale toleruje ewentualnie półcień. Musimy jednak pamiętać, 
że na takim stanowisku roślina będzie kwitła mniej obficie i będzie 
bardziej narażona na choroby grzybowe, szczególnie na mączniaka 
prawdziwego. Przed zimą część nadziemną dobrze jest usunąć, aby 
nie narażać rośliny na rozwój chorób. Młode karpy dobrze jest 
zabezpieczyć na zimę stroiszem (iglastymi gałązkami). Wczesną 
wiosną rośliny wypuszczają młode listki i pędy z ziemi, dobrze 
jest w tym okresie nawozić je nawozami wieloskładnikowymi 
lub organicznymi, np. kompostem. 

Astry rozmnażamy przez podział starszych roślin, najlepiej 
wczesną wiosną. Roślina rozrasta się także przez pod-
ziemne rozłogi.

Aster będzie pięknie komponował się na rabatach bylino-
wych, wzdłuż ścieżek z roślinami o ozdobnych liściach, 
na tle roślin iglastych w połączeniu z innymi roślinami 
wieloletnimi. Można też go sadzić w ogrodach skalnych 
i w pojemnikach, pamiętając przy tym, aby zapewnić mu 
odpowiedni drenaż. 

Przyciąga owady zapylające. 

Rozwija zmysły: dotyk, wzrok, węch

Symphyotrichum dumosum



10

Begonia
stale kwitnąca

Begonia stale kwitnąca jest jedną z najpiękniej-
szych roślin jednorocznych jakie możemy często 
spotkać w naszych ogrodach, ale też w zieleni miej-
skiej. Kwitnie nieprzerwanie od maja do pierwszych 
przymrozków, wręcz zachwyca swoim bogatym 
ukwieceniem. Roślina złożona jest z dobrze rozga-
łęzionych, mięsistych łodyg pokrytych jajowatymi lub 
eliptycznymi, błyszczącymi listkami o brzegach ząbko-
wanych w kolorze zielonym lub ciemnym. Ciekawostką 
jest to, że begonie mają kwiaty rozdzielnopłciowe. 
Męskie posiadają cztery płatki, a żeńskie pięć. Jest wiele 
odmian, które różnią się od siebie wysokością, terminem 
kwitnienia oraz wielkością i barwą kwiatów. Najczęściej 
występują w kolorze białym, odcieniach różu, czerwonym 
i cieniowanym. Występują też odmiany wegetatywne, które 
mają pełne kwiaty, np. odmiana Paso Doble. Płatki kwiatów 
są jadalne, delikatne, chrupiące o kwaśnym smaku przypo-
minającym rabarbar. 

Begonia lubi stanowisko słoneczne, ewentualnie półcieniste, 
glebę lekką, próchniczą, średnio żyzną o odczynie lekko kwa-
śnym (pH ok. 5,8). Ma dość duże wymagania cieplne, dlatego 
na miejsca stałe najlepiej wysadzać je w połowie maja.

Większość begonii rozmnażana jest generatywnie, czyli 
przez wysiew nasion. Mają długi okres rozwoju. Najlep-
szym terminem do wysiania jest styczeń, a nawet gru-
dzień. Małe siewki najlepiej jest pikować dwukrotnie, 
zanim umieścimy je w doniczkach. 

Begonie, dlatego że są roślinami bardzo dekoracyj-
nymi, mają szerokie zastosowanie. Można sadzić je 
pojedynczo lub w grupach na rabatkach, obrzeżach, 
na kwietnikach, ale też dobrze będą wyglądały 
w pojemnikach, gazonach i skrzynkach.

Rozwija zmysły: dotyk, wzrok, smak

Rodzina: Begoniaceae

Begonia x semperflorens
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Rodzina: Geraniaceae

To jedna z najpiękniejszych odmian bodziszka. 
Jak na bylinę kwitnie długo, nieprzerwanie 
od maja do października. Tworzy okazałe kępy 
wysokości ok. 60 cm i takiej samej szerokości, 
szybko rozrasta się. Liście duże, dłoniastoklapo-
wate, intensywnie zielone, na jesieni przebarwiają 
się na czerwono i wówczas też są bardzo dekora-
cyjne. Kwiaty w kolorze niebieskoliliowym z dobrze 
widocznym jaśniejszym środkiem o średnicy ok. 5 cm. 
Jest odmianą bardzo łatwą w uprawie, mało kłopo-
tliwą i niewątpliwie bardzo malowniczą. 

Bodziszek będzie dobrze rosnąć w większości gleb, 
najlepiej przepuszczalnych, ma średnie wymagania 
odnośnie wilgoci. Najlepiej będzie czuł się w miejscu 
półcienistym, ale dobrze oświetlonym. Usuwanie prze-
kwitłych kwiatostanów przyczyni się do wytworzenia 
większej ilości pąków. Jeśli posadzimy go w miejscu 
słonecznym, należy pamiętać o podlewaniu, szcze-
gólnie w upalne dni.

Roślinę najlepiej rozmnażać wczesną wiosną przez 
podział starszych okazów.

Bodziszek sprawdzi się w  wielu aranżacjach 
ogrodowych, na rabatach w kompozycji z innymi 
roślinami. Możemy go stosować jako roślinę 
okrywową w miejscu, gdzie chcemy coś zakryć. 
Malowniczo wygląda posadzony w większych 
grupach. Dobrze będzie wyglądać też w doni-
cach i  pojemnikach, ale należy pamiętać 
o zabezpieczeniu przed mrozami.

Rozwija zmysły: dotyk, wzrok

Geranium x hybridum

Bodziszek
mieszańcowy 
„Rozanne”
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Bratek ogrodowy chętnie sadzony jest w ogrodach. Jest to 
roślina dwuletnia, co za tym idzie możemy sadzić go jesienią, 
w tym wypadku przezimuje i będzie kwitł też wiosną. Bratki 
są roślinami niskimi. Ich wysokość uzależniona jest od odmiany, 
ale też od gęstości nasadzenia i wynosi od 10 do 30 cm. Liście 
osadzone są na gładkich, mięsistych łodyżkach. Dolne liście są 
większe, o kształcie jajowatosercowatym, górne węższe, lance-
towate. Kwiaty duże, o średnicy 5-10 cm, wyrastają z kątów liści. 
Mają charakterystyczną budowę grzebiecistą i koronę złożoną 
z pięciu płatków, często z ciemniejszymi przebarwieniami u nasady, 
nazywane są oczkiem, flagą lub plamką. Bratki występują w wielu 
odmianach i wyjątkowo dużej palecie barw od białego, aż po czarny. 
Niektóre z nich mają faliście zakończone płatki. Kwiaty delikatnie pachną, 
przyciągają do siebie owady zapylające.

Najlepiej rosną na stanowisku słonecznym, ewentualnie lekko zacienio-
nym, w glebie średnio wilgotnej, żyznej, próchniczej, o odczynie obojętnym 
lub lekko kwaśnym. Potrzebują systematycznego podlewania i nawożenia 
co 1-2 tygodnie nawozami wieloskładnikowymi. Ważne jest, aby podlewać 
je bezpośrednio do ziemi, nie mocząc liści, najlepiej rano. Są podatne na 
choroby grzybowe, ale gdy zastosujemy się do powyższych wskazówek 
będą długo zdobić rabaty.

Bratki rozmnażane są przez wysiew nasion, najlepiej zrobić to 
w czerwcu lub lipcu. Następnie pikujemy rośliny do małych doniczek. 
Dobrze ukorzenione możemy wysadzać na miejsce przeznacze-
nia. Pamiętajmy, że większość dostępnych odmian to mieszańce 
i zebrane z nich nasiona nie powtórzą cech rośliny matecznej.

Bratki mają bardzo szerokie zastosowanie, możemy je sadzić na 
rabatach pojedynczo, chociaż znacznie efektowniej wyglądają 
posadzone w grupach jednego koloru, a także w pojemnikach 
i gazonach. 

Płatki bratków są jadalne – mają słodki, leciutko cierpki 
smak. Dobrze komponują się z sałatkami, zupami i daniami 
mięsnymi.

Rozwija zmysły: dotyk, wzrok, węch, smak

Rodzina: Violaceae

Viola x wittrockiana

Bratek 
ogrodowy
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Rodzina: Boraginaceae

Brunera jest długowieczną byliną. Wyróżnia się 
wśród roślin o ozdobnych liściach. W zależności 
od odmiany jej wysokość może wahać się od 30 
do 50 cm, a szerokość nawet do 80 cm. Jej kępia-
sty pokrój zdobią duże sercowate, w dotyku nieco 
szorstkie zielone liście. Występują też odmiany 
o barwie srebrnej z dobrze widocznym zielonym 
brzegiem i żyłkami (odmiana Sea Heart), a także 
o białych brzegach (Dawson’s White). Jej kwiaty przy-
pominają niezapominajki, dlatego jest często nazywana 
niezapominajką kaukaską. Zazwyczaj jest w kolorze 
niebieskim. Kwiaty tworzą baldach. Kwitnie od wczesnej 
wiosny, aż do końca czerwca.

Brunera dobrze rośnie na glebie żyznej, próchniczej, 
umiarkowanie wilgotnej, o pH lekko zasadowym, najlepiej 
na stanowisku cienistym lub półcienistym, wyjątkiem jest 
odmiana Sea Heart, która nawet na stanowisku słonecznym 
ma mocny wzrost. W okresie przejściowej suszy wymaga 
umiarkowanego podlewania. Na początku wegetacji należy 
dokarmić ją 2-3 razy nawozami wieloskładnikowymi. 
Po przekwitnieniu kwiaty należy ściąć. Jeśli zrobimy to 
w miarę wcześnie potrafi zakwitnąć ponownie jesienią. 
Na zimę warto zostawić obumarłe liście i sprzątnąć je 
dopiero po zimie, stanowią one ochronę dla rośliny.

Brunera bardzo dobrze wygląda posadzona w więk-
szych grupach. Uprawiana na rabatach podkreśli jej 
naturalistyczny charakter. Pod koronami dużych 
drzew w towarzystwie np. funkii i żurawek będzie 
doskonałym tłem dla innych roślin kwitnących. 
Przy oczkach wodnych dobrze skomponuje 
się z lustrem wody. Brunerę warto też sadzić 
w miejscu mało dostępnym tam, gdzie nie chcą 
rosnąć inne rośliny ze względu na cień. 

Rozwija zmysły: dotyk, wzrok, słuch

Brunera Macrophylla

Brunera 
wielkolistna
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Gazania to bardzo efektowna bylina, która w naszym klimacie nie 
zimuje i należy traktować ją jako jednoroczną. Roślina tworzy rozetki 
liści, które są dość sztywne, mięsiste, nieco szorstkie, łopatkowane, 
wydłużone niekiedy na wierzchołku pierzaste, z wierzchu ciemnozie-
lone i lśniące, na spodzie lekko szarawe, ponieważ są pokryte delikat-
nym kutnerem. Z każdej różyczki liściowej wyrastają liczne pędy, które są 
zakończone barwnym koszyczkiem kwiatowym, otoczonym równie barw-
nymi płatkami z charakterystycznym ciemniejszym zabarwieniem u nasady. 
Kwiaty gazanii wielkością i kształtem przypominają jakże popularną gerberę. 
Można je spotkać w wielu odcieniach kolorów: białym, żółtym, pomarańczo-
wym, różowym, czerwonym i miedzianym, a także z widocznymi ciemniejszymi 
prążkami pośrodku płatków. Występuje wiele odmian, które różnią się od siebie 
wielkością i barwą kwiatów, a także porą kwitnienia, która zaczyna się zazwyczaj 
od końca maja, czerwca i trwa nieprzerwanie do później jesieni. Wysokość rośliny 
kwitnącej wynosi 20-30 cm. Warte uwagi odmiany to: Siesta – bardzo wcześnie 
kwitnąca kompaktowa odmiana, New Day – wczesna o dużych kwiatach i Impressa – 
wczesna o bardzo dużych kwiatach. Na noc i w dni pochmurne koszyczki kwiatowe 
gazanii zamykają się.

Gazania jest rośliną łatwą w utrzymaniu, wystarczy posadzić ją w pełnym słońcu, 
w półcieniu może tworzyć znaczniej mniej kwiatów. Jest mało wymagająca co do 
podłoża, ale najlepiej będzie czuła się w glebie żyznej, przepuszczalnej. Nie lubi 
zbyt dużej wilgoci. Możemy ją nawozić dwa, trzy razy w miesiącu nawozami wie-
loskładnikowymi do roślin kwitnących. Dobrze jest też usuwać przekwitłe kwia-
tostany, co pobudzi roślinę do wytwarzania większej ilości pędów kwiatowych.

Rośliny rozmnażamy przez wysiew nasion, najlepiej jak zrobimy to wcze-
sną wiosną, co zagwarantuje bardzo wczesne kwitnienie, bowiem roślina 
wytwarza pierwsze pąki kwiatowe po około dwóch miesiącach po prze-
pikowaniu. Pamiętajmy o tym, że powstały nowe odmiany wegetatywne, 
które przez wysiew nasion nie powtórzą cech genetycznych rośliny 
matecznej. 

Gazania pięknie wygląda na słonecznych rabatach, wzdłuż ścieżek, na 
skalniakach i w ogrodach żwirowych. Doskonale wygląda też posa-
dzona w gazonach i pojemnikach, samodzielnie lub w aranżacji z inni 
roślinami kwitnącymi o ozdobnych liściach.

Rozwija zmysły: dotyk, wzrok

Rodzina: Asteraceae

Gazania x rigens

Gazania 
lśniąca
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Rodzina: Caryophyllaceae

Jest wiele odmian goździków ogrodowych. 
Różnią się od siebie pokrojem, wysokością, 
wielkością i wypełnieniem kwiatów, ale łączy 
ich jedno – po prostu są przepiękne. Ale skupmy 
się na Oskarze. To wyjątkowa seria wśród goździ-
ków, ma zwarty pokrój, bardzo dobrze rozkrze-
wia się i wcześnie kwitnie. Dorasta do około 20 
cm, liście ma ciemnozielone, lancetowate, pokryte 
charakterystycznym nalotem. Kwiaty o średnicy 4-6 
cm, dobrze wypełnione, osadzone po kilka na szczycie 
pędów. Kwitną nieprzerwanie od wiosny do bardzo 
późnej jesieni. Występują w wielu odcieniach różu i czer-
wieni, a także białym, z charakterystycznym dla goździka 
rysunkiem. I co najważniejsze przepięknie pachną. Kwiaty 
goździka są jadalne, mają korzenno-kwiatowy smak, nadają 
się przede wszystkim do ciast i deserów, ale też do zup 
i sałatek.

Goździk lubi stanowisko słoneczne lub półcieniste, glebę 
żyzną, próchniczą, gliniasto-piaszczystą o odczynie obojęt-
nym lub lekko zasadowym. W okresie wegetacji nawozimy 
i podlewamy go systematycznie, pamiętając, że nie lubi 
gleby zbyt mokrej. Goździki z tej serii nie boją się przy-
mrozków, zabezpieczone na zimę potrafią przezimo-
wać. Przekwitłe kwiaty dobrze jest na bieżąco usuwać, 
dzięki temu roślina nie tylko będzie wytwarzać więcej 
kwiatów, ale też będzie estetycznie prezentować się. 
Seria tego goździka jest odmianą chronioną – nie 
należy go samodzielnie rozmnażać.

Posiadają przeróżne zastosowanie, nadają się 
na kwietniki, obwódki, skalniaki, do donic jako 
roślina samodzielna lub do kompozycji z innymi 
roślinami, a także do dekoracji wnętrz. 

Rozwija zmysły: dotyk, wzrok, smak, 
węch

Dianthus Caryophyllus

Goździk 
ogrodowy „Oscar”
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Rodzina: Plantaginaceae

Hebe
Hebe jest mniej znaną zimozieloną krze-
winką o mięsistych liściach z charakte-
rystycznymi błyszczącymi, skórzastymi 
listkami, gęsto ułożonymi na łodyżkach. 
Przypomina jakże znane nam bukszpany. 
W naszych warunkach roślina dorasta do 
ok. 40 cm wysokości i takiej samej szero-
kości. Starsze rośliny mogą zakwitać na 
przełomie czerwca i lipca. Kwiatki są małe 
i niepozorne, układają się w grona na końcu 
pędów. Roślina nie wymaga cięcia, ale dobrze 
je znosi i może być formowana. Jeśli zdecydu-
jemy się na cięcie, najlepiej zrobić to wiosną, po 
przymrozkach. 

Hebe wymaga przepuszczalnej, próchniczej gleby 
o kwaśnym odczynie oraz słonecznego lub pół-
cienistego stanowiska. Nie ma mocnego systemu 
korzeniowego, dlatego należy pamiętać o podle-
waniu, szczególnie w okresie suszy. Wiosną nawo-
zimy nawozami do roślin kwasolubnych. W połowie 
lata najlepiej zastosować nawozy potasowo-fosfo-
rowe, które zwiększają odporność na duże spadki 
temperatury. Roślina jest mrozoodporna, jednak 
w naszym klimacie należy ją zabezpieczyć przed 
zimnym wiatrem i silnym nasłonecznieniem zimo-
wym, szczególnie młode rośliny.

Rozmnażamy wegetatywnie, w  tym celu 
wczesną wiosną pobieramy niezdrewniałe 
sadzonki, które następnie ukorzeniamy.

Dobrze rośnie w towarzystwie wrzo-
sów, rododendronów i azalii. Nadaje się 
na obwódki. Pięknie wygląda sadzona 
wzdłuż ścieżek. Można sadzić w pojemni-
kach i skrzynkach, pamiętając o dobrym 
zabezpieczeniu przed zimą. 

Rozwija zmysły: dotyk, wzrok

Hebe x hybrida
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Rodzina: Boraginaceae

Heliotrop to bylina niezimująca w naszym 
klimacie, dobrze krzewi się. Jej wysokość uza-
leżniona jest od odmiany i wynosi od 30 do 
nawet 90 cm. Tworzy jajowate, pomarszczone, 
lekko owłosione, ciemnozielone liście, które 
przy dotyku cichutko szeleszczą. Jego kwiatki są 
drobne, zebrane w duże baldachogrona. Bardzo 
intensywnie pachną wanilią z lekką nutą marcepanu. 
Są w kolorze fioletowo-niebieskim w zależności od 
odmiany nawet atramentowym (Marine). W ostatnim 
czasie pojawiły się nowe odmiany w kolorze białym,  
np. Nautilus White.

Heliotrop lubi oświetlone, jasne i ciepłe stanowisko. 
Należy jednak pamiętać, że nie powinien rosnąć w bez-
pośrednich promieniach słonecznych, zwłaszcza na połu-
dniowej wystawie. Uwielbia glebę żyzną i przepuszczalną, 
dobrze jest wymieszać ją z podłożem kompostowym, pia-
skiem i torfem w stosunku 1:1:1. Gdy poświęcimy mu tro-
chę więcej uwagi, będziemy regularnie nawadniać i zasilać 
nawozami do roślin kwitnących, wieloskładnikowymi 
o małej zawartości azotu, będzie kwitł intensywnie od 
maja, aż do pierwszych przymrozków. Roślina lubi przy-
cinanie i usuwanie przekwitłych kwiatów. 

Można go sadzić zarówno na rabatach, dobrze wygląda 
w dużych grupach, a także w donicach czy pojemni-
kach. Może rosnąć samodzielnie lub w kompozycji 
z innymi roślinami. 

Heliotrop ze względu na jego intensywny zapach, 
wykorzystywany jest w przemyśle perfumeryj-
nym. Posadzony w pobliżu naszych okien z pew-
nością odstraszy komary i meszki. Przyciąga 
pożyteczne owady, w tym pszczoły i motyle.

Rozwija zmysły: dotyk, wzrok, słuch, 
węch

Heliotropium peruvianum

Heliotrop 
peruwiański
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Rodzina: Asteraceae

Echinacea purpurea

Jeżówka to bardzo efektowna bylina. Posiada bardzo 
dekoracyjne, trwałe kwiaty, dlatego coraz częściej 
można ją spotkać nie tylko w ogrodach przydomo-
wych, ale też w parkach zieleni miejskiej czy ogrodach 
na dachach. Liście są ciemnozielone, w dotyku szorst-
kie. Kwiaty duże z widocznym pękatym środkiem, który 
w dotyku przypomina jeża, stąd też pochodzi nazwa łaciń-
ska: echinos oznacza jeż.

Obecnie w Polsce występuje wiele odmian, które wyróżniają 
się swoistymi cechami genetycznymi takimi jak wysokość, 
pokrój, barwa i forma kwiatów czy wielkość płatków. Jeżówka 
w zależności od odmiany, dorasta od 40 do 150 cm. Posiada 
kwiaty pojedyncze lub pełne (np. seria Papallo Semi Double) 
i bardzo szeroką gamę kolorystyczną od białej, kremowej, żółtej, 
pomarańczowej, czerwonej, rdzawej, różowej po purpurę i fiolet. 
Występuje też w kolorze limonkowo-pistacjowym (Verdana). Ist-
nieją także odmiany o kwiatach dwubarwnych (Sweet Sandia).

Jeżówki sadzimy na stanowisku słonecznym (w półcieniu kwitnie 
słabiej, nie lubi miejsc cienistych), na glebie umiarkowanej lub 
żyznej, o pH 6-8. Nie potrzebuje intensywnego nawożenia: raz 
na 3-4 tygodnie. Znosi dobrze krótkotrwałe przesuszenie. Kwit-
nie od lipca do października. Bardzo dobrze zimuje w naszym 
klimacie, należy jednak pamiętać, aby ją przesadzać co 3-4 lata. 
Odmiany międzygatunkowe wysiane z nasion nie powtarzają 
cech genetycznych.

Jeżówka ma delikatny zapach. To też roślina lecznicza, jej 
właściwości wykorzystywane są szeroko w medycynie, 
w ziołolecznictwie i w przemyśle kosmetycznym. Płatki 
jeżówki (jadalne są tylko płatki) mają słodki smak trochę 
przypominający jagody, dlatego można je dodawać do 
ciast, deserów i naparów.

Echinacea to iście „jeżówkowy raj” nie tylko dla ludzi, 
ale też motyli i pszczół. Jej główki można suszyć.

Rozwija zmysły: dotyk, wzrok, węch, smak, słuch

Jeżówka 
purpurowa
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Kalocefalus
Browna

Kalocefalus może dlatego, że ma trudną 
do zapamiętania nazwę, a może dlatego, 
że jest rośliną niezwykłą, ma tak wiele 
potocznych nazw takich jak patyczak, drut 
kolczasty czy też srebrna szczotka. To atrak-
cyjna roślina strukturalna, dobrze krzewiąca 
się. Jej ozdobą, a zarazem wyjątkowością, są 
gęste cieniutkie, ale przy tym sztywne, sre-
brzystoszare pędy pokryte delikatnym kutne-
rem i drobnymi łuskowatymi listkami, rośnie do 
wysokości 20-25 cm. Jest niewątpliwie rośliną 
o bardzo wysokich walorach dekoracyjnych, nie 
można przejść obok niej obojętnie, wręcz kusi, aby 
ją dotknąć. Kwitnie tylko w okresie długich i upal-
nych dni. Kwiatki są małe i niepozorne, w kolorze żół-
tym. Występuje w kilku odmianach, które różnią się 
od siebie pokrojem i tak na przykład Silver Star tworzy 
gęstą zbitą kulkę, a Silvercalos ma bardziej luźny nieco 
„rozczochrany” pokrój. 

Nie ma wysokich wymagań co do gleby. Dobrze 
rośnie w ziemi piaszczystej, lekko wilgotnej o nieco 
kwaśnym odczynie pH, na stanowisku dobrze 
nasłonecznionym i ciepłym. Nie lubi przelania, 
dobrze natomiast znosi okresowo suszę. Prze-
pięknie wygląda w towarzystwie roślin kwit-
nących, zarówno o intensywnych barwach, ale 
też o stonowanych, a także bieli. Ze względu 
na swoją niezwykłą dekoracyjność wyko-
rzystywany jest do kompozycji w donicach 
i florystyce.

Patyczak jest byliną niezimującą, przema-
rza poniżej -5°C, można ją jednak prze-
zimować w donicy w temperaturze ok. 
10°C. 

Rozwija zmysły: dotyk, wzrok, słuch

Rodzina: Asteraceae

Calocephalus Brownii
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Kraspedia
kulista „Golf Beauty”

Kraspedia to urokliwa roślina 
i choć zachwyca swoim bardzo 
oryginalnym wyglądem, jest bar-
dzo rzadko spotykana w naszych 
ogrodach. Tworzy rozetę lanceto-
watych, delikatnie pokrytych kut-
nerem, szarozielonych liści. Kwiaty 
żółte, przypominające małe piłki gol-
fowe o średnicy ok. 3 cm, wyrastają na 
sztywnych prawie bezlistnych łodyżkach. 
Roślina dorasta do około 60 cm wysokości 
i 30-40 cm szerokości. Kwitnie nieprzerwa-
nie od maja do późnej jesieni. 

Oryginalne kwiatostany wykorzystywane są 
do tworzenia kompozycji na rabatach. Pięk-
nie wyglądają na tle kontrastujących roślin 
i w towarzystwie traw. Można je sadzić rów-
nież w donicach z innymi roślinami. Kwiaty 
bardzo długo utrzymują się w wazonie i co 
ważne można je suszyć – zachowują swoją 
strukturę i kolor, dzięki tym cechom coraz 
częściej wykorzystuje się ją we florystyce.

Kraspedia jest  mało wymagająca. 
Odporna jest na choroby i szkodniki, 
dobrze będzie czuła się w miejscu sło-
necznym i ciepłym, na glebach lekkich 
bogatych w substancje organiczne. 
Bardzo dobrze radzi sobie z okre-
sami suszy. Ważne jest, aby nie prze-
lewać jej w okresie kwitnienia. Nie 
zimuje w naszym klimacie, należy 
ją więc traktować jako roślinę 
jednoroczną.  

Rozwija zmysły: dotyk, 
wzrok, słuch

Rodzina: Asteraceae

Craspedia globosa
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Rodzina: Lamiaceae

Lavandula angustifolia

Lawenda jest zimozielonym krzewem. To niezwykła roślina – zawdzięcza to nie tylko uro-
kliwym, wręcz filigranowym kwiatostanom jakie wytwarza w bardzo dużych ilościach, ale 
przede wszystkim właściwościom, które posiada. Niewątpliwie możemy ją nazwać kró-
lową wśród kwiatów. W zależności od odmiany osiąga wysokość od 40 do 80 cm i taką 
samą szerokość. Jej lancetowate listki są szarozielone lub szare, a kwiaty niebieskie, nie-
bieskofioletowe niektóre wręcz atramentowe i białe. Kwitnie od czerwca do października. 
W miesiącach letnich wytwarza wielką ilość kwiatów i wtedy przenosi nas do magicznego, 
aromatycznego świata.

Lawenda nie ma wielkich wymagań, jednak musimy pamiętać, aby zapewnić jej słoneczne 
i zaciszne stanowisko, glebę lekką, suchą i ciepłą, o pH 6,5-7,5, średnio bogatą w składniki 
odżywcze. Podlewamy tylko w okresie przedłużającej się suszy (ważne, aby nie przelać). 
Nawozimy tylko na wiosnę niewielką ilością nawozów wieloskładnikowych. Właściwy wzrost 
i kwitnienie zależą od prawidłowego cięcia lawendy. Gdy sadzimy lawendę na miejsce stałe, 
należy wykonać pierwsze cięcie, które robimy w połowie wysokości. Cięcie pielęgnacyjne wyko-
nujemy co roku na przełomie września i października, jeśli roślina jest jeszcze kwitnąca możemy 
ten zabieg nieco opóźnić, ale musi być wykonany co najmniej miesiąc przed mrozami. Następne 
cięcie wykonujemy wiosną, nadając roślinie odpowiedni kształt. W tym celu skracamy młode pędy. 

Lawenda pięknie komponuje się z innymi roślinami, nie tylko w ogrodach naturalistycznych, wiej-
skich, romantycznych, angielskich czy francuskich, ale też w nowoczesnych i japońskich, także 
w aranżacjach minimalistycznych.

Wszystkie odmiany lawendy wąskolistnej dobrze zimują w naszym środowisku i w tym miejscu 
należy wspomnieć o lawendzie francuskiej o znacznie większych kwiatach, która jest często 
mylona z poprzedniczką, ta z kolei nie przezimuje w naszym klimacie.

Można ją rozmnażać w sposób generatywny, w tym wypadku należy pamiętać, że nasiona 
zebrane z odmian mieszańcowych nie powtórzą cech rośliny matecznej. Jesienią nasiona 
możemy wysiać bezpośrednio do gruntu, zabezpieczyć na zimę geowłókniną. Drugim ter-
minem wysiewu nasion jest wiosna, przed wysiewem nasion powinniśmy je odpowiednio 
przygotować, zmieszać z mokrym piaskiem i włożyć na kilka tygodni do lodówki, muszą 
one przejść okres przechłodzenia, czyli stratyfikacji. Po tym czasie można wysiać je do 
skrzynek. Siewki pikujemy do doniczek, dopiero dobrze ukorzenione wysadzamy na miej-
sca stałe. Sposób wegetatywny to najlepsza metoda rozmnażania lawendy, w tym celu 
pobieramy sadzonki na przełomie sierpnia i września, i ukorzeniamy je. 

Lawenda jest rośliną ozdobną, której kwiatostany można suszyć i wykorzystywać 
w domu (odstrasza meszki, komary, kleszcze). Jej charakterystyczny smak i zapach 
wykorzystywany jest również w kuchni i dietetyce, a także w kosmetyce i lecznictwie.

Rozwija zmysły: dotyk, wzrok, słuch, węch smak 

Lawenda wąskolistna
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Łubin
trwały

Łubin to okazała bylina rabatowa o liściach 
dłoniasto złożonych i długich bardzo oka-
załych kwiatostanach. Kwiaty bardzo deko-
racyjne, strzeliste, groniaste. Roślina osiąga 
w czasie kwitnienia nawet 150 cm, ale wystę-
pują też odmiany niższe np. Tower ok. 70 cm 
i wręcz kompaktowe np. Lupini. Te ostanie 
możemy nawet sadzić w pojemnikach. Kwiaty 
mają niespotykane ubarwienie i są wręcz malow-
nicze. Występują w kolorach białym, różowym, 
karminowym, niebieskim, fioletowym, często są dwu-
barwne, a nawet, co jest ciekawostką – żółte. 

Kwitnie w czerwcu i lipcu. Po przekwitnieniu, kwiaty 
należy ściąć, to pobudza roślinę do powtórnego jesien-
nego kwitnienia. 

Lubi stanowisko słoneczne, ciepłe i zaciszne, glebę 
lekką, żyzną, przepuszczalną, wilgotną o lekko kwa-
śnym odczynie pH. Nie lubi gleb zasadowych. W okresie 
długo trwającej suszy łubin należy podlewać. Odżywiać 
umiarkowanie nawozami do roślin kwitnących. 

Rozmnażamy wiosną przez wysiew nasion, odmiany 
wegetatywne przez podział starszych roślin bowiem 
nie powtórzą one cech genetycznych wysiane 
z nasion.

Doskonale będzie wyglądać na dużych rabatach 
w ogrodach naturalistycznych i wiejskich. Pięk-
nie będzie też wyglądać posadzony w grupach. 
Odmiany niższe ładnie wyglądają posadzone 
pojedynczo lub w pojemnikach. Długo zacho-
wuje trwałość w wazonie, dlatego nadaje się 
na kwiat cięty. 

Rośliny nie należy jeść.

Rozwija zmysły: dotyk, wzrok

Rodzina: Fabaceae

Lupinus polyphyllus
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Rodzina: Plantaginaceae

Mecardonia
Mecardonia to mało znana, lecz bardzo 
urokliwa i efektowana roślina. W naszym 
klimacie to roślina jednoroczna, ale znosi 
niewielkie przymrozki. Wysokość to 
maksymalnie 15 cm, rozrasta się przede 
wszystkim wszerz, ma więc pokrój płożą-
co-przewieszający. Ma drobne eliptyczne, 
poząbkowane listki, które osadzone są na 
bardzo licznych cienkich łodyżkach. Mają 
żywozielony kolor, tworzą bardzo gęste, 
poduszkowate kępy, pokryte na całości niezli-
czoną ilością intensywnie żółtymi kwiatkami, 
które kwitną od maja do bardzo późnej jesieni. 

Mecardonia najlepiej rośnie na miejscu słonecz-
nym, ewentualnie półcienistym, ale z dużą ilością 
światła, na takim miejscu kwitnie najbardziej obficie. 
Lubi glebę przepuszczalną, a zarazem żyzną i próch-
niczą. Podstawowymi zabiegami, jakie należy robić 
przy jej pielęgnacji to systematyczne podlewanie, 
szczególnie w okresie suszy. Odżywiamy nawozami 
do roślin kwitnących, najlepsze są te przeznaczone 
do pelargonii. 

Rozmnażamy przez sadzonki, wczesną wiosną. 
Roślina tworzy nasiona, ale w związku z tym, że 
jest hybrydą nie powtórzy cech rośliny matecznej.

Jest jedną z najpiękniejszych, a zarazem nielicz-
nych roślin o tak przestronnym zastosowaniu 
w ogrodzie. Możemy ją sadzić na rabatkach, 
w połączeniu z innymi roślinami, wzdłuż ście-
żek, na skalniakach, murkach, w ogrodach 
japońskich, naturalistycznych, angielskich, 
a nawet w nowoczesnych i minimalistycz-
nych. Ze względu na pokrój i dobre krze-
wienie może być sadzona jako roślina 
okrywowa, ale też do pojemników, skrzy-
nek, a nawet wiszących doniczek.

Rozwija zmysły: dotyk, wzrok, węch

Mecardonia x hybrida
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Miskant
chiński

Miskant chiński to okazała trawa bylinowa, tworząca 
w zależności od odmiany kępy od metra do prawie 3 m 
wysokości. Liście ma długie, wąskie, łukowato wygięte 
z widocznym jaśniejszym nerwem głównym, w dotyku 
szorstkie. W sierpniu wyrastają sztywne, mocne pędy, 
zakończone kłosowatymi srebrzysto-beżowymi, srebrzysto-
-białymi, miedzianymi, a nawet różowatymi kwiatami złożo-
nymi z licznych kłosków, które górują ponad dobrze ulistnioną 
kępą rośliny. W późniejszym okresie, kwiaty stają się puszyste 
i znacznie jaśniejsze, wybarwienie kwiatostanów i liści uzależ-
nione jest od odmiany. Miskanty bardzo malowniczo wyglądają 
nawet w okresie zimowym, przyszronione i przyprószone śniegiem. 

Miskanty lubią stanowisko słoneczne ewentualnie półcieniste. 
Dobrze rosną w każdej glebie ogrodowej, żyznej, przepuszczal-
nej i lekko wilgotnej. Nie lubią ciężkiej gliniastej i mokrej ziemi oraz 
zbyt długiej suszy. Pomimo swoich dość dużych rozmiarów są łatwe 
w uprawie.

Tak jak przy wszystkich trawach zimujących, tak i miskanta nie należy 
ścinać na zimę. Dobrze jest związać je do góry lub nawet zapleść 
w warkocz, co zabezpieczy kępę przed śniegiem, mrozem i nad-
mierną wilgocią. Suche liście ścinamy wiosną, kilka centymetrów 
nad ziemią.

Miskanta najlepiej rozmnażać przez podział kęp, najlepiej robić to 
na młodych roślinach. W późniejszym okresie może być to utrud-
nione, bowiem stare kępy są sztywne i twarde.

Trawa z racji tego, że ma okazałe rozmiary może być wyko-
rzystywana jako tło dla niższych odmian traw i roślin kwitną-
cych, jako solitery, dobrze też będzie prezentować się nad 
oczkami wodnymi. Można wykorzystać ją do tworzenia 
szpalerów lub zasadzić tam, gdzie chcemy coś zasłonić. 
Zwiewne kwiatostany, długie i cienkie liście w połączeniu 
z ruchem powietrza wprowadzają do ogrodu lekkość, har-
monię i dodają kompozycjom dynamiki.

Rozwija zmysły: dotyk, wzrok, słuch

Rodzina: Poaceae

Miscanthus sinensis
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Rodzina: Asteraceae

Osteospermum
Osteospermum, może dlatego że nazwa jest 
trudna do zapamiętania, a być może ze względu 
na kwiaty, często nazywane jest stokrotką afry-
kańską. W naszym klimacie jest rośliną jedno-
roczną, dobrze znosi małe spadki temperatury. 
Tworzy dość szerokie krzaczki pokryte lancetowa-
tymi listkami ułożonymi naprzemiennie na łodyż-
kach, w kolorze zielonym i co ciekawe intensywnie 
pachną słonecznikiem. Rośliny mają zwarty pokrój, 
wytwarzają dużą ilość kwiatów z bardzo widocznym 
kontrastowym środkiem. Płatki osadzone w koszycz-
kach zamykają się na noc i w bardzo pochmurne dni, 
jednak powstały już odmiany o pełnych kwiatach, np. 
odmiana Erato Double (marka zarejestrowana, nie można 
jej rozmnażać), te natomiast pozostają otwarte przez cały 
okres kwitnienia. Rośliny osiągają wysokość od 30 do 50 
cm, uzależnione jest to przede wszystkim od odmiany. Jeśli 
chodzi o kolor kwiatostanów mamy ogromny wybór, jed-
nym słowem kolorowy zawrót głowy, nie występują jedynie 
w kolorze intensywnie niebieskim i czarnym. 

Stokrotka afrykańska to roślina na stanowisko słoneczne, 
w takim miejscu najbardziej intensywnie kwitnie, lubi glebę 
żyzną, próchniczą, lekko wilgotną o delikatnie kwaśnym 
odczynie pH. Musimy pamiętać, żeby ją systematycznie 
nawozić nawozami do roślin kwitnących i o tym, aby jej 
nadmiernie nie podlewać, ale też nie przesuszać,  chociaż 
dość dobrze znosi okresową suszę. Najlepiej sprawdzić 
wilgotność gleby, zanim ją podlejemy. 

Osteospermum ma wszechstronne zastosowanie, 
możemy sadzić ją zarówno na rabatkach, ale też 
w pojemnikach, także w połączeniu z innymi odmia-
nami. Dostępna już jest odmiana specjalnie prze-
znaczona do ampli o pokroju zwisającym. 

Rozmnażamy przez wysiew nasion, większość 
odmian wegetatywnych jest chronionych i należy 
je nabyć tylko u sprawdzonych ogrodników.

Rozwija zmysły: dotyk, wzrok, węch

Osteospermu ecklonis
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Piaskowiec jest zimozieloną, niską byliną 
dorastającą do 15 cm wysokości, całko-
wicie mrozoodporną. Jej ciemnozielone, 
lancetowate, delikatnie owłosione listki 
ułożone są naprzemiennie na cienkich 
łodyżkach, które tworzą gęste poduszkowate 
kobierce. Szczególnie pięknie wygląda w okre-
sie kwitnienia, który przypada na maj i czerwiec. 
Roślina pokryta jest niezliczoną ilością śnieżno-
białych kwiatów o średnicy około 2 cm, osadzo-
nych na krótkich łodyżkach, złożonych z pięciu 
płatków, które otaczają zielono-żółty środek. Na 
zdjęciu najpiękniejsza odmiana Blizzard Compact.

Podobnie jak u większości roślin skalnych tak i pia-
skowiec ma bardzo małe wymagania co do uprawy. 
Wymaga stanowiska słonecznego, gleby suchej prze-
puszczalnej, lekko wilgotnej o odczynie zasadowym. 
Nie wymaga zbyt intensywnego nawożenia, możemy 
zastosować nawóz wieloskładnikowy. W przeciwień-
stwie do innych kwiatów robimy to po przekwitnieniu. 

Piaskowca można rozmnażać przez podział star-
szych roślin lub wysiew nasion, pamiętając że muszą 
być one poddane stratyfikacji. 

Piaskowiec niewątpliwie ozdobi każdą rabatkę, 
sprawdzi się na obwódkach i jako roślina lekko 
zadarniająca. Posadzona z innymi roślinami 
o tym samym pokroju, stworzy przepiękne 
dywany kwiatów. Dobrze będzie też wyglą-
dać na skalniakach i murkach. Można ją 
sadzić w szczelinach lub w miejscach, w któ-
rych należy wypełnić puste przestrzenie. 
Kwiaty przyciągają owady zapylające. 

Rozwija zmysły: dotyk, wzrok

Rodzina: Caryophyllaceae

Arenaria montana

Piaskowiec
górski
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Pierwiosnek to bylina o pokroju wzniesionym 
i kępiastym. Wytwarza rozety złożone z jajo-
watych, karbowanych od spodu liści z delikat-
nymi włoskami. Ten typ pierwiosnka nie tworzy 
rozłogów. Duże kwiaty z dobrze widocznym 
żółtym oczkiem, zebrane są w nieduże baldachy, 
wyrastają na bardzo króciutkiej bezlistnej łodyżce. 
Występuje w wielu kolorach: od białego po ciemno 
fioletowy wręcz granatowy. Niektóre odmiany mają 
charakterystyczne ciemniejsze lub jaśniejsze zabar-
wienie u nasady, tworząc tym samym bardzo malow-
niczy rysunek na kwiatach. Występują też odmiany 
o kwiatkach półpełnych. Kwitnie w kwietniu, w maju, przy 
wczesnej wiośnie nawet pod koniec marca.

Pierwiosnek najlepiej rośnie w miejscu półcienistym. 
Podłoże powinno być żyzne, próchnicze, przepuszczalne 
i wilgotne o lekko kwaśnym odczynie. Dobrze jest zasilać 
nawozami do roślin kwitnących, pamiętając przy tym, aby 
podlewać bezpośrednio do ziemi. Pierwiosnek nie lubi 
podlewania po liściach i kwiatach. Przekwitłe kwiatki 
usuwamy, co pobudza roślinę do intensywnego kwitnie-
nia.  Potrafi też powtórzyć kwitnienie na jesieni. Na zimę, 
szczególnie młode rośliny, dobrze jest zabezpieczyć.

Rozmnażamy przez wysiew nasion. Starsze rośliny 
dobrze jest podzielić, lubią odmładzanie po 2-3 
latach.

Pięknie wygląda na rabatach, w  połączeniu 
z innymi roślinami. Sadzone w grupach będą 
niewątpliwie bardzo dekoracyjnym elemen-
tem ogrodu, ale też na obwódkach. Dobrze 
rośnie posadzony w doniczkach czy skrzyn-
kach, a  nawet jako roślina, która ozdobi 
pomieszczenia.

Rozwija zmysły: dotyk, wzrok

Rodzina: Primulaceae

Primula vulgaris

Pierwiosnek
bezłodygowy
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Płomyk hybrydowy pochodzi od 
płomyka Drummonda. Jest rośliną 
jednoroczną o charakterystycznej 
poduchowatej budowie, bardzo 
dobrze krzewi się, posiada wręcz 
idealny pokrój. Rozgałęzione i lekko 
owłosione łodygi pokryte są lanceto-
watymi, owłosionymi ciemnozielonymi 
liśćmi. Płomyk może pochwalić się obfito-
ścią bardzo efektownych, jasnoróżowych, 
różowych, czerwonych i białych kwiatów 
w kształcie trąbki o średnicy ok. 2,5 cm, 
które ułożone są w płaskich gronach. Bardzo 
ładnie pachnie, jest ulubieńcem pszczół, motyli 
i innych owadów zapylających. Kwitnie od maja 
do później jesieni.

Dobrze rośnie na stanowisku słonecznym 
lub półcienistym na glebach żyznych, średnio 
wilgotnych i przepuszczalnych o obojętnym 
odczynie. Przekwitłe kwiaty dobrze jest usu-
wać, co pobudzi roślinę do wytworzenia 
nowych pąków.

Z racji tego, że jest to hybryda, rozmnażana 
jest przez sadzonki pobierane wczesną 
wiosną, w tym celu roślinę trzeba prze-
chować na zimę.

Doskonale sprawdza się na raba-
tach, w towarzystwie innych roślin 
kwitnących, w ogrodach skalnych, 
jako roślina okrywowa, ale też 
w pojemnikach, a nawet w donicach 
wiszących.

Rozwija zmysły: dotyk, wzrok, 
węch

Rodzina: Polemoniaceae

Phlox x hybrida

Płomyk
hybrydowy



31

Przetacznik to bylina, bardzo dobrze zimująca w naszym kli-
macie. Jest odporna na choroby i szkodniki, a przede wszystkim 
łatwa w uprawie. Tworzy gęste kępy szarozielonych lub zielonych 
liści, które od spodu pokryte są gęstymi małymi włoskami. Brzegi 
lancetowatych liści na brzegach są lekko pokarbowane, zależnie 
od odmiany bardziej lub mniej ostro zakończone, wierzchnia część 
lekko błyszcząca. 

Przetacznik to bardzo efektowna roślina, jej kwitnienie przypada na 
letnie miesiące: czerwiec-sierpień. Na dość krótkich łodyżkach tworzy 
wąskie, spiczaste kwiatostany, przypominające świeczki. Kwiatosta-
nów jest sporo, więc w całości wygląda bardzo malowniczo. Występuje 
w trzech kolorach, najbardziej popularne są: granatowo-niebieska Royal 
Candles, różowa Bubblegum Candles i odmiana o białych kwitach Snow Can-
dles. Jedną z nowszych odmian jest odmiana o niebieskich kwiatach Christa – 
różni się od poprzedniczki tym, że nie ma ostro zakończonych kwiatostanów, 
a na wierzchołku wytwarza zielony grzebień, który kontrastuje z jaskrawo-
niebieskimi kłosami kwiatów. Odmiana wygląda na nieco egzotyczną. 

Przetacznik w czasie kwitnienia dorasta od 35 do 50 cm. Uzależnione to jest 
przede wszystkim od odmiany, ale też od warunków w jakich rośnie. Lubi 
stanowisko słoneczne, glebę lekką, piaszczystą i przepuszczalną o odczynie 
lekko zasadowym. Nawożenie powinniśmy stosować bardzo umiarkowa-
nie, nawozami wieloskładnikowymi, pamiętając przy tym, że zbyt duże 
nawożenie azotem może spowodować opóźnienie kwitnienia i ograni-
czyć wytwarzanie dużej ilości pędów kwiatowych. Warto też usuwać 
przekwitłe kwiatostany, ponieważ w ten sposób pobudza się roślinę 
do przedłużenia kwitnienia. Na zimę część nadziemna całkowicie 
zamiera, ale dopiero wczesną wiosną wycinamy martwe pędy. Po 
zimie dość wcześnie wypuszcza młode listki.

Przetacznik możemy rozmnażać przez podział karp. Najlepiej 
zabieg wykonać wczesną wiosną lub późną jesienią. 

Idealnie nadaje się na rabaty, do zestawień kolorystycznych, 
malowniczo wygląda posadzony w grupach, dobrze będzie też 
czuł się na murkach i w ogrodach skalnych. 

Rozwija zmysły: dotyk, wzrok, węch

Rodzina: Scrophulariaceae

Veronica spicata

Przetacznik
kłosowy
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Rozchodnik karpacki jest rośliną wieloletnią, mniej znaną 
od rozchodnika okazałego. Charakteryzuje się atrakcyj-
nym pokrojem, ulistnieniem i kwiatostanami. Jest rośliną 
całkowicie mrozoodporną, znosi nawet niskie spadki tem-
peratury, a przy tym nie wymaga zabezpieczenia na zimę. 
Jego gęsty pokrój, wzniesione i sztywne pędy pokryte gru-
bymi, w dotyku chłodnymi, mięsistymi liśćmi o barwie szaro-
zielonej lub purpurowej, często przebarwiające się (w zależ-
ności od odmiany), a szczególnie ogromne baldachowate 
kwiatostany złożone z drobnych różowych kwiatków niewąt-
pliwie wyróżniają go spośród innych rozchodników. Ma jeszcze 
jedną wielką zaletę – wygląda okazale i atrakcyjnie w okresie kiedy 
większość kwiatów przekwita i jest mniej ozdobna czyli w okresie 
jesiennym, w tym właśnie czasie przypada kwitnienie rozchodnika 
(od końca sierpnia do października). Jego wysokość wynosi od 40-50 
cm i ma taką samą, a niekiedy nawet większą szerokość. Przyciąga 
owady zapylające i motyle, jest też rośliną miododajną. 

Rozchodnik karpacki najlepiej rośnie na stanowisku jasnym, w bezpo-
średnim nasłonecznieniu w takich warunkach wytwarza największą 
ilość kwiatów. Nie lubi gleb ciężkich i podmokłych, za to świetnie 
sobie radzi na glebach lekkich i słabo żyznych, piaskowych, a nawet 
kamienistych. Rośliny nawozimy tylko wiosną i to w niewielkich 
ilościach. Przenawożenie działa niekorzystnie na wielkość i barwę 
kwiatów.

Rozmnażamy przez podział starszych karp. Najlepiej zrobić to 
wczesną wiosną. 

Rozchodnik pięknie wygląda posadzony na rabatach bylino-
wych, ale też na obwódkach, skalniakach czy murkach. Impo-
nująco wygląda na tle kamieni w połączeniu ze smukłymi 
trawami. Może też być uprawiany w pojemnikach, należy 
przy tym pamiętać o dobrym drenażu i o zabezpieczeniu 
donic przed zimą. Coraz częściej wykorzystywany jest we 
florystyce i ceniony za trwałość kwiatów.

Rozwija zmysły: dotyk, wzrok, węch

Rodzina: Caryophyllaceae

Sedum x telehium

Rozchodnik 
karpacki
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Rozplenica jest jedną z ładniejszych ozdobnych traw ogrodo-
wych. Tworzy duże, gęste kępy złożone z wąskich, lancetowa-
tych, długich, lekko wygiętych liści. Często też jest nazywana 
potocznie trawą fontannową. Spowodowane jest to jej pokrojem 
w okresie kwitnienia – jej długie, szerokie kwiatostany przypomi-
nają szczotkę do butelek i malowniczo wyginają się na zewnątrz 
od kępy przypominając wodę tryskająca z fontanny. Występuje 
w kilku odmianach różniących się od siebie barwą liści i kwiatów, 
a także wysokością, która wynosi od 30 cm do ponad metra wysoko-
ści. Kwiaty zaczynają tworzyć się w sierpniu i utrzymują się do późnej 
jesieni. Występują w barwach od kremowo żółtawych, zielonkawych 
po brązowe i ciemnopurpurowe.

Rozplenica lubi stanowisko ciepłe, osłonięte, słoneczne lub z delikatnie 
rozproszonymi promieniami. Podłoże powinno być żyzne i przepusz-
czalne, wilgotne a przy tym niezbyt mokre. Przed jej posadzeniem dobrze 
jest sprawdzić glebę, jeśli jest mało żyzna dobrze jest zaprawić dołek ziemią 
kompostową. W okresie wegetacji warto jest zasilić dwukrotnie nawozami 
wieloskładnikowymi. Pamiętamy przy tym, aby nie przenawozić zbytnio 
azotem, wytworzy bowiem wtedy dużo liści, a bardzo mało kwiatostanów. 
Należy dbać, aby ziemia całkowicie nie przeschła, zwłaszcza w okresie 
suszy. Na zimę wskazane jest związać liście do góry, co zabezpieczy śro-
dek przed mrozem, śniegiem i nadmierną wilgocią. Ścinamy ją dopiero 
na wiosnę, kilka centymetrów nad ziemią. Najlepiej zrobić to dopiero 
w kwietniu, ewentualnie w marcu pod warunkiem wczesnej wiosny.

Rozplenica dobrze wygląda sadzona w grupach, należy przy tym 
pamiętać, żeby nie sadzić jej zbyt gęsto, a także w połączeniu 
z innymi trawami i roślinami kwitnącymi. Można sadzić ją też 
w pojemnikach, pamiętając o dobrym zabezpieczeniu donicy 
przed zimą. 

Rozmnażanie tej trawy najlepiej jest zrobić przez podział dość 
młodej 2-3-letniej karpy. Podział wykonujemy na wiosnę w tym 
czasie, gdy zaczyna ona wypuszczać młode zielone listki.

Rozwija zmysły: dotyk, wzrok, słuch

Rodzina: Primulaceae

Pennisetum alopecuroides

Rozplenica
japońska
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Rozwar wielkokwiatowy jest bardzo oryginalną rośliną 
często myloną z dzwonkiem karpackim. W zależności 
od odmiany dorasta od 20 do nawet 60 cm. To kępiasta 
bylina, jest całkowicie odporna na mróz, jednak jak przy 
większości bylin, jej część nadziemna zamiera na zimę. Ma 
dość liczne wyprostowane, błyszczące pędy pokryte lance-
towatymi liśćmi o ząbkowanych ciemnozielonych brzegach. 
Najbardziej charakterystyczną cechą są pąki, które przypo-
minają małe rozdęte baloniki wzniesione ku górze. Kwiaty 
osadzone są na wierzchołkach pędów, pojedynczo lub po kilka 
sztuk. Zbudowane są z dość dużych pięciu płatków zrośniętych 
do połowy, zaostrzonych i lekko wywiniętych na zewnątrz. Rozwar 
występuje w kolorach niebieskim, białym i jasnoróżowym. Posiada 
także kwiaty pełne o takich samych barwach. Przy czym odmiany 
tych ostatnich nie jest łatwo uzyskać, bowiem nie wszystkie nasiona 
powtarzają cechy genetyczne, a co za tym idzie część roślin będzie 
miała kwiat wypełniony, a część pojedynczy. Kwitnie od czerwca do 
sierpnia.

Jest bardzo łatwy w uprawie. Lubi miejsce słoneczne lub lekko pół-
cieniste, glebę żyzną, próchniczą umiarkowanie wilgotną, dobrze 
radzi sobie też w innych typach gleb o szerokiej tolerancji pH. Nie 
lubi miejsc podmokłych.

Posiada dobrze rozgałęzione, grube korzenie, łatwo więc je 
uszkodzić przy wykopywaniu. Najlepiej roślinę rozmnażać 
generatywnie. Nasiona wysiewamy w czerwcu. Dobrze jest je 
przepikować do doniczek. We wrześniu sadzimy na miejsce 
przeznaczenia, które staranie powinniśmy wybrać (ponieważ 
roślin nie można przesadzać).

Przepięknie wygląda na rabatach bylinowych, w towarzy-
stwie żurawek, na tle niewysokich roślin iglastych, najlepiej 
wygląda sadzony w grupach, nadaje się też do ogrodów 
żwirowych, japońskich a nawet na skalniaki. Może być 
sadzony również w pojemnikach i skrzynkach.

Rozwija zmysły: dotyk, wzrok

Rodzina: Campanulaceae

Platycodon grandiflorus

Rozwar 
wielkokwiatowy



35

Sasanka jest byliną bardzo dobrze zimującą na 
całym obszarze Polski, choć wszystkie gatunki 
dzikorosnące występują niezwykle rzadko i są pod 
ścisłą ochroną. Kwiaty sasanki przypominają dzwo-
nek, stąd wzięła się łacińska nazwa: pulsare – ude-
rzać, dzwonić. 

Sasanki kwitą wczesną wiosną, w zależności od rejonu 
i temperatury. Pierwsze kwiaty mogą pojawiać się 
w marcu i kwietniu. Cechą, która wyróżnia je na tle innych 
bylin jest to, że zawiązują pąki kwiatowe jeszcze przed 
wypuszczeniem pierwszych liści. W pierwszym okresie 
z ziemi wychodzą pąki, które pokryte są gęstymi, delikatnymi 
srebrnoszarymi włoskami, następnie pierzaste szarozielone, 
przypominające marchewkę liście. Sasanki tworzą sporą 
kępkę, nawet kilkudziesięciu kwiatów, które wraz ze wzrostem 
pozbawione są szarego meszku, rozkwitają, otwierają główki, 
w których widać mnóstwo żółtych pręcików. Wyglądają bardzo 
ornamentalnie na tle płatków. Najczęściej występują w kolorze 
fioletowym, ale znane są też odmiany o barwie czerwonego 
wina, np. Bells Red czy białym Bells White. Sasanka nawet po 
przekwitnieniu wygląda bardzo dekoracyjnie, jej owocostany 
są duże, puszysto-pierzaste, górują nad dużą ilością liści.

Jest rośliną łatwą w uprawie, należy pamiętać, aby stwo-
rzyć jej optymalne warunki wzrostu. Lubi lekko przepusz-
czalną, wapienną glebę o pH zasadowym, należy przy 
tym pamiętać, że nie znosi gleb kwaśnych. Stanowisko 
słoneczne do półcienistego. Aby utrzymać roślinę 
w dobrym wigorze należy ją przesadzić co 4-5 lat na 
nowe stanowisko. Liście sasanki zamierają na zimę, 
dobrze jest usuwać je dopiero wczesną wiosną tuż 
przed pojawieniem się pierwszych pąków. 

Sasanka to bardzo czarująca roślina przez cały 
okres wegetacji.

Rozwija zmysły: dotyk, wzrok, węch

Rodzina: Ranunculaceae

Pulsatilla vulgaris, Pulsatilla x hybrida

Sasanka
zwyczajna, ogrodowa



36

Starzec srebrnolistny to roślina niezwykła, na naszym rynku znana 
jest zaledwie od kilku lat. Jej ozdobą są wyjątkowe, niezwykle uło-
żone, srebrzystobiałe liście, charakterystycznie powyginane, na obrze-
żach delikatnie poząbkowane. Zapewne stąd wzięła się angielska nazwa 
tej odmiany, która w przełożeniu na nasz język oznacza anielskie skrzy-
dła. Jego ozdobą są właśnie liście, bardzo mięsiste, dość sztywne, obficie 
pokryte malutkimi miękkimi włoskami zwanymi kutnerem. Pod wpływem 
padających promieni słonecznych wręcz błyszczą, jakby były przyprószone 
srebrem. Roślina chociaż wytrzymuje spadki temperatury, nawet poniżej 
zera, w naszym klimacie nie przezimuje. Jeśli chcemy cieszyć się nią na drugi 
rok, należy zabrać ją do ciepłego, jasnego pomieszczenia. Po przechowaniu, 
podobnie jak popularny starzec popielny, tak i ta odmiana zakwitnie na żółto, 
należy przy tym pamiętać, iż jest to roślina ozdobna z liści, więc kwiatki są mało 
atrakcyjne, lepiej od razu je usunąć, aby roślina niepotrzebnie wysilała się. 

Starzec potrzebuje średnio żyznej, lekkiej, przepuszczalnej ziemi. Nie lubi gleb 
ciężkich i gliniastych, a przede wszystkim mokrych. Nie lubi też bardzo obfi-
tego podlewania. Podlewamy dopiero wtedy, gdy ziemia jest przeschnięta. 
Lubi umiarkowane nawożenie nawozami wieloskładnikowymi do roślin kwit-
nących lub ozdobnych z liści. Najlepiej będzie rósł na stanowisku słonecz-
nym, ewentualnie w delikatnym półcieniu. Nie choruje, jeśli zapewnimy mu 
odpowiednie warunki wzrostu. Jedynym mankamentem jest to, że kutner, 
który pokrywa roślinę chętnie zjadany jest przez ślimaki, co bardzo ją 
szpeci.

Starca rozmnażamy za pomocą sadzonek, może być do jednak zbyt 
trudne, warto więc pozyskać rośliny u dobrego ogrodnika. 

Dobrze czuje się w towarzystwie innych nasadzeń, także o ozdob-
nych liściach, pięknie będzie też wyglądał z roślinami kwitnącymi. 
Można sadzić go w pojemnikach, należy przy tym zaopatrzyć 
donicę w otwory i dobry drenaż.

Rozwija zmysły: dotyk, wzrok

Rodzina: Asteraceae

Senecio candidans

Starzec 
srebrnolistny
„Angel Wings”
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Szałwia omszona to bylina, która posiada same zalety. Jest 
rośliną długowieczną, bardzo dobrze znosi nawet srogie zimy, 
jest odporna na choroby i szkodniki, a przede wszystkim jest 
mało wymagająca. Tworzy dobrze rozkrzewioną gęstą kępę 
eliptycznych, szarozielonych, omszonych, pomarszczonych, 
lekko szorstkich, pachnących liści, które na brzegach są deli-
katnie pofrezowane. Na wierzchołkach licznych, rozgałęzio-
nych pędów wyrastają długie kłosowate kwiatostany najczęściej 
w kolorach fioletowo-niebieskich, niebieskopurpurowych, jaskra-
woniebieskich, występują też odmiany o kwiatach różowych Edula 
Rose i białych np Adrian. Ozdobna jest również przed kwitnieniem, 
tworzy charakterystyczne podkwiatki, które są ułożone wokół pędu, 
zachodzą na siebie podobnie jak łuski w szyszkach świerków. Pod-
kwiatki też są wybarwione, malowniczo wyglądają górując nad ciem-
nymi listkami. Szałwia kwitnie od końca maja do września. Wysokość 
w okresie kwitnienia uzależniona od odmiany wynosi od 40 do 80 cm. 

Najlepiej rośnie na stanowiskach słonecznych, na glebach przepuszczal-
nych, żyznych, ale świetnie poradzi sobie w każdej ziemi ogrodowej. Nie 
lubi zastoisk z wodą, natomiast podlewanie w czasie upałów na pewno 
przedłuży kwitnienie. Lubi przycinanie przekwitłych kwiatostanów. Po 
przekwitnięciu należy ją przyciąć – odwdzięczy się nam wtedy powtór-
nym kwitnieniem. Na zimę część nadziemna zamiera. Obumarłe pędy 
usuwamy wczesną wiosną, aby nie narażać rośliny na choroby grzy-
bowe. Liście po zimie wychodzą bardzo wcześnie. 

Ze względu na długie i obfite kwitnienie, szałwia doskonale spraw-
dzi się na rabatach, obwódkach, jako tło do niższych roślin, ale 
także jako roślina samodzielna posadzona w grupach wygląda 
zjawiskowo. Jest rośliną miododajną, przyciąga pożyteczne 
owady i motyle, nadaje się też do wykorzystania we florystyce.

Odmiany rozmnażane generatywnie można wysiewać 
z nasion, natomiast odmiany wegetatywne rozmnażamy 
przez podział. 

Rozwija zmysły: dotyk, wzrok, węch

Rodzina: Ranunculaceae

Salvia nemorosa

Szałwia
omszona
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Złocień jest rośliną wieloletnią, w zależ-
ności od odmiany dorasta od 30 do 60 
cm. Ma sztywne pędy, zakończone 
dużymi kwiatami o średnicy ok. 10 cm, 
z dużym żółtym oczkiem, które wyrastają 
z dość gęstej rozety lancetowatych liści. 
Kwiaty złocieni są języczkowe w zależności 
od odmiany mogą być pojedyncze, półpełne 
a nawet całkowicie wypełnione w kolorze 
białym lub żółtym. Kwitnie od maja do sierpnia. 
Roślina popularnie nazywana jest margaretką. 

Jest rośliną łatwą w uprawie. Dobrze rośnie na 
stanowisku słonecznym, w żyznej, próchniczej, 
przepuszczalnej, ale niezbyt suchej glebie, umiar-
kowanie wilgotnej o podwyższonym pH. Nie lubi 
gleb piaszczystych, ciężkich i gliniastych, ale też 
nadmiernie mokrych. Późną jesienią ścinamy pędy 
tuż nad ziemią, lekko zabezpieczamy rośliny przed 
silnymi mrozami.

Rozmnażamy przez podział rośliny w trzecim 
roku, najlepiej wczesną wiosną. Zabieg wpły-
nie korzystnie na roślinę, bowiem wymaga ona 
odmładzania.

Sadzimy na rabatach bylinowych w towarzy-
stwie innych roślin. Złocień kwitnie bardzo 
obficie, dlatego udekoruje i podkreśli każdą 
kompozycję w ogrodzie. Niższe odmiany 
dobrze będą wyglądać na rabatach żwi-
rowych. Pięknie wyglądają też w dużych 
donicach samodzielnie lub w kompozycji. 
Można go też wykorzystać jako kwiat 
cięty – długo utrzymuje się w wazonie.

Rozwija zmysły: dotyk, wzrok, 
węch

Rodzina: Asteraceae

Leucanthemum x maximum

Złocień
wielki
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Żagwin jest zimozieloną, poduszkowatą byliną o drobnych, szarozie-
lonych liściach, matowych, owłosionych, wyraźnie poząbkowanych. 
Kwiatki są małe, osadzone na krótkich łodyżkach. Roślina tworzy ich 
niewyobrażalną ilość. W kwietniu i maju, kiedy to przypada jej kwitnie-
nie możemy zaobserwować wręcz dywany kwietne. Całe kępy pokryte 
są kwitami, w tym okresie nie widać nawet ich liści. Kwiaty są fioletowe, 
a nawet purpurowe. Po czasie intensywnego kwitnienia wypuszcza 
pojedyncze kwiaty, które są ozdobą przez dłuższy okres. Odmiany mie-
szańcowe posiadają znacznie większe kwiatki, o szerszej palecie barw 
(fioletowe, czerwone, niebieskie i jasnoniebieskie, a nawet białe), o nieco 
większych listkach, a nawet dwubarwnych (odmiana Variegata), które nawet 
po przekwitnieniu zdobią rabatki. 

Żagwin nie jest zbyt wymagającą rośliną, jeśli stworzymy mu odpowiednie 
warunki. Dobrze będzie rosnąć na stanowisku ciepłym, słonecznym, nawet 
płomienistym, ale nie lubi palącego słońca. Najlepsza dla niego będzie gleba 
dość żyzna, lekka, przepuszczalna, o odczynie obojętnym do wapiennego. Nie 
lubi nadmiernej wilgoci i ciężkich, gliniastych podłoży, które mogą powodować 
zamieranie rośliny. Nie wymaga podlewania, jedynie w okresie przedłużającej się 
suszy. Po przekwitnięciu, żagwin należy delikatnie przyciąć, aby pobudzić roślinę 
do lepszego krzewienia, przeciwdziała to zasychaniu pędów od środka. Jest 
rośliną mrozoodporną, ale dobrze jest ją okryć delikatnie na zimę, zwłaszcza 
gdy spodziewamy się dużych spadków temperatury. Chroniony w ten sposób 
żagwin na pewno odwdzięczy się intensywnym kwitnieniem na wiosnę.

Żagwin rozmnaża się przez podział rozrośniętych kęp lub przez ukorze-
nienie sadzonek pobranych z rośliny po przekwitnieniu. Pamiętajmy, że 
odmiany mieszańcowe wysiane z nasion nie powtarzają cech rośliny 
matecznej.

Żagwin pięknie wygląda na rabatach bylinowych w połączeniu z innymi 
roślinami o podobnym pokroju, jako obwódki na rabatach bylinowych. 
Świetnie będzie też wyglądał na skalaniakach i murkach, możemy 
w ten sposób poprowadzić roślinę by swobodnie zwisała, będzie 
wtedy wyglądać niezwykle zjawiskowo. Jest delikatnie pachnąca 
i miododajna, przyciąga owady zapylające i pszczoły w okresie wcze-
snowiosennym, kiedy inne rośliny jeszcze nie kwitną.

Rozwija zmysły: dotyk, wzrok, węch

Rodzina: Brassicaceae

Aubrieta x hybrida

Żagwin 
ogrodowy
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Żurawki to rośliny wieloletnie, zimozielone. W Polsce dostęp-
nych jest kilkadziesiąt odmian tej przepięknej byliny. Tworzy 
poduszkowatą kępę barwnych, sercowatych dłoniastoklapko-
wanych liści, osadzonych na długich ogonkach, które są zebrane 
w różyczkę wyrastającą z kłącza. Różnią się od siebie zabarwie-
niem liści, bardziej lub mniej widocznymi nerwami, a także pofre-
zonaniem listków i kolorem kwiatów. Kwiatki malutkie zebrane 
w wiechy osadzone są na bezlistnej łodyżce. W zależności od 
odmiany kwitną od maja do września, w kolorach, białych, kremowych, 
zielonkawych po różowe i czerwone. Jednak nie kwiaty wyróżniają 
tę roślinę spośród innych gatunków, a niezwykle, intensywnie wybar-
wione liście z różnorodną kolorystyką. W niektórych odmianach potrafi 
nabierać intensywności w zależności od pory roku. Żurawki w zależności 
od odmiany dorastają do 30-40 cm wysokości i do takiej samej, a nawet 
większej szerokości. 

To bardzo dobra roślina dla osób, które lubią barwne zestawienia kolory-
styczne, a przy tym nie mogą poświęcić zbyt dużo czasu na ich pielęgnację. 
Jest więc rośliną idealną, jedynie na wiosnę należy usunąć część brzydszych, 
zeszłorocznych liści, aby tym samym zrobić miejsce na młode, świeże liście. 
Nie trzeba ich zbytnio okrywać, są całkowicie mrozoodporne.

Żurawki rozmnażamy przez podział starszych roślin, najlepszym termi-
nem jest wiosna lub jesień. 

Dobrze, rosną na glebach żyznych, próchniczych, przepuszczalnych, ale 
wilgotnych o odczynie obojętnym. Najlepiej będą czuły się w miejscu 
półcienistym, np. w towarzystwie wyższych roślin. Im liście są ciem-
niejsze, tym roślina bardziej jest odporna na bezpośrednie promie-
nie słoneczne.

Żurawka pozwala na tworzenie barwnych kompozycji, odmiany 
o jasnych, wręcz limonkowych liściach, zdecydowanie rozjaśnią 
cieniste miejsca naszego ogrodu. Doskonale sprawdzi się na 
wszystkich rabatach, do sadzenia pojedynczo, ale też w dużych 
grupach. Dobrze będą wyglądać posadzone w donicach 
z innymi roślinami, ale i samodzielnie.

Rozwija zmysły: dotyk, wzrok

Rodzina: Saxifragaceae

Heuchera x hybrida

Żurawka
ogrodowa
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Zioła to nie tylko rośliny używane w ziołolecznictwie i doskonały 
dodatek do potraw, to również doskonała ozdoba ogrodu, rabatki, 
skrzynki, tarasu a nawet domu. Posiadają jednocześnie takie cechy, 
których niejedna roślina może im pozazdrościć – niepowtarzalny 
zapach i aromat. Pięknie wyglądają, ciekawie kwitną, w tym okre-
sie przyciągając pożyteczne owady zapylające. Jednym słowem 
pachną, smakują, leczą, zdobią i cieszą oczy. 

Bazylia – ma około 150 odmian o różnokolorowych liściach róż-
niących się nie tylko pokrojem, barwą liści, lecz także smakiem i aro-
matem. Można je dodawać do potraw, deserów i napojów. Uspo-
kaja, łagodzi stres i napięcie, wzmacnia koncentrację oraz niweluje 
uczucie zmęczenia. Ułatwia zasypianie i wpływa pozytywnie na jakość 
snu. Jest rośliną jednoroczną. Najlepsze stanowisko średnio nasło-
necznione i osłonięte od wiatru, podłoże żyzne, spulchnione, dobrze 
przepuszczające wilgoć.

Cząber – roślina jednoroczna, świetnie znosi suszę. Uprawiany z nasion 
wysiewanych do gruntu w maju, na bezwietrzne stanowisko, podlewany 
tylko przy wysokich temperaturach. Ma działanie antybakteryjne, antysep-
tyczne, antygrzybicze, zapobiega wzdęciom i biegunkom, wzmacnia układ 
odpornościowy. Najlepszym stanowiskiem dla cząbru będzie miejsce silnie 
nasłonecznione, osłonięte od wiatru, o raczej odwodnionej, lekko zasadowej, 
a nawet jałowej glebie.

Majeranek – uprawiany jako roślina jednoroczna, najlepiej rośnie na sło-
necznych i umiarkowanie wilgotnych stanowiskach. Wymaga gleb lżejszych, 
ale żyznych, przepuszczalnych, ciepłych i dobrze spulchnionych, zasobnych 
w wapń. Zmniejsza refluks i łagodzi choroby wątroby, pomaga w trawieniu. 
Suszone liście wsypane do woreczka i podgrzane, to w medycynie ludowej 
lek na migrenę lub kolkę u niemowląt. 

Melisa – roślina wieloletnia o intensywnym cytrynowym aromacie. Ma 
właściwości uspokajające, działa tonizująco na żołądek i jelita, wykazuje 
działanie uspokajające przy stanach lękowych, stresie i rozdrażnieniu. 
Najlepiej rośnie na ciepłych, słonecznych i osłoniętych od wiatru sta-
nowiskach, lubi glebę żyzną, wilgotną, dobrze spulchnioną, zasobną 
w wapń. 

Mięta pieprzowa – zioło mrozoodporne, wieloletnie. W uprawie 
stosuje się wyłącznie rozmnażanie wegetatywne z podziału roślin 
lub podziału kłączy. Lubi gleby świeże, dość ciężkie, w miarę wil-
gotne. Poprawia wydzielanie soku żołądkowego, pobudza wytwa-
rzanie żółci, usprawnia pracę jelit. Ma właściwości przeciwbakte-
ryjne i nieznacznie uspokajające. 

Zioła



42

Literatura:
• Hortiterapia, pod red. Beata Płoszaj-Witkowska, Wydaw. Uniwersytetu Warmińsko-Mazur-

skiego w Olsztynie, 2019
• Katalog Plantpol Zaborze, 2023-2024
• Katalog roślin drzewa, krzewy, byliny, Agencja Promocji Zieleni Sp. z o.o., Warszawa 2016
• Katalog Selecta Dianthus, 2022/2023
• Katalog Selecta Spring, 2021/2022
• Katalog Volmary. Jesień, 2022
• Katalog Volmary. Wiosna, 2023
• Płoszaj-Witkowska B., Targ I., Zakładanie ogrodu terapeutycznego w zagrodzie wiejskiej, 

PODR Szepietowo 2017
• Schenkmanis U., Samuelsson L.E., ABC ogrodu, Wydaw. REA Warszawa 2009
• Startek L., Mynett K., Rośliny ozdobne, Hortpress 1998
• Szewczyk-Taranek B., Instrukcje wdrożeniowe. Ogród pokazowy,  CRD w Brwinowie 

Oddział w Krakowie, 2021
• Szewczyk-Taranek B., Instrukcje wdrożeniowe. Ogród terapeutyczny, CDR w Brwino-

wie Oddział w Krakowie, 2021
• https://atlas.roslin.pl

Rozmaryn – roślina wieloletnia, jeśli zabezpieczy się go przed mro-
zami. Posiada właściwości odkażające, pobudzające, wzmacniające 
pamięć. Jako napar jest środkiem żółciopędnym i pomaga w dolegli-
wościach trawiennych, dodawany do rozgrzewających kąpieli pomaga 
w bólach mięśniowych, stanach reumatycznych. Pomocniczo stoso-
wany w kamicy żółciowej, ogólnym osłabieniu, zwiększaniu sprawności 
fizycznej oraz psychicznej. Najlepiej rośnie na słonecznych, ciepłych 
stanowiskach. Lubi gleby przepuszczalne, łatwo nagrzewające się, 
o odczynie obojętnym lub lekko zasadowym.

Rukola – ciekawe zioło i warzywo w jednym, o listkach przypomi-
nających nieco liście mlecza. Wspiera procesy trawienne, wzmaga 
wytwarzanie żółci, zapobiega otyłości, pomaga w leczeniu nieżytów 
i wrzodów żołądka, zwalcza nadkwaśność, wzmacnia odporność, działa 
antywirusowo. Rukolę wysiewać należy od marca do września, najbar-
dziej lubi żyzną glebę, stanowisko słoneczne lub lekko zacienione.

Szałwia lekarska – jest to roślina wieloletnia. Rośnie na słonecznych zbo-
czach i skałach, na glebach bogatych w wapń i w miarę wilgotnych. Liście 
zawierają substancje o dobroczynnym działaniu na skórę. Olejek i flawo-
noidy pomagają leczyć wypryski, trądzik, łuszczycę, grzybicę. Związki mine-
ralne działają odżywczo, a witaminy i fitohormony zwalczają stres oksydacyjny, 
opóźniają starzenie się skóry i powstawanie zmarszczek.

Tymianek – wieloletnie zioło o silnym aromacie. Stosowany do potraw mięsnych, 
potraw z roślin strączkowych, zup, sałatek i marynat, do aromatyzowania napojów 
alkoholowych – wódek i ziołowych likierów. Olejek tymiankowy ma działanie bak-
terio- i grzybobójcze oraz wykrztuśne. Działa przeciwutleniająco, moczopędnie, 
koi nerwy, ułatwia zasypianie. Uprawia się wyłącznie z nasion, które równie dobrze 
kiełkują na świetle, jak i w ciemności. Wysiew na przełomie marca i kwietnia. Naj-
lepsze stanowisko, to gleba przepuszczalna o odczynie lekko kwaśnym.

Rozwijają zmysły: dotyk, wzrok, smak, węch



43

Przykład słonecznej rabaty

Legenda:
1. Miskant chiński
2. Przetacznik kłosowy Candes Royal
3. Kraspedia kulista Golf Beauty
4. Jeżówka purpurowa Papallo Classic Deep Rose
5. Piaskowiec Blizzard Compact
6. Płomyk Caroline Red
7. Żagwin ogrodowy Blaumeise
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