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Przebywanie wĂród zieleni
na ogóï jest przyjemne,
jednak niekoniecznie dla
alergika. Pyïki i kurz
nie wpïywajÈ na niego
korzystnie. UrzÈdzajÈc
swój ogród, osoba
uczulona musi wziÈÊ to
pod uwagÚ i stworzyÊ
miejsce jak najbardziej
przyjazne.
ZdjÚcie pochodzi z konkursu Home Sweet Home 2 (fot. Duga)

Jak urzÈdziÊ
ogród
dla alergika?
Anna Orlicka
Maïgorzata Cuch

Na alergie zapada coraz wiÚcej osób.
Alergikom szkodzÈ pyïki, soki roĂlinne, substancje zapachowe i jad owadów, powodujÈc
katar, kaszel, zaczerwienienie oczu i zmiany
skórne. Ogród uĝytkowany przez takÈ osobÚ powinien byÊ wiÚc urzÈdzony w specjalny sposób, zaleĝnie od tego, na jaki alergen
jest uczulona.
Waĝny jest przede wszystkim odpowiedni dobór roĂlin. Trzeba dobraÊ je tak, aby
zminimalizowaÊ wystÚpowanie alergenów.
Oprócz tego ogród powinien byÊ tak zaplanowany, aby nie wymagaï wiele pielÚgnacji.

Bez kichania

i kataru

Szczególnie praca w ogrodzie wiosnÈ, w czasie obfitego kwitnienia roĂlin i wysokiego
stÚĝenia pyïków, a takĝe zarodników grzybów, jest dla alergika niewskazana.
PamiÚtajmy, ĝe niektórzy mogÈ ěle reagowaÊ na roĂliny uznane za bezpieczne dla
wiÚkszoĂci alergików, inni natomiast nie
bÚdÈ odczuwaÊ negatywnych skutków w zetkniÚciu z roĂlinami uwaĝanymi za niebezpieczne.

Wybór roĂlin
Drzewa, krzewy, pnÈcza
RoĂliny wiatropylne (leszczyna i brzoza), które majÈ zwykle drobne, niepozorne kwiaty,
produkujÈ bardzo duĝo pyïku unoszÈcego siÚ
w powietrzu. Do ogrodu osoby uczulonej na

pyïki najlepsze sÈ roĂliny owadopylne, czÚsto
o duĝych, peïnych kwiatach wabiÈcych owady: drzewa owocowe, azalia, berberys, czereĂnia, glicynia, gïóg dwuszyjkowy, grujecznik,
irga wierzbolistna, jabïoñ, kasztanowiec krwisty, karagana, magnolia, róĝanecznik, surmia,
zïotokap.
W ogrodzie takim powinny znaleěÊ siÚ
takĝe drzewa dwupienne rodzaju ĝeñskiego, gdyĝ nie produkujÈ pyïku. NaleĝÈ do nich:
cisy, grusze, jarzÈb mÈczny, kasztanowiec
czerwony, topole, tulipanowiec, wierzby, wiĂnie. Iglaki sÈ wiatropylne i wytwarzajÈ duĝo
lekkiego pyïku, jednak nie jest on silnie uczulajÈcy z wyjÈtkiem pyïku roĂlin z rodziny cyprysowatych (cyprysiki, mikrobiota syberyjska, ĝywotniki).
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¿ywopïot moĝna zastÈpiÊ ĂcianÈ pnÈczy. WybierajÈc róĝe pnÈce, trzeba wziÈÊ pod
uwagÚ ich silny zapach, bo substancje zapachowe takĝe mogÈ uczulaÊ. Róĝa w odmianie ‘Climbing Iceberg’ o biaïych kwiatach pachnie bardzo sïabo, wiÚc nie powinna
sprawiÊ kïopotu. Delikatny zapach charakteryzuje równieĝ róĝowo i biaïo kwitnÈcÈ odmianÚ ‘Handel’ oraz nieco bujniejsze: ‘Seagull’
i ‘Rambling Rector’.
RoĂliny zielne
Odpowiednie do ogrodu osoby uczulonej na
pyïek roĂliny owadopylne o duĝych kwiatach
to: aster, begonia, dalia, dzwonek, fioïek ogrodowy, goědzik, miodunka, niecierpek, niezapominajka, pelargonia, petunia ogrodowa,
pierwiosnek, piwonia, róĝa.
PamiÚtajmy, ĝe niektóre zioïa, np. bylica, chmiel zwyczajny, chrzan pospolity, lawenda wÈskolistna, pokrzywa zwyczajna,

KwitnÈce drzewa owocowe wabiÈ owady, na które powinny uwaĝaÊ osoby uczulone na jad.
RoĂliny te polecane sÈ jednak do ogrodów tych, którzy uczuleni sÈ na pyïek kwiatowy

Osoby uczulone natomiast na jad owadów
powinny unikaÊ wymienionych wyĝej roĂlin
owadopylnych.
Substancje zawarte w soku sumaka octowca wywoïujÈ alergiczne zapalenie skóry.
W ogrodzie alergika najlepiej zrezygnowaÊ z ĝywopïotów, poniewaĝ w ich gÈszczu gromadzi siÚ ogromna iloĂÊ pyïków
i zarodników, które podczas strzyĝenia roĂlin unoszÈ siÚ w powietrzu. Moĝe to powodowaÊ natychmiastowÈ reakcjÚ aler-

gicznÈ. Wznoszeniu pyïków i zarodników
sprzyja takĝe wiatr.

Kompostownik kryje w sobie ogromne iloĂci
grzybów i ich zarodników. Warto wiÚc uĝywaÊ
systemu zamkniÚtego lub przynajmniej zapobiegaÊ rozprzestrzenianiu siÚ pleĂni, przykrywajÈc
kompostownik plastikowÈ foliÈ lub pokrywÈ
Iglaki, z wyjÈtkiem ĝywotników, cyprysików
i mikrobioty, mogÈ byÊ z powodzeniem sadzone
w ogrodzie osoby uczulonej na pyïek
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Magnolia naleĝy do drzew owadopylnych. Owady wabi duĝymi kielichowatymi kwiatami. W okresie
kwitnienia (kwiecieñ–maj) drzewo to stanowi wielkÈ ozdobÚ ogrodu
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PielÚgnacja ogrodu
Osoba uczulona nie powinna zbyt duĝo pracowaÊ w ogrodzie, gdyĝ moĝe to nasiliÊ objawy alergii. Przycinanie ĝywopïotu czy
koszenie trawnika najlepiej zleciÊ firmie
zajmujÈcej siÚ pielÚgnacjÈ zieleni. JeĂli jednak alergik zajmuje siÚ doglÈdaniem roĂlin,
powinien stosowaÊ siÚ do pewnych zaleceñ.
Kiedy pielÚgnowaÊ?
W okresie wegetacji roĂlin na prace ogrodowe wybieramy godziny ranne, bo wïaĂnie wtedy stÚĝenie pyïków w powietrzu jest
najmniejsze. SprzyjajÈce dla alergików sÈ
dni bezwietrzne oraz ciepïe lub wilgotne.
Ciepïe powietrze unosi pyïki kwiatowe, które opadajÈ dopiero wieczorem. W wilgotny,
bezwietrzny dzieñ wiÚkszoĂÊ kwiatów siÚ
zamyka, dziÚki czemu pyïków w powietrzu
jest mniej. Chwasty najlepiej usunÈÊ, zanim
zakwitnÈ.
Odpowiedni ubiór
Naleĝy unikaÊ tkanin z weïny i tych, które
sÈ szorstkie. Oczy warto chroniÊ okularami.
Nie powinno siÚ pracowaÊ w sandaïach lub,
co gorsza, boso. Osoby z alergiÈ kontaktowÈ,
powinny zakïadaÊ dïugie, grube rÚkawice
ogrodowe i odzieĝ z dïugimi rÚkawami.
Wiele gatunków os i szerszeni zakïada
gniazda w bliskim sÈsiedztwie czïowieka,
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Trawnik, przynajmniej czÚĂciowo, watro
wiÚc zastÈpiÊ ĝwirem, pïytkami kamiennymi lub roĂlinami okrywowymi.

dlatego osoby uczulone na ich jad powinny zachowaÊ ostroĝnoĂÊ podczas sprzÈtania zakamarków. Niektóre gatunki os budujÈ gniazda w ziemi, pod kamieniami,
w pniach starych drzew, dlatego ryzykowne
moĝe byÊ chodzenie boso. Warto pamiÚtaÊ,
ĝe wzrost temperatury powietrza i wilgotnoĂci zwiÚksza agresywne zachowania owadów.
Naturalne sposoby walki ze szkodnikami
i chorobami
Chemia w ogrodzie nie sprzyja alergikom.
Dobrze jest wiÚc w miarÚ moĝliwoĂci stosowaÊ naturalne sposoby zwalczania szkodników lub chorób. Warto teĝ siÚ staraÊ, by nie
dopuĂciÊ do ich rozprzestrzenienia.
KupujÈc sadzonki roĂlin, trzeba zwróciÊ
uwagÚ, czy sÈ zdrowe (niezwiÚdniÚte, niepoĝóïkïe, bez plam i grudek). Naleĝy teĝ
zbieraÊ i paliÊ opadïe liĂcie oraz owoce, bo
mogÈ byÊ siedliskiem chorób. Warto stosowaÊ zasadÚ pïodozmianu (danÈ grupÚ roĂlin
sadzimy w miejscu, gdzie jeszcze nie rosïa).
Usuwanie chwastów metodami innymi niĝ
chemiczne bywa trudne, pamiÚtajmy wiÚc,
ĝe ich wzrost ograniczajÈ roĂliny zadarniajÈce teren oraz Ăcióïkowanie. Trzeba jednak wiedzieÊ, ĝe torf i kora roĂlin iglastych,
uĝywane do Ăcióïkowania, sÈ siedliskiem
grzybów i zarodników. Dobrym rozwiÈzaniem jest natomiast zastosowanie geowïókniny, przepuszczajÈcej do gleby powietrze
i wodÚ, lub warstwy grubego ĝwiru o frakcji 10 mm.

Wielkokwiatowe roĂliny balkonowe, takie jak pelargonia czy petunia, nie sÈ uczulajÈce, ale naleĝy
uwaĝaÊ na zapylajÈce je owady

rumianek, ruta zwyczajna i szczaw, mogÈ
nasilaÊ reakcje alergiczne. JeĂli jesteĂmy
uczuleni na jad owadów, najlepiej zrezygnowaÊ z sadzenia melisy, poniewaĝ wabi
ona pszczoïy. Warto natomiast wybraÊ bazyliÚ, kminek, koper wïoski, lubczyk, macierzankÚ, miÚtÚ, pietruszkÚ, rozmaryn,
szaïwiÚ, wawrzyn szlachetny.
Takĝe wĂród warzyw sÈ te niepolecane do ogrodu alergika: bób, dynia, kukurydza, pomidor, rabarbar, seler, szparagi.
Do roĂlin wiatropylnych naleĝÈ trawy. Ich pyïki sÈ bardzo silnym alergenem.
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Dalie i fioïki to popularne roĂliny rabatowe odpowiednie do ogrodu alergika, bo nie wydzielajÈ
duĝej iloĂci pyïku. Dalie (a) naleĝÈ do roĂlin bulwiastych. KwitnÈ póěnym latem i jesieniÈ. Ich kwiaty
mogÈ mieÊ ĂrednicÚ nawet 25 cm. Kwiaty dwuletnich fioïków ogrodowych (b), nazywanych bratkami, wystÚpujÈ niemal we wszystkich kolorach,
mogÈ byÊ nawet czarne. OsiÈgajÈ ĂrednicÚ 12 cm

2010-04-21 11:51:45

