OGRODY

Maksymalny efekt,
minimalny
wysiïek
Ogród dla leniwych
Maïgorzata Cuch

Kto chce mieÊ ïadny ogród, musi w nim choÊ trochÚ pracowaÊ.
Kaĝdy ogród wymaga bowiem opieki, bo ulega ciÈgïym przemianom.
RoĂliny rosnÈ, chorujÈ i zrzucajÈ liĂcie, wobec tego trzeba je
pielÚgnowaÊ i dbaÊ o porzÈdek. Podpowiadamy jak zaplanowaÊ ogród,
by wymagaï jak najmniej pracy.
fot. L. Jampolska

JeĂli na prace ogrodnicze brakuje nam czasu lub ochoty, ale chcielibyĂmy mieÊ ïadny ogród, który bÚdzie mógï sïuĝyÊ do wypoczynku i relaksu, powinniĂmy zaplanowaÊ
i urzÈdziÊ go tak, by nie wymagaï pracochïonnej pielÚgnacji i sprzyjaï wypoczynkowi.
Warto przy tym zastosowaÊ kilka sprawdzonych sposobów na stworzenie efektownych
kompozycji roĂlin niewielkim nakïadem siï.
Kto nie lubi koszenia trawnika, pielenia,
ciÚcia krzewów albo nie ma na to wszystko czasu, moĝe oczywiĂcie zleciÊ pielÚgnacjÚ
ogrodu firmie ogrodniczej, ale ĝe to niemaïe
koszty, warto ogród urzÈdziÊ tak, by taka firma nie byïa potrzebna zbyt czÚsto.
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By ogród...
...byï ïatwy w utrzymaniu
1. Nasadzenia planujmy z umiarem
Im wiÚcej roĂlin posadzimy, tym wiÚcej
ogród bÚdzie wymagaï zabiegów pielÚgnacyjnych. Wszelkie rabaty trzeba bowiem
pieliÊ, przekwitïe kwiatostany usuwaÊ, okazy wraĝliwe na mróz – okrywaÊ na zimÚ,
a caïoĂÊ podlewaÊ i nawoziÊ.
Posaděmy mniej roĂlin, a w wiÚkszych
odstÚpach. Nadmierne zagÚszczenie moĝe
bowiem utrudniaÊ ich rozwój, co odbije siÚ
na ich urodzie. Konieczne teĝ bÚdzie przycinanie. OdlegïoĂci, w jakich powinno siÚ sadziÊ roĂliny, zaleĝÈ od tempa ich wzrostu

oraz rozmiarów (gïównie na szerokoĂÊ), jakie osiÈgajÈ po: 15 latach – drzewa; 10 latach
– krzewy. BiorÈc pod uwagÚ dïuĝszy okres,
miÚdzy roĂlinami trzeba by byïo pozostawiÊ
bardzo duĝo pustego miejsca, co nie wyglÈdaïoby efektownie. Przykïadowo, odlegïoĂci
miÚdzy krzewami powinny byÊ równe ich
wysokoĂci lub o 20–50 cm mniejsze.
2. RoĂliny dobierzmy odpowiednio
do warunków na dziaïce
WiÚkszoĂÊ roĂlin najlepiej rozwija siÚ
w miejscach o okreĂlonym typie gleby czy
nasïonecznienia. JeĂli roĂliny dobierzemy odpowiednio do warunków na dziaïce,
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Ogród dla leniwych
Tab. 1. RoĂliny o niewielkich wymaganiach
Drzewa
Oliwnik wÈskolistny (Eleagnus angustifolia)
Sumak octowiec (Rhus typhina)
¥wierk pospolity (Picea abies)
Krzewy
Irga pozioma (Cotoneaster horizontalis)
Jaïowiec pospolity (Juniperus communis)
Trzmielina Fortune'a (Euonymus fortunei)
Byliny
Funkia Fortune'a (Hosta fortunei)
Tawuïka Arendsa (Astilbe arendsii)
¿urawka drĝÈczkowata (Heuchera brizoides)
PnÈcza
Bluszcz pospolity (Hedera helix)
Chmiel zwyczajny (Humulus lupulus)
Winobluszcz piÚciolistkowy
(Parthenocissus quinquefolia)

fot. A. GrÈziewicz

pujÈ na dziaïce i w jej otoczeniu: moĝna byÊ
pewnym, ĝe odpowiada im gleba, wilgotnoĂÊ i inne warunki siedliskowe, wiÚc ïatwo
siÚ przyjmÈ i bÚdÈ dobrze rosïy nawet bez
specjalnej pielÚgnacji. BÚdÈ siÚ teĝ dobrze
komponowaÊ z otaczajÈcym krajobrazem.
Pewnikami sÈ roĂliny o niewielkich wymaganiach siedliskowych (tab. 1). Dobrze rosnÈ niemal w kaĝdych warunkach i potrzebujÈ minimalnych starañ ogrodnika. Unikajmy
tych, które trzeba okrywaÊ na zimÚ.
Szaïwia lekarska (Salvia officinalis) to wieloletnia, wiecznie zielona bylina, uprawiana w Polsce od wieków. Dekoracyjne kwiaty w kolorze fioletowoniebieskim wystÚpujÈ od maja do czerwca. Szaïwia jest ïatwa w uprawie, preferuje miejsca sïoneczne i w miarÚ wilgotne

w tym takĝe do wilgotnoĂci powietrza, gïÚbokoĂci wody gruntowej czy strefy klimatycznej, bÚdÈ rosïy zdrowo i piÚknie, a ich
pielÚgnacja nie bÚdzie kïopotliwa. Do kaĝdych warunków moĝna dobraÊ odpowiednie

drzewa oraz krzewy liĂciaste i iglaste,
pnÈcza oraz byliny, a takĝe roĂliny
uprawiane z siewu: jednoroczne i dwuletnie.
3. Posaděmy to, co roĂnie za pïotem
Zamiast roĂlin egotycznych, wybierzmy rodzime, najlepiej te, które naturalnie wystÚ-
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Rdest wÚĝownik (Polygonum bistorta) to wieloletnia bylina o szerokim zastosowaniu. Jest roĂlinÈ okrywowÈ, nadaje siÚ teĝ do ogródków skalnych oraz do obsadzania brzegów zbiorników wodnych. Róĝowe
kwiaty zdobiÈ roĂlinÚ od maja do lipca. Rdest wÚĝownik nie ma wielkich wymagañ, ale preferuje gleby
wilgotne

ZdjÚcie pochodzi z konkursu Home Sweet Home 2 (fot. jola)

ZdjÚcie pochodzi z konkursu Home Sweet Home 2 (fot. goblinz)

Serduszka okazaïa (Dicentra spectabilis) to Ăwietna, bylina rabatowa niewymagajÈca okrywania na
zimÚ. Bardzo ozdobne róĝowo-biaïe (czasem biaïe)
kwiaty zebrane sÈ w dïugie grona. Kwitnie na przeïomie maja i czerwca. Ozdobne sÈ takĝe niebieskozielone liĂcie serduszki. RoĂlina lubi ziemiÚ wilgotnÈ
i próchnicznÈ oraz lekko zacienione stanowiska

4. Posaděmy iglaki, byliny i roĂliny
zadarniajÈce
Zdecydowana wiÚkszoĂÊ iglaków nie zrzuca
igieï na zimÚ, wiÚc takĝe w tym okresie stanowi ozdobÚ ogrodu. Nie zaĂmieca teĝ dziaïki liĂÊmi (podobnie jak liĂciaste krzewy zimozielone) i jest stosunkowo ïatwa w uprawie
(trzeba tylko pamiÚtaÊ, ĝe iglaki powinny byÊ
sadzone z bryïÈ ziemi, a odmiany wraĝliwe
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fot. M. Palczyñska

Ogrody

Irga pozioma (Cotoneaster horizontalis) to niski
krzew niewymagajÈcy przycinania. BïyszczÈce liĂcie
piÚknie przebarwiajÈ siÚ jesieniÈ na pomarañczowo,
a czerwone owoce zdobiÈ roĂlinÚ takĝe zimÈ. Irga
toleruje wszystkie gleby ogrodowe

byÊ odmiany miniaturowe – czÚsto z przydomkiem „nana” lub „compactus” (np. berberys Thunberga ‘Atropurpurea Nana’,
Ăwierk czarny ‘Nana’, trzmielina oskrzydlona ‘Compactus’), szczególnie polecane do
maïych ogrodów. RoĂliny, których nie trzeba przycinaÊ (zachowujÈ naturalny pokrój,
a zatem kwitnÈ i owocujÈ) oraz te, które sÈ
ïatwe do przycinania (tab. 2), moĝna zastosowaÊ na ĝywopïot. Warto wiedzieÊ, ĝe
nowo wyrastajÈce pÚdy w niektórych ĝywopïotach, np. z grabu, gïogu, wierzb, moĝna
zaplataÊ, co jest ïatwiejsze od ciÚcia.
6. Wolne miejsca miÚdzy roĂlinami
wysypmy korÈ
Kilkucentymetrowa warstwa kory utrudni
wzrost chwastów poprzez ograniczenie do-

stÚpu Ăwiatïa do gruntu i zmniejszy parowanie wody z gleby oraz jej przesuszenie przez
wiatr. RozkïadajÈca siÚ z czasem Ăcióïka poprawia strukturÚ gleby i dostarcza roĂlinom
skïadników pokarmowych.
7. Odpowiednio przygotujmy i pielÚgnujmy trawnik
Do minimum ograniczmy powierzchniÚ
trawnika, wymaga on bowiem wielu zabiegów pielÚgnacyjnych. Oprócz strzyĝenia konieczne jest systematyczne podlewanie, nawoĝenie, wapnowanie, piaskowanie,
odchwaszczanie, napowietrzanie, grabienie
i wyrównywanie brzegów. Zamiast trawnika moĝna zaïoĝyÊ ïÈkÚ kwietnÈ (wystarczy
posiaÊ roĂliny, które preferujÈ taki rodzaj
gleby, jaka wystÚpuje w ogrodzie, a jedynym

Tab. 2. RoĂliny niewymagajÈce ciÚcia i ïatwe do przycinania

na mróz potrzebujÈ miejsca osïoniÚtego przed
mroěnym wiatrem). RoĂliny iglaste nie wymagajÈ systematycznej ochrony chemicznej,
poza karïowymi odmianami Ăwierków czÚsto
atakowanymi przez przÚdziorki.
Zamiast wysiewaÊ roĂliny jednoroczne, posaděmy byliny, które nie potrzebujÈ szczególnych zabiegów pielÚgnacyjnych.
Konieczne bÚdzie jedynie usuwanie przekwitïych kwiatostanów (sÈ nieestetyczne,
mogÈ byÊ miejscem rozwoju chorób i osïabiajÈ roĂlinÚ, zawiÈzujÈc nasiona) i pielenie,
choÊ i na zachwaszczenie sÈ doĂÊ odporne,
bo zwykle silnie rosnÈ i zagïuszajÈ chwasty.
Rzadko atakujÈ je szkodniki. Nawoĝenie
bylin powinno byÊ minimalne, bo zbyt intensywne sprzyja nadmiernemu wzrostowi roĂlin i osïabia kwitnienie. Wystarczy
jednorazowa dawka nawozu wieloskïadnikowego wiosnÈ. Cykl rozwoju roĂlin jednorocznych przebiega w ciÈgu jednego sezonu
wegetacyjnego, dlatego trzeba poĂwiÚciÊ im
sporo uwagi, by piÚknie kwitïy.
Na rabacie, w ogrodzie skalnym lub na
skarpie warto posadziÊ roĂliny zadarniajÈce,
do których naleĝÈ niskie byliny, krzewinki
i krzewy, silnie zagÚszczajÈce siÚ dziÚki rozïogom i kïÈczom i tworzÈce darñ. Szybko siÚ
rozrastajÈ, osïaniajÈc ziemiÚ i ograniczajÈc
wzrost chwastów. MogÈ takĝe zastÈpiÊ trudny w pielÚgnacji trawnik – szczególnie polecane sÈ w miejscach, gdzie uĝycie kosiarki
byïoby kïopotliwe – np. miÚdzy krzewami.

nazwa roĂliny
Azalie japoñskie
(Rhododendron)

wysokoĂÊ
[m]
0,3–0,8

ciÚcie
tylko ciÚcie formujÈce mïodych roĂlin (po kwitnieniu); moĝna
teĝ przeprowadzaÊ ciÚcie odmïadzajÈce (w marcu)

Berberys gruczoïkowaty
(Berberis verruculosa)

1–1,5

nie wymaga

Irga pozioma
(Cotoneaster horizontalis)

1

nie wymaga

Perukowiec podolski
(Cotinus coggygria)

3–5

tylko ciÚcie regulujÈce, gdy roĂlina staje siÚ za duĝa

Wawrzynek wilczeïyko
(Daphne mezereum)

1

nie lubi ciÚcia; przycinaÊ tylko gdy roĂlina staje siÚ za duĝa,
skracajÈc o poïowÚ przekwitïe pÚdy

Zïotokap pospolity
(Laburnum anagyroides)

4

wystarczy wycinaÊ uszkodzone i stare pÚdy po przekwitniÚciu

Posaděmy w ogrodzie roĂliny, które naturalnie
wystÚpujÈ na dziaïce i w jej otoczeniu: moĝna
byÊ pewnym, ĝe ïatwo siÚ przyjmÈ i bÚdÈ dobrze rosïy nawet bez specjalnej pielÚgnacji
Perukowiec podolski (Cotinus coggygria) to ozdobny krzew ogrodowy, który ma niewielkie wymagania
glebowe (choÊ lepiej roĂnie na glebach przepuszczalnych, wapiennych) i prawie nie wymaga przycinania
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fot. A. GrÈziewicz

5. Posaděmy drzewa i krzewy wolno rosnÈce i niewymagajÈce ciÚcia
RoĂliny wolno rosnÈce nie wymagajÈ czÚstego i intensywnego przycinania. MogÈ to
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fot. JYSK
fot. Praktiker

Warto zaopatrzyÊ siÚ w meble ogrodowe wykonane z materiaïu odpornego
na warunki atmosferyczne, np. z petanu – rÚcznie plecionego, plastikowego
materiaïu odpornego na dziaïanie sïoñca i wody. Nie bÚdzie trzeba chowaÊ ich
pod zadaszenie na czas deszczowej pogody

koniecznym zabiegiem pielÚgnacyjnym bÚdzie koszenie ïÈki kilka razy w ciÈgu sezonu
wegetacyjnego), posadziÊ roĂliny zadarniajÈce lub wykonaÊ rabatÚ ĝwirowÈ.
MurawÚ zaïóĝmy z wolno rosnÈcych gatunków traw (kostrzewa owcza, kostrzewa róĝnolistna, wiechlina ïÈkowa). Falisty
ksztaït trawnika, z ïagodnymi ïukami,
uïatwi koszenie. Na granicy murawy nie
umieszczajmy krawÚĝników ani pïotków
drewnianych, bo bÚdÈ utrudniaÊ ciÚcie.
Warto natomiast uïoĝyÊ w tym miejscu pas
z kostki brukowej, który nie tylko nie bÚdzie
utrudniaï koszenia, ale uniemoĝliwi teĝ
przerastanie trawy poza granicÚ trawnika.
Dojrzaïej trawy nie podlewajmy zbyt czÚsto, wtedy doskonale siÚ ukorzeni i szybko
bÚdzie regenerowaÊ siÚ po suszy.
Kupmy kosiarkÚ z funkcjÈ mielenia skoszonej trawy, która rzuca pokos na trawnik. Rozdrobnionej trawy nie bÚdzie trzeba zbieraÊ i kompostowaÊ lub wywoziÊ.
BÚdzie teĝ peïniÊ funkcjÚ nawozu zielonego. PamiÚtajmy jednak, ĝe nie moĝna stale
pozostawiaÊ ĂciÚtej trawy na trawniku, gdyĝ
sprzyja to rozwojowi chorób roĂlin (po 2–3
koszeniach z pozostawieniem pokosu, kolejnym razem naleĝy go zebraÊ).

...sprzyjaï wypoczynkowi

mowany sterownik. System wïÈcza siÚ
w okreĂlonym czasie, dozujÈc wïaĂciwÈ
iloĂÊ wody poszczególnym grupom roĂlin.

12. Zaplanujmy miejsce do wypoczynku
Najprostszym sposobem na urzÈdzenie
w ogrodzie takiego miejsca jest ustawienie wĂród zieleni, w zacisznym, ocienionym miejscu, mebli ogrodowych. Moĝe
byÊ to takĝe altana lub pawilon ogrodowy. Dobrze, jeĂli z tego miejsca roztacza
siÚ piÚkny widok na ogród lub okolicÚ.
Obok ïawki czy altany warto posadziÊ zioïa i roĂliny o piÚknych pachnÈcych kwiatach.
Zaciszny kÈcik, w którym chÚtnie czytamy lub pijemy kawÚ, moĝna urzÈdziÊ takĝe
na tarasie. W razie potrzeby moĝemy osïoniÊ
go szybko rosnÈcymi pnÈczami rozpostartymi na kratownicach.
Altana znacznie oddalona od domu to doskonaïe miejsce na urzÈdzanie maïych przyjÚÊ niekolidujÈcych z codziennym ĝyciem
pozostaïych domowników. JeĂli dziaïka jest
duĝa, moĝna teĝ pomyĂleÊ o wydzieleniu
miejsca do gry w piïkÚ.

9. Stosujmy nawozy dïugo dziaïajÈce
Oprócz tego, ĝe dïugo dziaïajÈ, dostarczajÈ
roĂlinom tyle substancji odĝywczych, ile te
potrzebujÈ. MogÈ to byÊ nawozy w granulkach. Im gleba jest cieplejsza i bardziej mokra, tym wiÚcej skïadników pokarmowych
uwalnia siÚ z granulek. Odpowiada to zapotrzebowaniu roĂlin na skïadniki pokarmowe, bo im cieplej, tym szybciej rosnÈ i wymagajÈ wiÚcej poĝywienia.

...dobrze wyglÈdaï
10. Efektownie skomponujmy roĂliny
Nie musimy sadziÊ w ogrodzie wyszukanych roĂlin, które mogÈ byÊ trudne w pielÚgnacji. Najwaĝniejsze jest takie skomponowanie wybranych okazów, by ïadnie
wyglÈdaïy o kaĝdej porze roku, niekoniecznie wedïug pory kwitnienia, lecz przede
wszystkim wedïug koloru liĂci czy igieï i naturalnego pokroju. Moĝemy teĝ wziÈÊ pod
uwagÚ owoce i barwÚ kory. Nie przesaděmy
tylko z róĝnorodnoĂciÈ kolorów roĂlin.
Bardzo efektowne jest zestawienie ze
sobÈ roĂlin o róĝnej wielkoĂci. PamiÚtajmy
jednak, by z tyïu posadziÊ drzewa i wysokie krzewy, przed nimi niĝsze krzewy i byliny, a najbliĝej obserwatora – roĂliny pïoĝÈce.

W duĝym ogrodzie warto wyznaczyÊ miejsce
na ognisko. JeĂli znajdÈ siÚ wokóï niego ïaweczki,
bÚdzie to doskonaïe miejsce spotkañ

11. Drzewa i krzewy rosnÈce na dziaïce
zestawmy z planowanÈ roĂlinnoĂciÈ
Zamiast wycinaÊ stare drzewa i krzewy zastane na dziaïce, skomponujmy je z planowanymi nasadzeniami. Nie bÚdzie trzeba staraÊ siÚ o pozwolenie na wycinkÚ,
a przede wszystkim dorosïe roĂliny bÚdÈ
stanowiÊ bujnÈ zieleñ juĝ w poczÈtkowym
etapie zakïadania ogrodu.
fot. M. Palczyñska

8. Zainwestujmy w sprzÚt uïatwiajÈcy
prace ogrodnicze
Warto pomyĂleÊ o rozsiewaczu do nawozów,
urzÈdzeniu do zwijania wÚĝa ogrodowego
czy przedïuĝaczu do kosiarki.
NiezastÈpionym rozwiÈzaniem moĝe
okazaÊ siÚ system automatycznego nawadniania, który praktycznie nie wymaga obsïugi, pozwala wiÚc zaoszczÚdziÊ czas, który musielibyĂmy poĂwiÚciÊ na podlewanie
ogrodu. Ogród nawadniany jest za pomocÈ
zraszaczy, mikrozraszaczy lub linii kroplujÈcych, dobranych do rodzaju roĂlinnoĂci.
Ich pracÈ kieruje odpowiednio zaprogra-

OszczÚdniejszÈ formÈ altany jest pawilon ogrodowy, nie ma bowiem bocznych
Ăcian ani podïogi. atwo go jednak przestawiÊ w inne miejsce czy schowaÊ na zimÚ.
Najprostsze pawilony sÈ wykonywane z lakierowanych proszkowo rurek stalowych, które
tworzÈ konstrukcjÚ podtrzymujÈcÈ dach z impregnowanej, nieprzemakalnej tkaniny
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