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Je li na prace ogrodnicze brakuje nam cza-

su lub ochoty, ale chcieliby my mie ad-

ny ogród, który b dzie móg  s u y  do wypo-

czynku i relaksu, powinni my zaplanowa

i urz dzi  go tak, by nie wymaga  pracoch on-

nej piel gnacji i sprzyja  wypoczynkowi. 

Warto przy tym zastosowa  kilka sprawdzo-

nych sposobów na stworzenie efektownych 

kompozycji ro lin niewielkim nak adem si .

 Kto nie lubi koszenia trawnika, pielenia, 

ci cia krzewów albo nie ma na to wszyst-

ko czasu, mo e oczywi cie zleci  piel gnacj

ogrodu firmie ogrodniczej, ale e to niema e

koszty, warto ogród urz dzi  tak, by taka fir-

ma nie by a potrzebna zbyt cz sto.

By ogród... 
...by atwy w utrzymaniu
1. Nasadzenia planujmy z umiarem

Im wi cej ro lin posadzimy, tym wi cej 

ogród b dzie wymaga  zabiegów piel gna-

cyjnych. Wszelkie rabaty trzeba bowiem 

pieli , przekwit e kwiatostany usuwa , oka-

zy wra liwe na mróz – okrywa  na zim ,

a ca o  podlewa  i nawozi .

Posad my mniej ro lin, a w wi kszych 

odst pach. Nadmierne zag szczenie mo e

bowiem utrudnia  ich rozwój, co odbije si

na ich urodzie. Konieczne te  b dzie przyci-

nanie. Odleg o ci, w jakich powinno si  sa-

dzi  ro liny, zale  od tempa ich wzrostu 

oraz rozmiarów (g ównie na szeroko ), ja-

kie osi gaj  po: 15 latach – drzewa; 10 latach 

– krzewy. Bior c pod uwag  d u szy okres, 

mi dzy ro linami trzeba by by o pozostawi

bardzo du o pustego miejsca, co nie wygl -

da oby efektownie. Przyk adowo, odleg o ci 

mi dzy krzewami powinny by  równe ich 

wysoko ci lub o 20–50 cm mniejsze.

2. Ro liny dobierzmy odpowiednio 

do warunków na dzia ce

Wi kszo  ro lin najlepiej rozwija si

w miejscach o okre lonym typie gleby czy 

nas onecznienia. Je li ro liny dobierze-

my odpowiednio do warunków na dzia ce, 
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Ogród dla leniwych

Ma gorzata Cuch

Kto chce mie adny ogród, musi w nim cho  troch  pracowa .

Ka dy ogród wymaga bowiem opieki, bo ulega ci g ym przemianom. 

Ro liny rosn , choruj  i zrzucaj  li cie, wobec tego trzeba je 

piel gnowa  i dba  o porz dek. Podpowiadamy jak zaplanowa  ogród, 

by wymaga  jak najmniej pracy.
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Ogród dla leniwych

w tym tak e do wilgotno ci powietrza, g -

boko ci wody gruntowej czy strefy klima-

tycznej, b d  ros y zdrowo i pi knie, a ich 

piel gnacja nie b dzie k opotliwa. Do ka -

dych warunków mo na dobra  odpowiednie 

drzewa oraz krzewy li ciaste i iglaste, 

pn cza oraz byliny, a tak e ro liny 

uprawiane z siewu: jednoroczne i dwuletnie.

3. Posad my to, co ro nie za p otem 

Zamiast ro lin egotycznych, wybierzmy ro-

dzime, najlepiej te, które naturalnie wyst -

puj  na dzia ce i w jej otoczeniu: mo na by

pewnym, e odpowiada im gleba, wilgot-

no  i inne warunki siedliskowe, wi c atwo 

si  przyjm  i b d  dobrze ros y nawet bez 

specjalnej piel gnacji. B d  si  te  dobrze 

komponowa  z otaczaj cym krajobrazem.

Pewnikami s  ro liny o niewielkich wy-

maganiach siedliskowych (tab. 1). Dobrze ro-

sn  niemal w ka dych warunkach i potrzebu-

j  minimalnych stara  ogrodnika. Unikajmy 

tych, które trzeba okrywa  na zim .

4. Posad my iglaki, byliny i ro liny 

zadarniaj ce

Zdecydowana wi kszo  iglaków nie zrzuca 

igie  na zim , wi c tak e w tym okresie sta-

nowi ozdob  ogrodu. Nie za mieca te  dzia -

ki li mi (podobnie jak li ciaste krzewy zi-

mozielone) i jest stosunkowo atwa w uprawie 

(trzeba tylko pami ta , e iglaki powinny by

sadzone z bry  ziemi, a odmiany wra liwe 
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Tab. 1. Ro liny o niewielkich wymaganiach

Drzewa

Oliwnik w skolistny (Eleagnus angustifolia)

Sumak octowiec (Rhus typhina)

wierk pospolity (Picea abies)

Krzewy

Irga pozioma (Cotoneaster horizontalis)

Ja owiec pospolity (Juniperus communis)

Trzmielina Fortune'a (Euonymus fortunei)

Byliny

Funkia Fortune'a (Hosta fortunei)

Tawu ka Arendsa (Astilbe arendsii)

urawka dr czkowata (Heuchera brizoides)

Pn cza

Bluszcz pospolity (Hedera helix)

Chmiel zwyczajny (Humulus lupulus)

Winobluszcz pi ciolistkowy 

(Parthenocissus quinquefolia)

 Sza wia lekarska (Salvia officinalis) to wieloletnia, wiecznie zielona bylina, uprawiana w Polsce od wie-

ków. Dekoracyjne kwiaty w kolorze fioletowoniebieskim wyst puj  od maja do czerwca. Sza wia jest a-

twa w uprawie, preferuje miejsca s oneczne i w miar  wilgotne

Serduszka okaza a (Dicentra spectabilis) to wiet-

na, bylina rabatowa niewymagaj ca okrywania na 

zim . Bardzo ozdobne ró owo-bia e (czasem bia e) 

kwiaty zebrane s  w d ugie grona. Kwitnie na prze-

omie maja i czerwca. Ozdobne s  tak e niebiesko-

zielone li cie serduszki. Ro lina lubi ziemi  wilgotn

i próchniczn  oraz  lekko zacienione stanowiska
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 Rdest w ownik (Polygonum bistorta) to wieloletnia bylina o szerokim zastosowaniu. Jest ro lin  okry-

wow , nadaje si  te  do ogródków skalnych oraz do obsadzania brzegów zbiorników wodnych. Ró owe 

kwiaty zdobi  ro lin  od maja do lipca. Rdest w ownik nie ma wielkich wymaga , ale preferuje gleby 

wilgotne
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Ogrody

na mróz potrzebuj  miejsca os oni tego przed 

mro nym wiatrem). Ro liny iglaste nie wy-

magaj  systematycznej ochrony chemicznej, 

poza kar owymi odmianami wierków cz sto 

atakowanymi przez prz dziorki.

Zamiast wysiewa  ro liny jednorocz-

ne, posad my byliny, które nie potrzebu-

j  szczególnych zabiegów piel gnacyjnych. 

Konieczne b dzie jedynie usuwanie prze-

kwit ych kwiatostanów (s  nieestetyczne, 

mog  by  miejscem rozwoju chorób i os a-

biaj  ro lin , zawi zuj c nasiona) i pielenie, 

cho  i na zachwaszczenie s  do  odporne, 

bo zwykle silnie rosn  i zag uszaj  chwasty. 

Rzadko  atakuj  je szkodniki. Nawo enie 

bylin powinno by  minimalne, bo zbyt in-

tensywne sprzyja nadmiernemu wzrosto-

wi ro lin i os abia kwitnienie. Wystarczy 

jednorazowa dawka nawozu wielosk adni-

kowego wiosn . Cykl rozwoju ro lin jedno-

rocznych przebiega w ci gu jednego sezonu 

wegetacyjnego, dlatego trzeba po wi ci  im 

sporo uwagi, by pi knie kwit y.

Na rabacie, w ogrodzie skalnym lub na 

skarpie warto posadzi  ro liny zadarniaj ce, 

do których nale  niskie byliny, krzewinki 

i krzewy, silnie zag szczaj ce si  dzi ki roz-

ogom i k czom i tworz ce dar . Szybko si

rozrastaj , os aniaj c ziemi  i ograniczaj c

wzrost chwastów. Mog  tak e zast pi  trud-

ny w piel gnacji trawnik – szczególnie pole-

cane s  w miejscach, gdzie u ycie kosiarki 

by oby k opotliwe – np. mi dzy krzewami.

5. Posad my drzewa i krzewy wolno rosn -

ce i niewymagaj ce ci cia

Ro liny wolno rosn ce nie wymagaj  cz -

stego i intensywnego przycinania. Mog  to 

by  odmiany miniaturowe – cz sto z przy-

domkiem „nana” lub „compactus” (np. ber-

berys Thunberga ‘Atropurpurea Nana’, 

wierk czarny ‘Nana’, trzmielina oskrzydlo-

na ‘Compactus’), szczególnie polecane do 

ma ych ogrodów. Ro liny, których nie trze-

ba przycina  (zachowuj  naturalny pokrój, 

a zatem kwitn  i owocuj ) oraz te, które s

atwe do przycinania (tab. 2), mo na za-

stosowa  na ywop ot. Warto wiedzie , e

nowo wyrastaj ce p dy w niektórych ywo-

p otach, np. z grabu, g ogu, wierzb, mo na 

zaplata , co jest atwiejsze od ci cia.

6. Wolne miejsca mi dzy ro linami 

wysypmy kor

Kilkucentymetrowa warstwa kory utrudni 

wzrost chwastów poprzez ograniczenie do-

st pu wiat a do gruntu i zmniejszy parowa-

nie wody z gleby oraz jej przesuszenie przez 

wiatr. Rozk adaj ca si  z czasem ció ka po-

prawia struktur  gleby i dostarcza ro linom 

sk adników pokarmowych. 

7. Odpowiednio przygotujmy i piel gnuj-

my trawnik

Do minimum ograniczmy powierzchni

trawnika, wymaga on bowiem wielu za-

biegów piel gnacyjnych. Oprócz strzy e-

nia konieczne jest systematyczne podlewa-

nie, nawo enie, wapnowanie, piaskowanie, 

odchwaszczanie, napowietrzanie, grabienie 

i wyrównywanie brzegów. Zamiast trawni-

ka mo na za o y k  kwietn  (wystarczy 

posia  ro liny, które preferuj  taki rodzaj 

gleby, jaka wyst puje w ogrodzie, a jedynym 

Posad my w ogrodzie ro liny, które naturalnie 

wyst puj  na dzia ce i w jej otoczeniu: mo na 

by  pewnym, e atwo si  przyjm  i b d  do-

brze ros y nawet bez specjalnej piel gnacji

Tab. 2. Ro liny niewymagaj ce ci cia i atwe do przycinania

nazwa ro liny
wysoko

[m]
ci cie

Azalie japo skie 

(Rhododendron)
0,3–0,8

tylko ci cie formuj ce m odych ro lin (po kwitnieniu); mo na 

te  przeprowadza  ci cie odm adzaj ce (w marcu)

Berberys gruczo kowaty

(Berberis verruculosa)
1–1,5 nie wymaga

Irga pozioma

(Cotoneaster horizontalis)
1 nie wymaga

Perukowiec podolski 

(Cotinus coggygria)
3–5 tylko ci cie reguluj ce, gdy ro lina staje si  za du a

Wawrzynek wilcze yko

(Daphne mezereum)
1

nie lubi ci cia; przycina  tylko gdy ro lina staje si  za du a, 

skracaj c o po ow  przekwit e p dy

Z otokap pospolity

(Laburnum anagyroides)
4 wystarczy wycina  uszkodzone i stare p dy po przekwitni ciu

Irga pozioma (Cotoneaster horizontalis) to niski 

krzew niewymagaj cy przycinania. B yszcz ce li cie 

pi knie przebarwiaj  si  jesieni  na pomara czowo, 

a czerwone owoce zdobi  ro lin  tak e zim . Irga 

toleruje wszystkie gleby ogrodowe
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Perukowiec podolski (Cotinus coggygria) to ozdobny krzew ogrodowy, który ma niewielkie wymagania 

glebowe (cho  lepiej ro nie na glebach przepuszczalnych, wapiennych) i prawie nie wymaga przycinania

fo
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koniecznym zabiegiem piel gnacyjnym b -

dzie koszenie ki kilka razy w ci gu sezonu 

wegetacyjnego), posadzi  ro liny zadarniaj -

ce lub wykona  rabat wirow .

Muraw  za ó my z wolno rosn cych ga-

tunków traw (kostrzewa owcza, kostrze-

wa ró nolistna, wiechlina kowa). Falisty 

kszta t trawnika, z agodnymi ukami, 

u atwi koszenie. Na granicy murawy nie 

umieszczajmy kraw ników ani p otków 

drewnianych, bo b d  utrudnia  ci cie. 

Warto natomiast u o y  w tym miejscu pas 

z kostki brukowej, który nie tylko nie b dzie 

utrudnia  koszenia, ale uniemo liwi te

przerastanie trawy poza granic  trawnika. 

Dojrza ej trawy nie podlewajmy zbyt cz -

sto, wtedy doskonale si  ukorzeni i szybko 

b dzie regenerowa  si  po suszy. 

Kupmy kosiark  z funkcj  mielenia sko-

szonej trawy, która rzuca pokos na traw-

nik. Rozdrobnionej trawy nie b dzie trze-

ba zbiera  i kompostowa  lub wywozi .

B dzie te  pe ni  funkcj  nawozu zielone-

go. Pami tajmy jednak, e nie mo na stale 

pozostawia ci tej trawy na trawniku, gdy

sprzyja to rozwojowi chorób ro lin (po 2–3 

koszeniach z pozostawieniem pokosu, kolej-

nym razem nale y go zebra ).

8. Zainwestujmy w sprz t u atwiaj cy 

prace ogrodnicze

Warto pomy le  o rozsiewaczu do nawozów, 

urz dzeniu do zwijania w a ogrodowego 

czy przed u aczu do kosiarki. 

Niezast pionym rozwi zaniem mo e

okaza  si  system automatycznego nawad-

niania, który praktycznie nie wymaga ob-

s ugi, pozwala wi c zaoszcz dzi  czas, któ-

ry musieliby my po wi ci  na podlewanie 

ogrodu. Ogród nawadniany jest za pomoc

zraszaczy, mikrozraszaczy lub linii kroplu-

j cych, dobranych do rodzaju ro linno ci. 

Ich prac  kieruje odpowiednio zaprogra-

mowany sterownik. System w cza si

w okre lonym czasie, dozuj c w a ciw

ilo  wody poszczególnym grupom ro lin.

9. Stosujmy nawozy d ugo dzia aj ce

Oprócz tego, e d ugo dzia aj , dostarczaj

ro linom tyle substancji od ywczych, ile te  

potrzebuj . Mog  to by  nawozy w granul-

kach. Im gleba jest cieplejsza i bardziej mo-

kra, tym wi cej sk adników pokarmowych 

uwalnia si  z granulek. Odpowiada to zapo-

trzebowaniu ro lin na sk adniki pokarmo-

we, bo im cieplej, tym szybciej rosn  i wy-

magaj  wi cej po ywienia.

...dobrze wygl da
10. Efektownie skomponujmy ro liny 

Nie musimy sadzi  w ogrodzie wyszuka-

nych ro lin, które mog  by  trudne w pie-

l gnacji. Najwa niejsze jest takie skom-

ponowanie wybranych okazów, by adnie 

wygl da y o ka dej porze roku, niekoniecz-

nie wed ug pory kwitnienia, lecz przede 

wszystkim wed ug koloru li ci czy igie  i na-

turalnego pokroju. Mo emy te  wzi  pod 

uwag  owoce i barw  kory. Nie przesad my 

tylko z ró norodno ci  kolorów ro lin.

Bardzo efektowne jest zestawienie ze 

sob  ro lin o ró nej wielko ci. Pami tajmy 

jednak, by z ty u posadzi  drzewa i wyso-

kie krzewy, przed nimi ni sze krzewy i by-

liny, a najbli ej obserwatora – ro liny p o-

ce. 

11. Drzewa i krzewy rosn ce na dzia ce 

zestawmy z planowan  ro linno ci

Zamiast wycina  stare drzewa i krzewy za-

stane na dzia ce, skomponujmy je z plano-

wanymi nasadzeniami. Nie b dzie trze-

ba stara  si  o pozwolenie na wycink ,

a przede wszystkim doros e ro liny b d

stanowi  bujn  ziele  ju  w pocz tkowym 

etapie zak adania ogrodu.

...sprzyja  wypoczynkowi
12. Zaplanujmy miejsce do wypoczynku

Najprostszym sposobem na urz dzenie 

w ogrodzie takiego miejsca jest ustawie-

nie w ród zieleni, w zacisznym, ocienio-

nym miejscu, mebli ogrodowych. Mo e

by  to tak e altana lub pawilon ogrodo-

wy. Dobrze, je li z tego miejsca roztacza 

si  pi kny widok na ogród lub okolic .

Obok awki czy altany warto posadzi  zio-

a i ro liny o pi knych pachn cych kwia-

tach.

Zaciszny k cik, w którym ch tnie czyta-

my lub pijemy kaw , mo na urz dzi  tak e

na tarasie. W razie potrzeby mo emy os oni

go szybko rosn cymi pn czami rozpostarty-

mi na kratownicach. 

Altana znacznie oddalona od domu to do-

skona e miejsce na urz dzanie ma ych przy-

j  niekoliduj cych z codziennym yciem 

pozosta ych domowników. Je li dzia ka jest 

du a, mo na te  pomy le  o wydzieleniu 

miejsca do gry w pi k .
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Warto zaopatrzy  si  w meble ogrodowe wykonane z materia u odpornego 

na warunki atmosferyczne, np. z petanu – r cznie plecionego, plastikowego 

materia u odpornego na dzia anie s o ca i wody. Nie b dzie trzeba chowa  ich 

pod zadaszenie na czas deszczowej pogody

Oszcz dniejsz  form  altany jest pawilon ogrodowy, nie ma bowiem bocznych 

cian ani pod ogi. atwo go jednak przestawi  w inne miejsce czy schowa  na zim .

Najprostsze pawilony s  wykonywane z lakierowanych proszkowo rurek stalowych, które 

tworz  konstrukcj  podtrzymuj c  dach z impregnowanej, nieprzemakalnej tkaniny

W du ym ogrodzie warto wyznaczy  miejsce 

na ognisko. Je li znajd  si  wokó  niego aweczki, 

b dzie to doskona e miejsce spotka

fo
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