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OGRODY

Gleba w ogrodzie 

mo e by  ró na. 

Piaszczysta lub 

gliniasta zwykle nie 

wzbudza zachwytu. 

Pami tajmy jednak, 

e nie ma z ej 

gleby, trzeba tylko 

odpowiednio do 

niej dobra  ro liny, 

a s abe pod o e

uzdatni .

Grunt 

to pod o e
Po zako czeniu budowy domu zwykle planujemy ogród, a najwi kszym jego kapita em s

ro liny. Ka dy w a ciciel ogrodu powinien wiedzie , jaki rodzaj gleby jest na jego dzia -

ce, poniewa  ro liny dobrze dobrane do siedliska lepiej rosn  i wymagaj  mniej piel gnacji. 

Wybór ro lin najlepiej wi c uzale ni  od rodzaju gleby w ogrodzie, wszak wymiana pod o-

a lub gruntowna zmiana jego w a ciwo ci ( yzno ci i struktury, odczynu) b dzie wymaga-

a od nas wi cej wysi ku ni  dobór odpowiednich gatunków ro lin. Warto wi c post powa

w my l zasady: jaka gleba, taki ogród. 

W a ciwo ci i rodzaje
Podstawowe informacje o glebie dotycz  jej struktury i odczynu.

Struktura

Poznaj c struktur  pod o a, mo na uzyska  informacje dotycz ce jego przepuszczalno ci, 

zawarto ci tlenu i wilgotno ci. Pod o e o w a ciwej strukturze zatrzymuje zarówno wod ,

jak i powietrze. Gleba zbyt lu na albo zbita nie wp ywa korzystnie na wzrost wi kszo ci 

ro lin.   

Gleba piaszczysta. Wyró nia si  jasn  bar-

w  i widocznymi ziarnami piasku. Jest syp-

ka i lekka. Nie jest zbyt dobrym pod o em

dla ro lin, gdy atwo przepuszcza wod

fot. www.poradnikogrodniczy.pl

Gleba a ro liny
    w ogrodzie

Ma gorzata Cuch

Pi ciornik krzewiasty (Potentilla fruticosa)

Odporny krzew ogrodowy, który kwitnie 

nieprzerwanie przez pó  roku – od maja do 

pa dziernika. Dobrze ro nie na glebach 

przepuszczalnych, piaszczystych oraz glinia-

sto-piaszczystych, cho  na wilgotniejszym 

pod o u kwitnie d u ej i bardziej obficie. 

Du a ilo  wapnia w glebie mo e powodowa

ó kni cie li ci pi ciornika.
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z substancjami mineralnymi do g bszych warstw pod o a. Gleba 

piaszczysta jest ma o urodzajna, poniewa  ma niewielk  ilo

sk adników mineralnych (te dostarczone szybko s  wyp ukiwane). 

Woda te  trudno podsi ka do piachu z g bszych warstw pod o a. 

Po opadach deszczu na glebie tej nie powstaj  ka u e.  

Gleba gliniasta. Jest ci ka, gdy  zawiera du o i u. Trudno si  j

uprawia. Warunki wodno-powietrzne s  niekorzystne. W pod o u

gliniastym brakuje powietrza. S abo przepuszcza wod  i gromadzi 

j , co mo e by  przyczyn  gnicia ro lin. S aba przepuszczalno

sprawia, e na pod o u gliniastym po deszczu tworz  si  ka u e.

Jego zalet  jest jednak to, e ogród mo na podlewa  znacznie rza-

dziej, a wraz z wod  w glebie gromadz  si  substancje pokarmowe.

Po wyschni ciu gleba gliniasta twardnieje i p ka, co mo e pro-

wadzi  do uszkodzenia korzeni ro lin. Ponadto, wolno si  nagrze-

wa, dlatego wiosn  posadzone w niej ro liny budz  si  pó niej. 

Ro liny na glebie gliniastej mog  tak e atwiej przemarza , wi c

trzeba pami ta  o ich okrywaniu.

Gleba próchniczna. Jest czarna lub br zowa i widoczne s  w niej 

fragmenty obumar ych ro lin. Gromadzi odpowiedni  ilo  wody 

i powietrza. Ma w sobie du o próchnicy. Ro liny mog atwo przy-

swoi  znajduj ce si  w niej substancje pokarmowe.

Odczyn

Drug  wa n  cech  gleby jest jej odczyn pH (okre la st enie jonów 

wodorowych), poniewa  od niego zale y dost pno  sk adników po-

karmowych dla ro lin. Przedzia  pH dla gleb to 4–8. Gleba zasado-

wa (wapienna, alkaliczna) ma odczyn pH powy ej 6,5, natomiast 

gleba kwa na – poni ej 6,5. Je li pod o e jest zbyt kwa ne, ro li-

ny nie mog  pobiera  z niego sub-

stancji od ywczych. W takiej glebie 

powstaj  zwi zki chemiczne, które 

nie rozpuszczaj  si  w wodzie, a po-

yteczne mikroorganizmy gin .

Gleb  na rabatach warto obsypa

kor , gdy  sprzyja to utrzymywaniu 

si  wilgoci w pod o u

Lawenda w skolistna (Lavandula 

angustifolia)

Ta zimozielona, zwarta krzewinka potrze-

buje suchej, przepuszczalnej, dobrze zdre-

nowanej gleby z du  zawarto ci  wap-

nia. Ze wzgl du na pi kny zapach idealna 

do sadzenia na tarasach i balkonach czy 

skalniakach. Z lawendy wykonuje si  tak-

e obwódki rabat.

Knie  b otna (Caltha palustris)

Knie  b otna, czyli kaczeniec, to popular-

na bylina, która preferuje gleb  gliniast ,

bagienn , wilgotn .

Jest to w pe ni mrozoodporna ro lina. 

Okres jej kwitnienia przypada od marca 

do czerwca. W Polsce wyst puje dziko, 

ale mo na j  sadzi  tak e w ogrodach, 

najlepiej przy oczku wodnym. 

Jak poradzi  sobie z gleb
gliniast ?

Jak okre li  zawarto  piasku, 
gliny, i u i py u w glebie?

 Ro liny, które nie lubi  gleby gliniastej, mo na sadzi  w do kach 

wype nionych yzn  ziemi  z nawozem. Do ki musz  by  jednak kil-

ka razy wi ksze ni  bry y korzeniowe sadzonych w nich ro lin, aby 

zapewni  ro linom du  ilo  w a ciwego pod o a.

 Warto wykona  w ogrodzie podwy szone rabaty ro linne, o wy-

soko ci oko o 15 cm. Mo na je umocni  palisad .   

W tym celu pobiera si   próbk  gleby z g boko ci 10–15 cm 

i usuwa z niej cz ci organiczne (li cie, korzenie itp.). Próbk  mo -

na zbada  trzema sposobami: 

 rozcieraj c w palcach na sucho;

 rozcieraj c w palcach na wilgotno;

 wykonuj c próby wa eczkowania (tworz c wa eczki o rednicy 

ok. 3 mm). 

Nast puj ce obserwacje pozwalaj  okre li , z jakim typem gleby 

mamy do czynienia:

wirowa – rozsypuje si  zarówno przy metodzie rozcierania na 

sucho, jak i na wilgotno, niemo liwe jest uzyskanie wa eczków;

piaszczysta – rozsypuje si  w palcach przy rozcieraniu na su-

cho, lekko brudz c d onie, rozsypuje si  równie  na mokro i nie daje 

wa eczków;

gliniasta – suchy materia  trudno zgnie , po dodaniu wody sta-

je si  bardzo plastyczny i rozmazuje si , atwo mo na uformowa

cienkie wa eczki, jednak ami  si  one przy zginaniu; 

ilasta – trudno si  zgniata, nie ma w niej wiru ani piasku, w sta-

nie wilgotnym jest plastyczna, a cienkie wa eczki nie ami  si  przy 

zgniataniu;

pylasta – ci ko rozgniata si  suche gruze ki, w stanie wilgot-

nym atwo si  je formuje, mo na uzyska  grube wa eczki, ale roz-

sypuj  si  one. 
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Ogrody

Dobór ro lin
Wybieraj c ro liny do posadzenia w ogrodzie, nie mo na sugero-

wa  si  jedynie ich wygl dem, trzeba wzi  pod uwag  tak e ich 

wymagania. 

W miejscach, gdzie cz sto powstaj  zastoiska wody, najlepiej 

posadzi  ro liny b otne. Je li w ogrodzie jest gleba sucha, piaszczy-

sta, warto sadzi  ro liny kupione w pojemnikach, atwiej si  przyj-

m , bo przez pewien czas b d  korzysta  jeszcze z yznej ziemi 

z donicy.

Zimowit jesienny (Colchicum autumnale)

Ta bulwiasta ro lina, przypominaj ca krokusa, wy-

maga gleby zasobnej w sk adniki mineralne, gli-

niasto-ilastej lub gliniasto-piaszczystej, wie ej lub 

wilgotnej. Kwitnie wczesn  jesieni , wtedy te  sta-

je si  bardzo dekoracyjny. Jest ro lin  rabatow ,

stosowan  do nasadze  naturalistycznych. 

Azalia 

(Rhododendron)

Azalie to d ugo-

wieczne krzewy 

ogrodowe o mi k-

kich, lekko ow o-

sionych li ciach. 

Ich g ówn  ozdob

s  jednak pi kne 

kwiaty. Ro liny te 

potrzebuj  pod o a

kwa nego, próch-

nicznego. Wa ne jest 

tak e, aby by o wil-

gotne. Mo na upra-

wia  je w pojemni-

kach lub w gruncie.

Dere  bia y ‘Elegantissima’ (Cornus alba 

‘Elegantissima’)

Roz o ysty krzew ogrodowy o niewielkich wyma-

ganiach w stosunku do pod o a. Mo e rosn  na 

pod o u lekko alkalicznym. Jest wytrzyma y na su-

sz , cho  najlepiej ro nie na glebach wilgotnych. 

Wczesn  jesieni  ogonki li ciowe i p dy przebar-

wiaj  si  na intensywnie czerwony kolor, czyni c

krzew bardzo atrakcyjnym.

Jak okre li  odczyn gleby?

Jak zmieni  wybarwienie 
kwiatów hortensji?

Do badania odczynu gleby najlepiej pobra  kilka próbek z ró -

nych miejsc ogrodu, z g boko ci 10–15 cm, i oddzielnie testowa

(trzeba zwraca  uwag , sk d pobiera si  próbki; pobrane z miejsc, 

gdzie trzymano materia y budowlane, nie dadz  nam w a ciwej in-

formacji o odczynie gleby w ca ym ogrodzie).

 Próbk  ziemi mo na odda  do zbadania w stacji chemicz-

no-rolniczej lub samemu okre li  jej odczyn  za pomoc  kwa-

somierza:

polowego – niewielk  ilo  gleby umieszcza si  na specjalnej 

p ytce lub w probówce i miesza ze specjalnym p ynem. Jego ko-

lor po chwili si  zmienia. Porównuje si  go z do czon  skal . Na 

tej podstawie okre la si  odczyn pH gleby. Barwa pomara czowa 

i czerwona odpowiada glebom kwa nym, zielona – zasadowym.

elektronicznego – wystarczy umie ci  bolec urz dzenia w zie-

mi i odczyta  pH. Hortensja ogrodowa (Hydrangea macrophylla) to krzew od daw-

na uprawiany w ogrodach. Jego kwiaty mog  by  ró owe lub nie-

bieskie, zale nie od odczynu gleby. 

Ro lina zakwitnie na kolor b kitny, gdy zapewni si  jej kwa ne 

pod o e, nawo c siarczanem amonu lub potasu. Intensywno

koloru reguluje si  tak e, dodaj c sól glinu do wody podczas pod-

lewania. Wy ció kowanie ziemi kompostem korowym lub torfem 

wysokim dobrze wp ywa na wzrost krzewu i pomaga osi gn  b -

kitny kolor kwiatów.

Zastosowanie nawozów zasadowych bogatych w wap  lub ma-

gnez (podwy szaj  pH gleby) spowoduje, e kwiaty b d  mia y

czerwone zabarwienie.

Hortensja ogrodowa najlepiej ro nie i kwitnie na glebie yznej, 

próchnicznej i niezbyt ci kiej, o kwa nym odczynie (pH od 4,5 do 

5,5). Zbyt wysokie pH mo e przyczyni  si  do ó kni cia, zasychania 

i opadania li ci. Dodaj c kwa ny torf, najskuteczniej przeciwdzia a

si  zjawisku chlorozy (choroba ro lin objawiaj ca si ó kni ciem 

li ci na skutek zahamowania tworzenia si  chlorofilu).

Wybarwienie kwiatów hortensji 

ogrodowej zale y od odczynu 

pod o a na jakim ro nie
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Wi kszo  ro lin preferuje oboj tny odczyn pH gleby – 6,5. Te, 

które wol  gleby alkaliczne, najcz ciej mog  rosn  tak e na pod o-

u o odczynie oboj tnym, natomiast ro liny, które preferuj  pod o e

kwa ne, s  mniej tolerancyjne co do odczynu gleby. 

Wszystkie ro liny wrzosowate preferuj  gleb  bardzo kwa n  (na-

wet o pH równym 4). Wrzosy b d  dobrze ros y na wyja owionej gle-

bie, pod warunkiem, e jest kwa na.

Zmiana w a ciwo ci
W a ciwo ci gleby zmienia si , by j  uzdatni  b d  przystosowa

do konkretnej grupy ro lin. Tam, gdzie planowane s  rabaty ro linne, 

krzewy, warzywnik czy trawnik, warto gleb  u y ni  i poprawi  jej 

struktur . Niekiedy trzeba zmieni  odczyn gleby zgodnie z wymaga-

niami konkretnych ro lin. 

Zwi kszenie yzno ci

Je li pod o e w ogrodzie ma by y niejsze, mo na roz o y  dodat-

kow  warstw yznej gleby lub zastosowa  nawo enie, by wzboga-

ci  gleb  w minera y. 

yzn  ziemi  nale y roz o y  równomiernie. Grubo  war-

stwy powinna wynosi  25 cm, je li pod o e jest bardzo zniszczone. 

Dobrze, je li mamy ziemi  przechowywan  w pryzmach, zdj t  z te-

renu przed budow  domu. Ziemi  powinno si  kupowa  jedynie ze 

sprawdzonego ród a, by wyeliminowa  ryzyko ska enia szkodli-

wymi zwi zkami chemicznymi.  

 Mo na stosowa  nawozy mineralne lub organiczne. W ród tych 

pierwszych wyró nia si :

jedno- i wielosk adnikowe – granulowane (Azofoska, Florovit, 

Fruktus) lub p ynne (Nowokont, Florovit), stosowane wiosn  i pod 

koniec czerwca;

zwyk e i wolno dzia aj ce (Osmocote, Pokon, Sierrablen), te 

ostatnie polecane s  do nawo enia gleby piaszczystej (zasila si  j

minimalnymi zalecanymi dawkami nawozów). Stosuje si  je raz w 

roku: wiosn ;

specjalistyczne (dla konkretnych ro lin) lub uniwersalne.

 Nawozy organiczne to nawozy zielone, kompost i obornik. 

Przyczyniaj  si  do poprawienia struktury gleby. Kompostem 

Wrzos (Calluna) i wrzosiec (Erica). Wrzo ce i wrzosy to krzewinki, któ-

re toleruj  gleb  lekk , ja ow . Preferuj  pod o e kwa ne i niezbyt mokre. 

Poszczególne odmiany maj  ró ne kolory li ci i kwiatów. Wi kszo  wrzo-

sów kwitnie od lipca do pa dziernika, okres kwitnienia wrzo ców to luty–

kwiecie .

Tabela 2

Nazwa polska Nazwa aci ska

Drzewa

Jarz b pospolity ‘Pendula’ Sorbus aucuparia ‘Pendula’

Magnolia japo ska Magnolia kobus

Wi z górski ‘Pendula’ Ulmus glabra Pendula’

Wierzba iwa Salix caprea

Krzewy

Hortensja bukietowa Hydrangea paniculata

Hortensja ogrodowa Hydrangea macrophylla

Kalina Burkwooda Viburnum burkwoodi

Kalmia w skolistna Kalmia angustifolia

Ki cie  Waltera Leucothoe walteri

Mahonia pospolita Mahonia aquifolium

Ró anecznik Rhododendron

Wierzba lanata Salix lanata

arnowiec miotlasty Cytisus scoparius

Byliny

Borówka brusznica Vaccinium vitis-idaea

Golteria pe zaj ca Gaultheria procumbens

Goryczka jesienna Gentiana sino-ornata

Wrzos pospolity Calluna vulgaris

Wrzosiec czerwony Erica carnea

Pierwiosnek (Primula)

Rodzaj Primula obejmuje 

oko o 500 gatunków, kwit-

n cych wiosn  lub latem. 

Wi kszo  z nich dobrze 

ro nie na glebie lekko 

próchnicznej, o du ej za-

warto ci piasku, wilgotnej, 

ale przepuszczalnej. Dla 

niektórych najlepsza jest 

jednak gleba lekko kwa-

na, próchniczna, wilgot-

na, bez tendencji do zasto-

in wody. 
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Tabela 1

Ro liny na gleb  zasadow

Nazwa polska Nazwa aci ska

Drzewa

Buk pospolity Fagus sylvatica

G óg dwuszyjkowy Crataegus media

Klon jawor Acer pseudoplatanus

Jab o Malus

Jesion wynios y Fraxinus excelsior

Krzewy

Bukszpan wieczniezielony Buxus sempervirens

Dere  bia y Cornus alba ‘Elegantissima’

Ja minowiec wonny Philadelphus coronarius

Ligustr okr g olistny Ligustrum ovalifolium

Lilak pospolity Syringa vulgaris

Sosna górska Pinus mugo

Wierzba hastata ‘Wehrhahnii’ Salix hastata ‘Wehrhahnii’

Z otokap Waterera Laburnum watereri ‘Vossii’

Byliny

Dyptam jesionolistny Dictamnus albus

G siówka kaukaska Arabis caucasica

Liliowiec Hemerocallis 

Rudbekia naga Rudbeckia laciniata

Smagliczka skalna Alyssum saxatile

Zawilec wielkokwiatowy Anemone sylvestris

agwin ogrodowy Aubrieta hybrida
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nawozi si  wiosn  i jesieni , natomiast obornikiem – jesieni .

Roz o ony kompost lub obornik dok adnie miesza si  z gleb .

Poprawa struktury 

Piaszczysta glina (warstwa grubo ci oko o 5 cm) lub kompost do-

dane do gleby piaszczystej poprawi  jej struktur . Zawarto  wody 

w glebie b dzie wy sza. Dzi ki materii organicznej gleba piaszczy-

sta staje si  mniej przepuszczalna i bardziej zasobna w sk adniki 

pokarmowe. Dodanie kompostu lub obornika pozwoli zwi kszy

ilo  próchnicy. Tak e ro liny zasiane na nawóz zielony po prze-

kopaniu tak e stan  si ród em próchnicy. 

Je li gleba jest ci ka, gliniasta, dodaje si  do niej piasek lub 

drobny wir (powinna to by  warstwa grubo ci oko o 5 cm). 

Dodanie materii organicznej: kompostu lub obornika, sprawia, 

e struktura gleby gliniastej zostaje rozbita, co umo liwia 

dost p tlenu do korzeni ro lin i zapewnia lepsz  filtracj  wody. 

Do przekopanej ziemi mo na doda  tak e humus zmieszany 

z torfem.

Gleb  ci k  warto rozlu ni  i napowietrzy , przekopuj c pod-

o e wid ami (na g boko  ok. 20 cm). Na wi kszym terenie lepiej 

wykona  to mechanicznie: aeratorem, wertykulatorem, p ugiem 

czy glebogryzark  (uwa aj c na ewentualne ro liny).

W ogrodzie o glebie gliniastej warto pomy le  o drena u, a spa-

dek terenu powinien by  tak ukszta towany, by woda sp ywa a od 

domu w kierunku ogrodu. 

Zmiana odczynu

Metod  na podwy szenia odczynu gleby jest wapnowanie. W przy-

padku gleby piaszczystej zabieg ten przeprowadza si  wczesn

wiosn , 2–3 tygodnie przed nawo eniem ro lin nawozami mine-

ralnymi lub organicznymi, a je li gleba jest gliniasta – jesieni .

Górn  warstw  gleby nale y wymiesza  z nawozem wapniowym, 

czyli dolomitem lub kred  mielon  (w przypadku gleby piaszczy-

stej), albo wapnem palonym b d  gaszonym (w przypadku gleby 

gliniastej).

Je li ro liny w ogrodzie wymagaj  kwa niejszej gleby, trzeba wy-

miesza  j  z kwa nym torfem wysokim i przekompostowan  kor

lub po prostu kupi  kwa ne pod o e. Wybieraj c pierwsze rozwi -

zanie, nale y pami ta , aby zachowa  odpowiednie proporcje mi -

dzy ziemi , torfem i kor : 1:1:1. 

Tabela 4

Ro liny na gleb  gliniast

Nazwa polska Nazwa aci ska

Drzewa

Choina kanadyjska Tsuga canadensis

Metasekwoja chi ska Metasequoia glyptostroboides

Krzewy

Cis pospolity Taxus baccata

Dere  bia y Cornus alba

Ja minowiec wonny Philadelphus coronarius

Leszczyna pospolita Corylus avellana

Ostrokrzew kolczasty Ilex aquifolium

Z otokap pospolity Laburnum anagyroides

Byliny

Bergenia sercowata Bergenia cordifolia

J zyczka pomara czowa Ligularia dentata

Knie  b otna Caltha palustris

Kosaciec ó ty Iris pseudacorus

Zimowit jesienny Colchicum autumnale

Tabela 3

Ro liny na gleb  piaszczyst

Nazwa polska Nazwa aci ska

Drzewa

Brzoza brodawkowata Betula pendula

Jod a kalifornijska Abies concolor

Klon jesionolistny Acer negundo

Sumak octowiec Rhus typhina

wierk k uj cy Picea pungens

Krzewy

Berberys Thunberga Berberis thunbergii

Ja owiec sabi ski Juniperus sabina

Perukowiec podolski Cotinus coggygria

Pi ciornik krzewiasty Potentilla fruticosa

Rokitnik w skolistny Hippophae rhamnoides

Tamaryszek drobnokwiatowy Tamarix parviflora

arnowiec miotlasty Cytisus scoparius

Byliny

Czy ciec we nisty Stachys byzantina

Dyptam jesionolistny Dictamnus albus

Lawenda w skolistna Lavandula angustifolia

Sza wia omszona Salvia nemorosa

Zawci g nadmorski Armeria maritima

Prenumerata e-wydania

Prenumerata e-wydania jest bezp atna
– zamów na stronie www.budujemydom.pl/eprenumerata

BD mo esz czyta  na monitorze swego komputera 

w postaci identycznej z wydaniem papierowym!

A ponadto e-wydanie ma swoje bezcenne zalety:

wbudowane linki

klikasz i jeste  na odpowiedniej stronie WWW

hipertekstowy spis tre ci i wyszukiwarka

od razu znajdziesz to, czego szukasz

wygodne archiwum

czyli poprzednie wydania pod r k

multimedia

animacje, d wi k, wideo


