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OGRODY. Zakładanie, projektowanie i pielęgnacja

Zielono mi
…Wiosna, wiosna już w powietrzu, człowiek, ptak i kwiat ją przeczuł. Ile do niej jeszcze dób, liczą usta, pąk 
i dziób… Tyle klasyk, zanim jednak wiosna nadejdzie, mamy czas na zaplanowanie ogrodu. Dotyczy to 
szczególnie tych niezdecydowanych, co mają miejsce, a jeszcze nie mają pomysłu. Co prawda każdy ogród jest 
inny, ale przy zakładaniu każdego z nich pojawia się wiele wspólnych elementów, których nie da się pominąć. 

Obok planowanego użytkowania 
i wielkości ogrodu, kluczową rolę od-
grywa ukształtowanie terenu, lokalny 
klimat, właściwości gleby i nasłonecz-
nienie, czyli warunki świetlne w  róż-
nych zakątkach ogrodu. Musimy tak-
że wziąć po  uwagę także późniejsze 
zabiegi pielęgnacyjne. Zaraz potem 
pojawia się pytanie o  podstawowe 
przeznaczenie ogrodu. Czy ma to być 
miejsce do  wypoczynku, przedłużenie 
przestrzeni mieszkalnej z  nowocze-
snym wzornictwem, urozmaicony plac 
zabaw dla dzieci, czy bliska naturze 
przestrzeń życiowa dla zwierząt i  ro-
ślin. W zależności od wielkości działki, 
te cele można łączyć. 

Mam plan
Zakładanie ogrodu zaczynamy od pro-
jektu. Na szkicu z zarysem budynków 
i  granic działki nanosimy, z  zacho-
waniem skali, wszystkie planowane 
obiekty. W  każdym ogrodzie o  jego 
wyglądzie decyduje przede wszystkim 
sposób rozmieszczenia roślin. Linie 
nakreślone na planie są w terenie kra-
wędziami sąsiadujących powierzchni. 
Mogą być nimi granice trawników, ra-
bat albo ścieżki ogrodowe. Układ tych 
linii w ogrodzie, w zależności od prze-
biegu, może sprawiać wrażenie ruchu 
albo statycznej równowagi. Począt-
kujący ogrodnik-hobbysta powinien 
skupić się raczej na prostych formach, 
łatwiejszych do wypełnienia roślinami. 

Trzeci wymiar
O tym, że  w jednym ogrodzie chcia-
łoby się przebywać, a  inny nie zachę-
ca do pobytu, decyduje rodzaj i  forma 
roślinności. Prawdziwy i  ostateczny 
charakter ogrodu ujawnia się dopiero 
po  dodaniu trzeciego wymiaru, czyli 
wysokości wszystkich elementów. 
Drogi i  ścieżki są w  ogrodzie równie 
ważne jak rośliny. Ich przebieg i rodzaj 
materiału należy dobrze przemyśleć. 
Jeżeli łączymy dwa obiekty, optymalne 
jest zastosowanie linii prostych. Z kolei 
kręta ścieżka zachęca do spaceru w kie-
runku pięknej rośliny albo efektowne-

go obiektu. Małe kamienie pasują do-
skonale do  wąskich ścieżek z  łukami, 
podczas gdy większymi płytami można 
wyłożyć proste drogi.

Drzewa kiedyś urosną
Sadzenie większych drzew w ogrodzie 
zależy od dostępnego miejsca. Pamię-
tajmy, że po latach małe drzewko za-
mieni się w  duże drzewo z  mocnym 
systemem korzeniowym, zagrażającym 
fundamentom i z obszerną koroną. To, 
co początkowo wydaje się niewielkie, 
może później zacieniać mieszkanie 
i zapychać rynny. liśćmi 
Kolejne pytanie, na które trzeba sobie 
na wstępie odpowiedzieć: założyć zie-
lony trawnik, który trzeba latem często 
kosić, czy raczej posadzić mało wyma-
gające byliny okrywowe? Od ekspozy-
cji ogrodu zależy, czy możemy posadzić 
światłolubne krzewy i  byliny, czy też 
gatunki roślin cieniolubnych. 

Zrób to sam
Kiedy planowanie zostało już zakoń-
czone, trzeba podjąć decyzję, czy prace 
związane z  zakładaniem ogrodu wy-
konamy we  własnym zakresie, łącznie 
z pracami ziemnymi, czy wynajmiemy 

fachową pomoc? Druga opcja ma wie-
le zalet. Zawodowi ogrodnicy oprócz 
wiedzy posiadają odpowiednie maszy-
ny i  urządzenia, mogą też zorganizo-
wać dostawę roślin. Na wykonaną pra-
cę oraz wzrost roślin zostanie udzielo-
na gwarancja. 
Kto jednak woli sam zająć się ogrodem 
od początku do końca, a przy tym za-
oszczędzić, musi zacząć od kalkulacji. 
Potrzebne zbędzie zaplanowanie ilości 
i  rodzaju materiałów oraz liczby i ga-
tunków roślin. A  także decyzja, jakie 
maszyny i  narzędzia wypożyczyć albo 
kupić. 

Rabaty czy trawnik
Kiedy już zakończymy planowanie, 
trzeba się zdecydować na  materiały.   
Czy taras ma być wyłożony płytkami, 
czy też wykonany z  drewna? Dużo 
miejsca zajmą rabaty kwiatowe, czy 
raczej pielęgnowany trawnik? Przy 
wyborze materiałów główną rolę od-
grywa estetyka, funkcjonalność i trwa-
łość. Rzadziej uczęszczane ścieżki 
mogą mieć nawierzchnię ze żwiru albo 
tłucznia. Aby podczas deszczu mate-
riał nie spływał na boki, konieczne są 
krawężniki. Na  drogi główne nadaje 
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się bruk albo płyty. Naturalny kamień 
jest trwały i estetyczny. Betonowe pły-
ty są tańszą alternatywą. Z kolei ścieżki 
ogrodowe wykonane z drewna, chociaż 
są efektowne, mają mniejszą trwałość, 
a po deszczu i  śniegu stają się bardzo 
śliskie. 

Prace ziemne 
Zaczynamy od prac ziemnych, jak wy-
równanie albo przekopanie terenu i za-
łożenie sadzawki lub basenu. Następ-
nie przychodzi kolej na  modelowanie 
kwiatowych rabat, dróg, tarasu, trawni-
ków i innych fragmentów ogrodu. Jest 
to też czas na wykonanie fundamentów 
pod ogrodzenie. 

Taras idealny
W przytulnym ogrodzie powinno zna-
leźć się miejsce, gdzie po pracy można 
usiąść i odpocząć. Taras to w większości 
ogrodów główne miejsce pobytu do-
mowników latem (pełni rolę drugie-
go pokoju dziennego). Aby dobrze się 
czuć w tym miejscu, trzeba przewidzieć 
na  budowę tarasu odpowiednio dużo 
przestrzeni, a także osłonę przed słoń-
cem, wiatrem i ciekawskimi spojrzenia-
mi sąsiadów. Zwykle taras znajduje się 
tuż przy domu i  dlatego nie powinien 
zbytnio odbiegać od niego stylem. 
Aby pobyt na  tarasie był przyjemny, 
powinien on mieć wystarczająco dużo 
miejsca do  ustawienia mebli ogrodo-
wych, także dla gości. Powierzchnia 
tarasu rośnie, jeśli mają być na  nim 
ustawione doniczki z  kwiatami i  inne 
akcesoria. 

Zaplanowane ścieżki 
Schody i ogrodowe ścieżki łączą i roz-
dzielają różne obszary, pełnią ważną 
rolę w  urządzaniu ogrodu i  powin-
ny być wcześniej zaplanowane. Kiedy 

tworzymy nowy ogród i  decydujemy 
o przebiegu szlaków komunikacyjnych, 
trzeba wyraźnie określić przeznaczenie 
poszczególnych obszarów. Na przykład 
połączenie kuchni z ogródkiem zioło-
wym  powinno być proste. W  dużym 
ogrodzie jest dość miejsca na  kręte 
ścieżki spacerowe. Pozwalają odkrywać 
ciekawe zakątki ogrodu i widoki z no-
wej perspektywy. 

Za żywopłotem
Formę i  charakter nadają ogrodowi 
drogi, ścieżki, miejsca do siedzenia i ta-
ras. Granice działki oraz osłonę wybra-
nych miejsc zapewnimy, sadząc jesienią 
krzewy żywopłotowe, a  także tworząc 
murki i  płoty. To ramy naszej zielo-
nej oazy, które oferują osłonę przed 
wiatrem i  hałasem. Tworzą strukturę 
ogrodu, ładnie wyglądają i są po prostu 
niezbędne. 

Zanim podejmiemy decyzję, w  jaki 
sposób ogród zostanie ogrodzony, 
trzeba się zastanowić, co jest dla nas 
najważniejsze. Czy jest to zabezpie-
czenie terenu przed nieproszonymi 
gośćmi, czy tylko osłona i  zapewnie-
nie prywatności. Także w obrębie sa-
mej działki zastosowanie żywopłotów 
i  murków ma duże znaczenie. Two-
rzą strukturę, zapewniają odpowied-
nią atmosferę. Wysokie przegrody 
są skuteczną osłoną i  dzielą ogród  
na części. 

Na zielonej trawce
W każdym ogrodzie znajdzie się 
mniejsza lub większa powierzchnia 
porośnięta gęsto trawą. Zielony dywan 
daje wiele możliwości urządzenia prze-
strzeni. Na  planie ogrodu można pu-
ścić wodze fantazji i tworzyć przeróżne 
zielone płaszczyzny. 

Dużą powierzchnię trawnika można 
złamać dużymi kamiennymi płytami. 
Ciekawa jest też odwrotna koncepcja: 
mini trawniki, które rozluźniają dużą 
powierzchnię wyłożoną kamieniem. 
Aby tworzyć plastyczne krawędzie, 
trawnik powinien leżeć nieco powyżej 
powierzchni graniczących dróg i  ra-
bat. 

Nie od razu
Drzewa i  krzewy nabierają urody 
z  upływem czasu. W  przeciwień-
stwie do  bylin, kwiatów jednorocz-
nych i traw, wybieramy im stanowisko 
na lata. Trzeba też z góry zarezerwować 
przestrzeń, niektóre drzewa i  krzewy 
tworzą bowiem rozłożyste korony. 

Narzędzia to podstawa
Są rzeczy, bez których żaden, nawet najmniejszy ogród, obejść się nie może. Niezbędnik  
posiadacza ogrodu to:
· szpadel i łopata – służące głównie do kopania lub usuwania nadmiernej ilości ziemi,
·  grabie – do liści i trawy (miękkie), ogólnego zastosowania, o twardych końcówkach  

(do grabienia trawy czy liści, rozbijania grud, wyrównania ziemi) oraz wąskie grabie  
do pielęgnacji rabat czy zagonów,

·  konewka lub wąż ogrodowy – do podlewania; konewka będzie praktyczniejsza  
przy małym ogrodzie lub tylko tarasie, a wąż przy większym,

·  nieduże łopatki do sadzenia, pazurki (o różnym rozstawie) do spulchniania gleby  
na grządkach czy w doniczkach, 

· motyka do usuwania chwastów,
·  sekatory ręczne – małe do przycinania cienkich pędów, oburęczne – do grubszych gałęzi  

czy żywopłotu,
· piła do usuwania grubszych konarów,
· nożyce do trawnika – ułatwią wycinanie trawy w trudnych miejscach, np. przy chodniku,
·  kosiarka – spalinowa do trawników o większych powierzchniach albo elektryczna –  

do mniejszych,
·  siatki do oczyszczania zbiornika z liści i innych zanieczyszczeń będą przydatne, jeśli mamy 

oczko wodne,
·  taczki będą pomocne przy zakładaniu ogrodu, a także później – do wykonywania prac  

ogrodowych; na potrzeby małego ogrodu wystarczą lekkie, plastikowe, do przewożenia cięż-
kich rzeczy, takich jak kamienie czy duże ilości ziemi lepsze będą taczki metalowe.

Murator.dom.pl
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Kwiatowe rabaty
Rabaty kwiatowe cechuje różnorodność barw i  kształtów. 
Dlatego ten moment urządzania ogrodu należy do  najbar-
dziej wyczekiwanych przez wszystkich miłośników kwiatów. 
Na początek dobrze jest znaleźć odpowiednią formę dla de-
koracyjnych powierzchni. Klasyczne rabaty ciągną się wzdłuż 
linii prostych, co ułatwia wyraźny podział na rabaty, trawniki 
i drogi. Ten, kto lubi naturalne, płynne formy, zakłada rabaty 
dalekie od regularności. Trzeba tylko pamiętać, że zbyt ostre 
kąty i małe łuki wyglądają sztucznie. Inną koncepcję stanowią 
rabaty wyspowe, luźno rozrzucone na  powierzchni trawni-
ków i utwardzonych placów. 

To wcale nie koniec
Założenie ogrodu to nie wszystko. Najważniejsze będzie jego 
utrzymanie w stanie, w jakim został oddany do użytku. Aby 
rośliny i  trwałe elementy ogrodu pięknie się prezentowały, 
trzeba będzie włożyć wiele pracy w ich pielęgnację. W każ-
dym miesiącu ogrodnik ma coś do  zrobienia w  ogrodzie,  
to niekończąca się praca, ale dająca wiele satysfakcji. Dla ko-
chających ogrody to przyjemność, a nie obowiązek. 

Tanio, czyli drogo
Do najważniejszych prac pielęgnacyjnych, o  których warto 
pamiętać, należy zwalczanie chwastów, pielęgnacja roślin, 
czyli podlewanie, nawożenie, cięcie, przesadzanie, czy ściół-
kowanie, jako zabezpieczenie przed mrozem. W przypadku 
małej architektury może być to konserwacja, usuwanie osa-
dów oraz eliminacja uszkodzeń. Aby skutecznie pielęgno-
wać ogród, należy zaopatrzyć się w odpowiednie narzędzia 
ogrodnicze. 
Pamiętajmy, że ich jakość znacząco wpływa na użytkowanie. 
Nie warto kupować najtańszych narzędzi, ponieważ szybko 
się zużywają, a praca z ich zastosowaniem może być o wiele 
cięższa. 

Według wzrostu
Trwałość narzędzi zależy od sposobu ich użytkowania oraz 
dbałości o  ich stan. O  wiele dłużej użyteczne będą narzę-
dzia przechowywane w  składziku, czyszczone i  smarowane 
po  skończonej pracy. Narzędzia należy dobrać do  swojego 
wzrostu. Zwracajmy uwagę na uchwyty i wybierajmy te dopa-
sowane do naszej dłoni. Jeśli będziemy mieć narzędzia dobrej 
jakości, skrócimy czas przeznaczony na pielęgnację ogrodu. 

Niekończąca się historia
Praca w ogrodzie nigdy się nie kończy. Nawet, kiedy posa-
dzimy już wszystkie drzewa i  krzewy, rabaty będą obsiane 
kwiatami i  warzywami, a  trawniki pięknie przystrzyżone,   
w ogrodzie o  każdej porze roku będzie coś do  zrobienia.  
I na tym polega jego urok. 

Chińskie przysłowie mówi: ,,Chcesz być szczęśliwy jeden 
dzień, to się upij, rok – ożeń się, a całe życie – miej ogród”. 
Aby to szczęście nie było ulotne, powinniśmy zadbać o nasz 
ogród. Bez względu na to, czy jest to duży ogród, czy malutki 
skrawek zieleni, aby stał się pięknym miejscem relaksu i po-
wodem do dumy, musimy poświecić mu trochę czasu. 
Kalendarz prac pomoże usprawnić wykonywanie zadań,  
zyskamy wtedy więcej czasu na wypoczynek wśród zieleni. 
źródło: twojogrodek.pl 
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 ZIMA 
♦Styczeń – przy obfitych opadach śniegu trzeba pamiętać 
o strząsaniu nadmiaru białego puchu z gałęzi drzew. Podczas od-
śnieżania ścieżek w ogrodzie pamiętajmy, aby nie przesypywać 
śniegu na  trawnik. Ubity wolniej topnieje i  może powodować 
gnicie trawy. To również odpowiedni moment na projektowanie 
kolejnych aranżacji w naszym ogrodzie. 
♦Luty – pod koniec miesiąca  możemy zacząć wykonywać pierw-
sze cięcia pielęgnacyjne drzew i krzewów. 
♦Marzec – stopniowo usuwamy z roślin zimowe zabezpieczenia, 
połowa marca jest dobrym terminem na cięcie i formowanie ży-
wopłotów. To czas na pierwsze wysiewy roślin do skrzynek. 

 WIOSNA 
♦Kwiecień  – czas na sadzenie nowych drzewek oraz roślin zimo-
zielonych. W tym miesiącu powinniśmy wykonać pierwsze kosze-
nie oraz zadbać o odpowiednie nawożenie trawnika. 
♦Maj  –  w maju trawa rośnie bardzo intensywnie. Koszenie na-
leży przeprowadzać przynajmniej raz w  tygodniu na  wysokość 
około 4-5 cm. 
♦ Czerwiec w  ogrodzie jest okresem silnego wzrostu młodych 
drzewek owocowych. W  młodym sadzie zajmujemy się formo-
waniem koron. Ponieważ w tym miesiącu może być bardzo cie-
pło i  słonecznie, należy pamiętać o  podlewaniu i  zraszaniu ro-
ślin. Przekwitłe rośliny sezonowe na  rabatach warto wymienić 
na nowe. Usuwamy przekwitłe kwiatostany z różaneczników.

 LATO
♦Lipiec  –  nie zapomnijmy o nawożeniu. Kwitnące rośliny wła-
śnie teraz potrzebują odżywczych substancji. Szczególnie ważny 
jest dla nich teraz azot. Właściciele oczek wodnych powinni zwró-
cić uwagę na glony. Duża ilość światła słonecznego powoduje ich 
szybki rozwój. 
♦Sierpień  –  od drugiej połowy sierpnia rozpoczyna się okres 
sadzenia roślin cebulowatych kwitnących wiosną. W drugiej po-
łowie miesiąca sadzimy drzewa i krzewy iglaste oraz zimozielone 
krzewy liściaste. Pod koniec miesiąca należy po raz ostatni przy-
strzyc krzewy i drzewa, dzięki temu zdążą zdrewnieć przed zimą. 
Jeśli temperatura nadal jest wysoka, trzeba pamiętać o podlewa-
niu trawnika. 
♦Wrzesień  –  to czas, kiedy możemy podziwiać ostatnie kwiaty 
lata. Aby przedłużyć kwitnienie, usuwamy przekwitłe kwiatosta-
ny. Systematycznie usuwamy z pędów więdnące kwiaty róż po-
wtarzających kwitnienie. Dzięki temu zabiegowi krzewy te rów-
nież będą dłużej kwitły. Wrzesień to najlepszy czas na założenie 
nowego trawnika. 

 JESIEŃ 
♦Październik  –  to czas na sadzenie drzew liściastych – zarówno 
owocowych, jak i ozdobnych, szczególnie tych kupionych z od-
krytymi korzeniami. 
♦Listopad  – przygotowanie ogrodu do zimy, wykonujemy wte-
dy ostatnie koszenia oraz dokładnie usuwamy liście z  trawnika. 
Zabezpieczamy rośliny oraz elementy wodne przed mrozami.  
To dobry czas na wykonanie ostatniego nawożenia oraz konser-
wację sprzętu. 
♦Grudzień  – to miesiąc, w którym powinniśmy zadbać o świą-
teczny nastrój w  naszym ogrodzie, oprócz choinkowych lam-
pek sprawdzą się również tematyczne ozdoby przeznaczone  
na zewnątrz. 


