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W domu i ogrodzie

Wśród krzewów i roślin zielnych,  
można dobrać odpowiednie rośliny pod 
względem wielkości, pokroju i zastoso-
wania, które mogą zostać posadzone 
pojedynczo, w grupach, a nawet jako 
żywopłoty. Zwróćmy uwagę na krzewy, 
które nie przemarzają zimą, a zarazem 
dobrze czują się w naszych dość suro-
wych warunkach klimatycznych.

Pamiętajmy, że większość roślin 
liściastych zimozielonych wymaga 
okrywania na zimę w pierwszych la-
tach bo dopiero z czasem nabierają 
odporności.

Irga

Odmiany różnią się znacząco wyglą-
dem, np. irga Dammera ‘Major’ dorasta 
do 20 cm wysokości i ok. 1 m szeroko-
ści. Może być sadzona w grupach, do 
zadarniania, jak i na większych skal-
niakach. Dodatkową zaletą są liczne, 
czerwone owoce. Preferuje stanowisko 
słoneczne lub półcieniste. 

Inne odmiany zimozielone to jesz-
cze niższa irga płożąca ‘Streib’s Fin-
dling’ (do 10 cm wysokości), rozesłana 
‘Eicholz’ (do 30 cm wysokości i 1,5 m 
szerokości) o pomarańczowo-czerwo-
nych owocach oraz wyższa, bardzo po-
pularna irga szwedzka ‘Coral Beauty’ 
dorastająca do pół metra wysokości 
i 1 m szerokości.  

Ostrokrzew

Ozdobą są atrakcyjne, duże, błysz-
czące i na brzegu kolczaste liście. Wy-
sokość zależy od odmiany (od 80 cm 
do 3-4 m). Kwitnie w maju i czerwcu, 
po czym pojawiają się czerwone, długo 
utrzymujące się owoce, dodając urody 
roślinie. Można go sadzić pojedyn-
czo lub w grupach, a także formować 
w żywopłoty, ponieważ dobrze znosi 
cięcie. Należy pamiętać, że to roślina 
dwupienna (występują osobniki męskie 
i żeńskie), dlatego do uzyskania owo-
ców potrzebne jest sadzenie obu rodza-
jów roślin. W warunkach województwa 
podlaskiego może przemarzać, ale z re-
guły odradza się w następnych latach.

Bukszpany

Ze względu na różną wysokość 
gatunków (od 40 cm do nawet 4 m), 
stosuje się je na obwódki, żywopłoty, 
do nasadzeń w grupach, pojedynczo 

i w pojemnikach. Można z nich tworzyć 
bryły geometryczne, ponieważ bardzo 
dobrze znoszą cięcie. Naturalnie mają 
pokrój kulisty. Dużą zaletą bukszpa-
nu są niewielkie wymagania świetlne, 
dzięki czemu dobrze rośnie w półcie-
niu i w miejscach zacienionych.  Rocz-
ne przyrosty są nieznaczne (często tylko 
kilka centymetrów), dlatego warto kupić 
duże, wyrośnięte sadzonki. Dobrze zno-
szą przesadzanie, nawet starsze okazy.  

Kiścień

Mało popularny krzew, ale bardzo 
efektowny zachowujący liście na zi-
mę. Dorasta do ok. metra wysokości 
(odmiana ‘Zedblid’ do 50 cm). Tworzy 
długie, nie rozgałęziające się, łukowa-
to zwisające pędy. Kwitnie, w maju 
i czerwcu,  ale kwiaty są mało ozdobne, 
a wręcz mało widoczne, gdyż znajdują 
się po spodniej stronnie liści. Najbar-
dziej dekoracyjne są duże, podłużnie 
lancetowate, szerokie i błyszczące liście, 
(u odmiany ‘Rainbow’ są wielobarw-
ne, pstre z odcieniami kremu i różu), 
jesienią i zimą przebarwiające się na 
czerwono. Kiścień należy do rodziny 
wrzosowatych, lubi kwaśne podłoża, 
dlatego zaleca się ściółkowanie mate-
riałami zakwaszającymi. Rośliny moż-
na sadzić pojedynczo lub w grupach. 
Planując sadzenie pamiętajmy, że ma 
powolny wzrost, zwłaszcza w słabo 
przygotowanym podłożu. 

Piotr Chilimoniuk

Ogrodowe krzewy zimozielone
Aby zachować zieleń w ogrodzie zimą, możemy obok roślin iglastych posadzić liściaste rośliny 
zimozielone. Są wśród nich gatunki, które w tym okresie kwitną lub mają kolorowe ozdobne 
owoce


