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Ogrody pokazowe
– mnogość gatunków i inspiracji

Podstawą udanych nasadzeń zarówno z roślin ozdobnych, jak i sadowniczych, warzywnych i ziół jest odpowiednie
przygotowanie stanowiska. W tym celu należy poznać warunki klimatyczne, glebowe i zgodnie z tym dobrać odpowiednie gatunki roślin. A żeby rośliny tworzyły estetyczne rabaty, warto poszukać inspiracji np. w ogrodach pokazowych.
dr inż. Anna Kulczycka

Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Olsztynie
Jesień oraz wiosna to najlepsze pory do zakładania ogrodów i sadzenia roślin. Niższa temperatura oraz opady deszczu pomagają w naturalny sposób zaaklimatyzować się roślinom. Jednak zanim przystąpi się do prac w terenie, należy spełnić następujące zasady: przeprowadzić wywiad środowiskowy,
zadając sobie następujące pytania: jaki styl lubimy – nowoczesny, wiejski, geometryczny itp.; jakie ma pełnić funkcje planowane miejsce – ozdobne, produkcyjne, wypoczynkowe; kto będzie korzystał z ogrodu – dzieci, osoby starsze, niepełnosprawne, zwierzęta. Następnie należy przeprowadzić inwentaryzację
stanu istniejącego – analizę otoczenia, stanu istniejącego, pobrać próbki gleby do analizy. Ostatnim etapem jest wykonanie
projektu zagospodarowania, dzięki któremu będzie wiadomo
jakie rośliny są potrzebne i w jakiej ilości.
Na wszystkich wymienionych etapach warto posiłkować się
inspiracjami już istniejących założeń. Ciekawą opcja są ogrody pokazowe, gdzie rośliny w profesjonalny sposób łączone

są ze względu na wymagania glebowe, klimatyczne, na wielkość, pokrój, kształt i funkcję. Dodatkowo rośliny są oznakowane, a część asortymentu można zakupić.
W województwie Warmińsko-Mazurskim taki ogród znajduje się w Marcinkowie – pod nazwą „Ogrody z Pasją” Markiewicz oraz Rajski Ogród w Kamionce. Zachęcam do odwiedzenia również innych ogrodów, które mogą być także ciekawą wycieczką dla całej rodziny:
1. Hortulus – Dobrzyca, Kołobrzeg woj. Zachodnio-Pomorskie
2. Frank-Raj – woj. Pomorskie
3. Ogród botaniczny Orle – woj. Pomorskie
4. Ogrody Kapias – Goczałkowice, woj. Śląskie
5. Dankowice, woj. Śląskie
6. Ogród japoński Pisarzowice, woj. Śląskie
7. Ogród japoński w Jarkowie, woj. Dolnośląskie
8. Ogród na rozstajach – Młodzawy Małe, woj. świętokrzyskie.

Ogrody Kapias, Goczałkowice (fot. Anna Kulczycka)

Ogrody Hortulus, Dobrzyca (fot. Anna Kulczycka)
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