zielono
mi

wiejskie klimaty
jak osiągnąć taki
efekt:

Nie bój się różnorodności kolorów
i form roślin. Zaaranżuj kwietne rabaty.
Posadź ślazy i jednoroczne ślazówki,
kwitnącą do października jeżówkę
purpurową, złocienie i kosmos. Przy
tarasie wysiej pachnącą maciejkę.
W aranżacjach możesz użyć ziół.
Idealnym wypełnieniem kompozycji jest
koper, wyśmienity towarzysz rudbekii
i słonecznika. Koniecznie znajdź
miejsce dla roślin sadowniczych:
grusz, jabłoni i śliw. Kwatery z kwiatami
oddziel niskim, kamiennym płotkiem.
Przy płocie od drogi wysiej słonecznik
jadalny i malwy. Z radością obserwuj
aktywność samosiejek.

tekst MAGDA KAZIMIERCZUK
zdjęcia ELŻBIETA GORACZKO-BORKOWSKA,
ANDRZEJ SZANDOMIRSKI,
RADOSŁAW WOJNAR, serwisy prasowe firm

Trzy ogrody w trzech stylach. Wiejski, orientalny
i w stylu angielskim. Pokazujemy co w każdym z nich
zasadzić i zbudować. Doradzamy jak dbać
o trawnik i jakie rośliny hodować w sadzawce.

Kolejne strony to ponad sześćdziesiąt praktycznych
pomysłów, adresów i cen.
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R E K L A M A

smak orientu
jak osiągnąć taki efekt:

Trudno wyobrazić sobie orientalny ogród bez sosny. Polecam
odmiany karłowate kosodrzewiny, formy szczepione oraz polską
sosnę smołową. By uzyskać odpowiednią optyczną perspektywę
wykorzystaj rośliny o barwnych liściach – azalie, wiśnie ozdobne,
klony palmowe i magnolie. A do aranżacji – żwir i kamienie,
najlepiej o tym samym odcieniu i fakturze. Jeśli w twoim ogrodzie
powstanie staw obsadź
go trawami (symbolizującymi
ruch), pośród których może
stanąć kamienna latarenka.
Jeśli zabraknie
prawdziwej wody
wyprofiluj żwir
w miękki,
symbolizujące
fale wzór.
Na środku ustaw
głaz – wyspę spokoju.
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angielski spokój

Miłość do ogrodów to miłość
odwzajemniona. Uczucie, którym
obdarzymy rośliny zaprocentuje. Będą
rosły, kwitły i pachniały... Tylko dla nas
zdjęcie archiwum prywatne

ekspert radzi

Izabela
Willman-Dziedzic
architekt zieleni,
prowadzi
pracownię
OGRÓD
Z KLIMATEM
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Przed podjęciem ostatecznej decyzji
jakim ogrodem pragniemy otoczyć
siebie i swój dom rozważmy uważnie
kilka kwestii. Po pierwsze wielkość
ogrodu. Po drugie ewentualny czas,
który będziemy w stanie poświęcić
na niezbędne zabiegi pielęgnacyjne.
Kolejnym bardzo znaczącym czynnikiem przy wyborze rodzaju ogrodu jest
architektura, z którą powinien stanowić
nierozerwalną całość. Nie można także
ignorować klimatu, rodzaju podłoża,
ekspozycji działki względem stron świata. Nie warto porywać się z motyką na
słońce. Na niewielkiej parceli otaczającej segment nie urządzimy parku
w stylu angielskim, a na podwórzu
letniego domu, gdzie bywamy głównie
w weekendy nie będziemy w stanie
odpowiednio dbać o wymagające
gatunki.

jak osiągnąć
taki efekt:

Symbolem ogrodu
angielskiego jest róża.
Polecam zestawienie jej
z żarnowcem (zimozielonym,
kwitnącym na wiosnę
krzewem). Z gatunków
wielokwiatowych stworzyć
można efektowne,
długokwitnące rabaty.
Ogród taki nie może obejść
się również bez pięknego,
dywanowego trawnika.
(Pamiętajmy,
że najlepiej czuje się on
w miejscach nasłonecznionych
przynajmniej przez połowę
dnia). Odrębne sekcje dzielące
przestrzeń wyróżnione są
żywopłotami i kamiennymi
murkami. Wśród nieregularnie
sadzonych drzew dużo
małej architektury ogrodowej
– ujęć wody, schodów i altan.
Wielobarwne byliny zestawia
się ze sobą w układzie
amfiteatralnym (niższe
z przodu, wyższe z tyłu).
Rośliny dobiera się tak
by gwarantowały ciągłość
zmiany koloru na rabatach
sezonowych.

