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Kwiaty i owoceKwiaty i owoce  
NA SUCHE BUKIETYNA SUCHE BUKIETY

KROK PO KROKUKROK PO KROKU  
Rozmnażamy Rozmnażamy 
RÓŻERÓŻE

Jakie rośliny Jakie rośliny 
wysieją się wysieją się 
bez naszej bez naszej 
pomocypomocy

Królowe rabat Królowe rabat 
       późnego lata       późnego lata

RudbekieRudbekie

Magazyn 
drukowany na papierze

w 100%
z recyklingu

PORZECZKPORZECZKI  I  
I MALINYI MALINY    
w barwnych w barwnych 
odmianachodmianach
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od redakcji

✱ Upalne lato wszystkim daje się we 
znaki, każdy z nas potrzebuje odrobiny 
wytchnienia. Jeśli nie na urlopie nad wodą 
to przynajmniej wypoczywając we wła-
snym ogrodzie. Dlatego na otwarcie tego 
numeru przedstawiamy kilka pomysłów 
na stworzenie zakątków pozwalających 
schować się przed palącym słońcem. 
Dobiegł końca najdziwniejszy rok szkolny 
w historii powojennego nauczania. Myślę, 
że uczniowie zatęsknili do bliskiego kon-
taktu z naturą i że przyda się im nadpro-
gramowa lekcja przyrody. Zapraszam do 
niej w artykule Ogrodowe safari (s. 70). 
Piszemy, że niezwykły świat przyrody jest 
tak naprawdę na wyciągnięcie ręki. 

Korzystając z okazji, polecę przedostatnie 
wydanie specjalne „Mojego Pięknego 
Ogrodu” w całości poświęcone dzieciom 
w ogrodzie. Jeśli myślicie o stworzeniu im 
bezpiecznego zakątka do gier i zabaw,  
to wydanie jest właśnie dla was.   
Spośród roślin ozdobnych prezentowa-
nych w tym numerze na szczególną 
uwagę zasługują, moim zdaniem, dwie: 
lagerstremia i trójsklepka. Pierwsza pełnię 
urody osiąga dopiero latem, gdy więk-
szość drzew i krzewów ma do zaoferowa-
nia jedynie jednolitą zieleń liści. Druga 
jest prawdziwą perełką półcienistej rabaty. 
Powodzenia w uprawie oraz spokojnego  
i bezpiecznego wypoczynku! 

Wakacje na półmetku 

grzegorz.pawlik@burdamedia.pl

GRZEGORZ PAWLIK
redaktor naczelny 

E-wydanie Mojego Pięknego Ogrodu 
dostępne jest na: www.egazety.pl  
oraz www.e-kiosk.pl

            Dołącz do nas 
            na Facebooku!
facebook.com/mojpieknyogrodmagazyn
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54

Ogród w cieniu to idealna 
propozycja nie tylko  
na upalne dni. Podpo- 
wiadamy, jak go założyć  
i czym obsadzić.

Doceńmy smak i aromat owoców 
jagodowych. Nadszedł czas zbio-
ru malin, porzeczek i agrestu.
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6
Rudbekie i jeżów-
ki kochają słońce  
i nie są wymagające 
w uprawie, a do tego 
wabią kolorowe 
motyle i pożyteczne 
owady zapylające. 

Trójsklepka,  
nazywana jesienną 
lilią, zakwita, gdy  
w ogrodzie z każdym 
dniem ubywa 
kolorów. Jej misterne  
kwiaty przypominają 
egzotyczne orchidee. 
Dajmy się jej uwieść!

ogród ozdobny

 6  Rudbekie i jeżówki
  Właśnie teraz amatorki słońca z Ameryki  
  Północnej są w szczytowej formie i do jesieni  
  będą prezentować się kwitnąco

 12  Jak zaplanować ogród w cieniu
  Oto kilka pomysłów na stworzenie zakątków  
  pozwalających skryć się przed palącym słońcem

 18  Trójsklepka 
  Na leśnej rabacie czuje się jak w domu  

 24  Kwiaty i owoce na suche bukiety

projekty

 28  Uniwersalne i niedrogie zielone dachy 
  Poprawiają mikroklimat, wspierają   
  bioróżnorodność i pięknie wyglądają

drzewa i krzewy

 30  Lagerstremia
  Wiechy kwiatów przypominają kwiatostany  
  lilaków, ale pojawiają się dopiero latem,  
  ku radości naszej i owadów

dekoracje

 34  Romantyczny nastrój przy świecach

18

20 Wiele roślin wysiewa się na naszych 
grządkach i rabatach bez naszej pomocy. 
Poznajmy tych niezwykłych włóczykijów.

A w nim porady ekspertów: 
★ Jak pielęgnować i ciąć budleję 
Dawida, by zachowała zwarty 
pokrój i obficie kwitła  
★ Kompozycje balkonowej 
obsady na późne lato 
★ Jak przygotować cenny 
nawóz ze skórek bananów 
★ Odmiany jarzębów 
rodzące smaczne  
i piękne owoce

SIERPIEŃ 2021

magazyn praktyczny 

Najważniejsze 
prace ogrodnicze 

w sierpniu
Jak pielęgnować i ciąć budleję 

Dawida, by zachowała zwarty 

pokrój oraz obficie i długo kwitła

Kompozycje balkonowej obsady, 

która sprawdzi się późnym latem

Krok po kroku: jak przygotować 

nawóz ze skórek bananów, 

 który wzmocni i odżywi rośliny

Niezwykłe odmiany jarzębów 

rodzące ozdobne i smaczne owoce
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