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Piękna, stale kwitnąca rabata w ogrodzie
 to marzenie wielu z nas. Często jednak 

rezygnujemy z niej twierdząc, 
że zaaranżowanie ciekawej kompozycji 

jest zbyt trudne.

Miejsce

Jak zawsze jest w tym ziarnko prawdy, jednak zamiast się zniechęcać, 
usiądźmy i starannie przemyślmy jak ma ona wyglądać i jakie rośliny 
chcemy wykorzystać do jej stworzenia. Chwila refleksji uchroni nas 
przed dodatkową pracą związaną z przesadzaniem źle posadzonych 
roślin, a także rozczarowaniem, gdy efekt końcowy jednak nas nie za-
dowoli.

Zobacz, o czym należy pamiętać, planując rabatę i wybierając rośliny.
Najłatwiej jest zaplanować rabatę sezonową, czyli wiosenną, letnią 
oraz jesienną. Trudniej jest stworzyć rabatę całosezonową - kwitnącą 
przez cały rok. 

Miejsce

Rabata ma być ozdobą. Najczęściej zakładamy ją przy ogrodzeniu, 
obok domu, wzdłuż chodnika lub ścieżki, na tle krzewów bądź ściany 
domu. Rabaty stworzone z roślin kobiercowych mogą stanowić 
uzupełnienie ciekawych krzewów np. szczepionych na pniu, a prze-
myślane kompozycje stopniowane wyeksponowane w centralnej 
części ogrodu mogą być jego dominującym akcentem.

Usytuowanie rabaty powinno uwzględniać potrzeby siedliskowe ro-
ślin, które będą je tworzyć.

Kształt  i  rozmiar

Koniecznie weźmy pod uwagę warunki glebowe oraz nasłonecznienie 
miejsca w którym znajdować się będzie rabata. Warto jednak mieć na 
uwadze, że o ile podłoże można zawsze lekko zmodyfikować (stosując 
odpowiednie nawozy (kompost, obornik, nawozy syntetyczne długo-
działające), o tyle ważne dla kondycji kwiatów słońce, rzadko kiedy 
chce z nami współpracować.

Kształt  i  rozmiar

Wielkość rabaty w głównej mierze zależy od ilości czasu, który bę-
dziemy mogli poświęcić na jej późniejszą pielęgnację, a także od 
rozmiarów naszego ogrodu. Dobrze,gdy jej powierzchnia jest pro-
porcjonalna do pozostałych części składowych naszego ogrodu (traw-
nika, tarasu, warzywnika etc.)

Kształt rabaty jest dowolny i w głównej mierze zależy od naszych upo-
dobań. Warto jednak mieć na uwadze, że najlepiej sprawdzają się formy 
pozbawione kantów – nieregularne fale, rabaty w kształcie nerki, koła 
lub półksiężyca.

Planowanie rozpocznij od analizy wymagań danych roślin. Ważne 
są warunki glebowe, wodne, ilość potrzebnego światła, a dopiero 
w drugiej kolejności barwa kwiatów, termin kwitnienia i pokrój.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych 
wszystkim Klientom oraz Przyjaciołom Centrum 
Ogrodniczego „OGRODY” składamy najserdeczniejsze 
wiosenne życzenia.

Niech w czas Święta Paschy w Waszych 
sercach, rodzinach i domach zagości 
radość, spokój i wielka nadzieja 
odradzającego się życia, 
a Wielkanoc umocni wiarę, 
podniesie na duchu i napełni 
Wasze serca miłością.

Właściciele i Pracownicy 
Centrum Ogrodniczego
„OGRODY”
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Aby ustrzec się często występującego przy źle skomponowanych 
aranżacjach poczucia chaosu, posadźmy na rabacie nie więcej niż 7-8 
gatunków roślin w grupach po 3-6 sztuk. O ile roślina nie jest 
soliterem (czyli nie posiada wyraźnych cech dekoracyjnych przy-
ciągających wzrok) posadzona pojedynczo na wielogatunkowej raba-
cie zginie w gąszczu sąsiadujących roślin.

Przykładowe zestawienia ułatwiające dobór roślin w zależności od 
koloru, terminu kwitnienia czy trwałości znajdują się poniżej.
Skorzystaj z niego i małymi kroczkami skomponuj swoją własną ra-
batę kwiatową.

KOLORYKOLORYKOLORY
różowyróżowy żółtyżółty czerwonyczerwony

barwinek pospolity 
karłowy, szałwia 
powabna, godecja 
karłowa, ostróżka 
wielkokwiatowa, 
aster chryzantemowy

sanvitalia, aksamitka 
rozpierzchła, uczep,
dziwaczek, aksamitka 
wąskolistna,

słonecznik ogrodowy, 
szałwia błyszcząca,
mak tulipanowy, 
miłek letni, eszolcja,
cynia

STANOWISKOSTANOWISKOSTANOWISKO
słonecznesłoneczne półcienistepółcieniste cienistecieniste

gipsówka wytworna,
ostróżka ogrodowa, 
dzwonek karpacki, 
porcelanka

ostróżka ogrodowa,
niecierpek balsamina,
ślazówka letnia,
smagliczka nadmorska,
niezapominajka

SEZONOWOŚĆSEZONOWOŚĆSEZONOWOŚĆ
wiosennawiosenna letnialetnia jesiennajesienna

pierwiosnek, sasanka
wiosenna, stokrotka 
trwała, gęsiówka 
alpejska, bratek 
ogrodowy

gailardia, limnantes, 
klarkia/dzierotka,
floks/płomyk,
krwawnik

aster krzaczasty, 
zawciąg nadmorski 
goździk kropkowany, 
aster nowobelgijski, 
dalia ogrodowa, 
dzielżan ogro-
dowy 

WYSOKOŚĆWYSOKOŚĆWYSOKOŚĆ
kobiercowekobiercowe średnieśrednie wysokiewysokie

rogownica, lobelia 
przylądkowa; goździk 
pierzasty, portulaka 
wielkokwiatowa, 
smagliczka nadmorska

UŻYTECZNOŚĆUŻYTECZNOŚĆUŻYTECZNOŚĆ
na obwódkina obwódki na skalniakna skalniak na kwiat ciętyna kwiat cięty

aksamitka rozpierz-
chła, bratek ogrodowy 
wielkokwiatowy,
nemezja powabna,
złocień maruna

szarotka alpejska, sma-
gliczka nadmorska,
len trwały, pierwio-
snek wyniosły, ubiorek 
wieczniezielony,
żagwin ogrodowy

czarnuszka wschodnia,
tytoń oskrzydlony,
złociszek, wdówka, 
aminek egipski

naparstnica 
purpurowa, łubin 
trwały, lwia paszcza,
malwa ogrodowa, 
słonecznik ogrodowy, 
dziewanna

orlik, serduszka, 
dąbrówka rozłogowa,
konwalia majowa, 
żurawka, bodziszek, 
parzydło leśne

trzykrotka, firletka 
omszona, kuklik,
kosaćce, dzwonek 
brzoskwiniolistny, 
liliowce, tawułki,
pysznogłówka 
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