
Poniżej kilka przykładów zarówno zupełnie nieznanych, jak i no-
wych odmian popularnych roślin ogrodowych.
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Zamiast przejmować się tym, co dzieje się za oknem pamiętajmy, 
że mamy jeszcze tylko chwilkę, aby zastanowić się i zaplanować to, 
jak będzie wyglądał nasz ogród i balkon w nadchodzącym roku. 
Proponuję więc nastawić wodę na ciepłą herbatę z miodem i cytry-
ną, usiąść wygodnie w fotelu, wziąć kartkę papieru i zrobić listę 
roślin, które chcielibyśmy mieć w naszym ogrodzie.
 
Zamierzeniem tego artykułu jest przyjrzenie się nowościom kwia-
towym, które na przedwiośniu możemy już spotkać w centrach 
ogrodniczych. Pamiętajmy, że przy wybieraniu kwiatów balkono-
wych powinniśmy kierować się długością okresu kwitnienia, tak by 
były dekoracją od wiosny do jesieni.

Dla tradycjonalistów proponujemy rośliny jednoroczne tj. żeniszka 
meksykańskiego, begonię stale kwitnącą, nasturcję większą, 
niecierpek Waleriana, petunię ogrodową, smagliczkę nadmorską, 
ubiorek baldaszkowaty, lobelię przylądkową, aksamitkę rozpierz-
chłą i wąskolistną, tytoń Sandera, portulakę wielkokwiatową i cie-
niolubną, nemezję powabną, czubatkę ubiorkolistną, werbenę 
ogrodową.

Inną propozycją będą długokwitnące rośliny wieloletnie tj.: pelar-
gonie ogrodowe i bluszczolistne, fuksje, begonie bulwiaste, dalie, 
długopędowe odmiany petunii (w tym drobnokwiatowe ‘Million 
Bells’, ‘Celebration’) i werbeny (m.in. ‘Temari’, ‘Tapien’, ‘Ipane-
ma’, ‘Babylon’), gerbery ogrodowe (osteospermum), scewole, 
uczepy rózgowate, diascje, bakopy (sutery). Uroku naszemu ogro-
dowi dodadzą także: heliotropy, złocienie krzewiaste, niecierpki 
nowogwinejskie, pantofelniki całolistne, torenie, lantany, skrętni-
ki, wieloletnie nemezje (‘Karroo’ i ‘Sunsatia’), tojeście gęstokwia-
towe.

Większość z powyższych kwiatów jest nam już znana. Na rynku 
rokrocznie pojawiają się jednak nowe odmiany lubianych kwiatów. 
Poszukując nowych nasadzeń spotykamy się także z roślinami o 
egzotycznych nazwach i atrakcyjnym pokroju. 

„W marcu jak w garncu” - mówi 
stare przysłowie o kapryśnym 

przedwiośniu. To prawda, że w tym 
czasie pogoda nas nie rozpieszcza 

i potrafi szybko się zmieniać.

Uprawia się ją w naszych ogrodach jako roślinę jednoroczną. 
Kwiaty pojawiają się na bezlistnych łodygach a błękitna barwa pła-
tków kontrastuje z żółtym środkiem. Felicia może obficie kwitnąć 
aż do przymrozków, pod warunkiem, że została posadzona w sło-
necznym stanowisku. Niewątpliwym atutem jest to, że roślina dob-
rze się krzewi. Atrakcyjnie wygląda zarówno posadzona pojedyn-
czo, jak i w kompozycjach z innymi kwiatami. 

Mecardonia to atrakcyjna roślina o drobnych, żółtych kwiatach, 
które zawiązują się w kątach liści. Kwitnie przez całe lato i jest wy-
jątkowo odporna na podwyższoną temperaturę. Polecam odmianę 
‘Gold Dust’, która ma zwisający, zwarty pokrój oraz średni wzrost. 
Zaletą jest także to, że wcześnie rozpoczyna kwitnienie. Sprawdza 
się w wiszących pojemnikach i wysokich donicach, a także na 
rabatach.

To kolejna roślina, która przez całe lato obsypuje się dużą liczbą 
delikatnych kwiatów. Można ją sadzić pojedynczo lub w kompo-
zycjach z innymi roślinami. Jej wzniesiona i smukła budowa dodaje 
aranżacji lekkości. Gaura może rosnąć na stanowisku słonecznym 
lub półcienistym, w lekkiej i przepuszczalnej glebie. Wymaga tego, 
aby ją regularnie podlewać i nawozić. Godna polecenia jest odmia-
na ‘Snowbird’, która ma białe kwiaty, wzniosły pokrój i średni 
wzrost. Znakomicie sprawdzi się posadzona zarówno w donicach 
na balkonie czy tarasie, jak i na ogrodowych rabatach.
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Z kolei poniżej kilka nowych odmian popularnych kwiatów.

To ciekawa odmiana aksamitki o dużych, pomarańczowożółtych 
kwiatach. Roślina kwitnie bardzo wcześnie a zarazem obficie, 
wydzielając delikatny zapach. Preferuje stanowisko półcieniste 
bądź słoneczne. 

Te odmiany goździków wyróżniają się niespotykaną barwą kwia-
tów. Pierwsze z wymienionych są śnieżnobiałe, drugie różowe. 
Atutem jest to, że kwitną wcześnie a zarazem bardzo dobrze się 
krzewią. Obydwie odmiany nadają się do posadzenia w pojem-
nikach, w słońcu lub półcieniu. Ładnie ozdobią balkon lub taras. 
Warto dodać, że Waikiki to seria goździków bylinowych, przezna-
czonych do uprawy w cyklu dwuletnim i jeśli przezimuje się je 
w temperaturach plusowych, to wzrost i kwitnienie w kolejnym 
roku będzie przyspieszone.

To godna polecenia jednoroczna roślina, zyskująca coraz więcej 
sympatyków. Odmiana ta charakteryzuje się zwartym, zwisającym 
pokrojem i dobrym krzewieniem. Kwitnienie rozpoczyna się 
wcześnie i trwa nieprzerwanie przez całe lato, dzięki czemu długo 
możemy cieszyć się drobnymi, białymi kwiatami. Nadaje się na 
stanowisko słoneczne. Mimo delikatnego pokroju roślina jest 
odporna na wysoką temperaturę i deszcz. Imponująco wygląda 
posadzona w koszach, wiszących pojemnikach czy wysokich 
donicach. Spełnia się w roli rośliny towarzyszącej kwiatom o kon-
trastowych barwach.

To aromatyczna bylina, która produkuje 
kłosowate kwiatostany rurkowych kwiatów i 
zdobi nimi ogród od połowy lata aż do jesieni. 
Różne gatunki kłosowca są dostępne w roz-
maitych kolorach – czerwonym, różowym, 
pomarańczowym, przy czym dominuje 
fioletowy, odcienie niebieskiego i kremowo-
zielonego. Kłosowiec jest bardzo atrakcyjny 
dla pszczół, które nie ominą takich pach-
nących anyżem czy lukrecją kwiatów. Liście 
kłosowca mają cytrynowy zapach. Warto je w 
ogrodzie posadzić, chociaż nie są zbyt 
długowieczne. Jednak przez kilka lat powin-
niśmy cieszyć się ich urokiem.

I jeszcze kilka innych, ciekawych propozycji roślin.

Rośliny z tej grupy są bardzo dekoracyjne. Delikatne kwiaty w róż-
nej kolorystyce obficie kwitną w miejscach dobrze nasłonecznio-
nych i najlepiej wyeksponować je w wiszących pojemnikach. Ro-
śliny preferują przepuszczalne, żyzne, lekko kwaśne podłoże oraz 

Ta bylina z rodziny liliowatych pochodzi 
z Afryki Południowej. Ma długie, szablaste, 
ciemnozielone liście oraz okazałe kuliste lub 
spłaszczone kwiatostany (baldachy), które po-
jawiają się na szczycie długich, bezlistnych 
pędów. Pojedyncze kwiaty są dzwonkowate, 
w kolorach od białego przez niebieski do 
fioletowo-szafirowego. Nazwa pochodzi od 
greckich słów agape – miłość i anthos – kwiat.

Początek marca to doskonały moment na zaprojektowanie 
wyglądu letnich rabat kwiatowych, patia i balkonu oraz 

zakup odpowiednich nasion i cebulek. Dzięki wytężonej pracy 
w okresie wiosennym, latem w naszym ogrodzie rozkwitną 

kolorowe i pachnące kwiaty, umilając nam i naszym gościom 
chwile w nim spędzone.

Śnieżnobiała smagliczka, różowa Calibrochoa i fioletowy agapant - ciekawy zestaw!  

Smagliczka 'Snow Princess'
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Pierwsza odmiana charakteryzuje się długimi kwiatostanami oraz 
ciemnym, purpurowym kolorem kwiatów. Druga ma czerwone kwiaty, 
jest pnąca i dobrze się krzewi. Szałwie kwitną przez całe lato, w 
półcieniu bądź słońcu. Poleca się je zarówno do gruntu, jak i do dużych 
donic ustawionych na balkonach i tarasach. 

wymagają regularnego podlewania, aby 
utrzymywać umiarkowaną wilgotność podło-
ża w pojemniku. Zaletą ich jest to, że kwiaty 
wykazują wysoką odporność na choroby 
systemu korzeniowego.


