
                                                                                                           Data: 04.05.2020 r. 

Przedmiot : Kształcenie zawodowe teoretyczne 

Temat: 1. Co to jest żywopłot i jakie pełni funkcje w ogrodzie?  

              2. Rodzaje żywopłotów. 

              3. Żywopłoty  - gatunki roślin iglastych. 

 

Witajcie Panowie. 

Dzisiaj chciałabym Wam napisać o żywopłotach.  

Piękny żywopłot otaczający nasz ogród czy działkę jest bowiem rodzajem 

wizytówki naszego ogrodu. 

 

       

                                                        

Co to jest żywopłot? 

Żywopłot  to ogrodzenie stworzone z roślin 😊. 



Jakie funkcje pełni żywopłot? 

Żywopłot: 

- ogradza teren,  

 

- oddziela poszczególne części ogrodu od siebie – tworzy naturalne przegrody , 

 

- jeżeli jest odpowiednio wysoki chroni przed podmuchami wiatru, kurzu; 

chroni nas przed spojrzeniami przechodniów,         

 

 

 

 

 

 



JAKIE SĄ RODZAJE ŻYWOPŁOTÓW? 

Żywopłoty są : 

- liściaste  lub iglaste,  

    - żywopłot liściasty, 

  - żywopłot iglasty, 

- formowane lub rosnące swobodnie, 

  - żywopłot formowany, 

 - żywopłot rosnący swobodnie, 

 



- zimozielone lub sezonowe 

 

             

 

RODZAJE ROŚLIN  

 To od Nas zależy jaki chcemy mieć żywopłot, wysoki -  niski, jednolity -  kolorowy.  

Jest bardzo dużo rodzajów roślin , które mogą stworzyć piękne ogrodzenie. 

Dzisiaj wspomnę o roślinach , które najczęściej spotykane są w naszych ogrodach – są to iglaki, 

rośliny, które są zielone przez cały rok. 

• Najpopularniejsza roślina to Tuja „Szmaragd”. Ale nie ma co się dziwić. 
Rośnie szybko, a do tego jest gęsta. Oczywiście, trzeba pamiętać, aby co 
roku obciąć jej czubek (ok. 5-10 cm), wówczas będzie się krzewić i rosnąć 
jeszcze szybciej. Ma piękną barwę, a do tego jest zielona przez cały rok.  

              

 

 

 



• Kolejna roślina to Tuja „Brabant”. Rośnie bardzo szybko dlatego trzeba 
ją często przycinać, zarówno z boku, jak i z góry. Ale nie jest już tak gęsta 
jak tuja „Szmaragd”. Polecana dla tych, którzy mają bardzo duże ogrody 
i którym się spieszy. Najczęściej tworzy się z niej zieloną ścianę w 
ogrodzie. 

         

• Cyprysik Lawsona „Columnaris” to kolejna propozycja na żywopłot . Szybko rośnie, 

osiąga szerokość jednego metra, jest bardzo gęsta, ma piękny srebrzysty odcień 

i nie potrzebuje supergleby. Będzie zdobić nasz ogród przez cały rok. 

Ale pod warunkiem, że będziemy kontrolować jego wzrost. Lepiej, żeby cyprysik 

nie był wyższy niż trzy metry, gdyż im wyższy, tym rzadszy. Ścinać trzeba zarówno boki, 

jaki i górę. 

               

 

Które iglaki Wam się podobają? 

Na nastepnej lekcji przedstawię kolejne rośliny, z których można zrobić żywopłot. 

Pozdrawiam Was. Alicja Borowiecka. 

 

Zapraszam do obejrzenia filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=zdf7BDfp3eY Rośliny na żywopłot. 

https://www.youtube.com/watch?v=zdf7BDfp3eY



