
                                                                                                           Data: 06.05.2020r. 

Przedmiot : Kształcenie zawodowe teoretyczne 

Temat:  Żywopłot  - gatunki roślin zimozielonych. 

                    

Witajcie Panowie. 

Dzisiaj kontynuuję temat,   jakie rośliny można posadzić, żeby powstało zielone 

ogrodzenie.  

Wspominałam już  o roślinach , które najczęściej spotykamy w naszych ogrodach, 

sadzone przy ogrodzeniu – to rośliny iglaste, które są zielone przez cały rok. 

Tuja „Szmaragd”,               Tuja „Brabant”,       Cyprysik Lawsona „Columnaris’. 

             

 

 

 

 



Rośliny zimozielone, liściaste. Nie zrzucają liści na jesień. Są zielone 
przez cały rok. 

Laurowiśnia wschodnia  

              

Ligustr zimozielony            

    

Bukszpan wieczniezielony   

         

 

 

 

 

 



ZAPAMIĘTALIŚCIE  NAZWY POWYŻSZYCH ROŚLIN? 

DZISIAJ PRZEDSTAWIĘ WAM KOLEJNE ROŚLINY ZIMOZIELONE, KTÓRE MOŻNA ZASADZIĆ W 

OGRODZIE I STWORZYĆ Z NICH ŻYWOPŁOT.  

BERBERYS JULIANY to zimozielony ciernisty krzew o lśniących, zielonych liściach, 

pięknie przebarwiających się jesienią. W maju i czerwcu pojawiają się na nim 

żółte pachnące kwiaty. Jesienią liście przebarwiają się na czerwono. Ozdobą 

berberysu są granatowe owoce, z woskowym nalotem, zdobiące krzewy od 

jesieni do wiosny. Może być prowadzony swobodnie lub jako żywopłot 

formowany. 

    

    

   

 

https://fajnyogrod.pl/porady/owoce-_c/


MAHONIA POSPOLITA SMARAGD to zimozielony krzew . Liście są pierzasto złożone, 

sztywne, grube i kłujące. Jesienią i na przedwiośniu przebarwiają się na brunatnoczerwony 

kolor. Kwitnie w kwietniu - maju, żółtymi, pachnącymi kwiatami zebranymi w gęste grona. 

Owoce są kuliste, granatowo niebieskie, z woskowym nalotem, dojrzewające we wrześniu.  

Żywopłoty z mahonii powinny być prowadzone bez formowania – nie powinno się ich 

przycinać. Na zdjęciach jest podobny do berberysa Juliany – musimy w przyszłości zobaczyć 

go na żywo. 

  

 

OGNIK SZKARŁATNY to krzew ozdobny, liściasty, który posiada nieregularny i 
rozłożysty pokrój. Jego półzimozielone liście mają owalny kształt i bardzo długo utrzymują się 
na krzewie. Opadają dopiero po silnych mrozach. Ognik szkarłatny obsypuje się białymi 
kwiatami w okresie maja i czerwca, które są niezwykle miododajne. Po kwitnieniu pojawiają 
się na nim owoce, które w zależności od odmiany, przybierają różnorodne kolory 
jaskrawoczerwone lub żółte. Roślina ta jest bardzo podatna na cięcie. Można z niej tworzyć 
żywopłoty formowane, jak również nieformowane. 

   

Oczywiście to nie wszystkie rośliny nadające się do stworzenia żywopłotu.  

Ja na tym zakończę temat.       

Które z tych roślin wybralibyście na stworzenie własnego,  naturalnego ogrodzenia? 

Pozdrawiam Was. Alicja Borowiecka. 

 

 




