
Data: 05.06.2020 r. 

Przedmiot : Kształcenie zawodowe teoretyczne 

Temat: Świerki i sosny w ogrodzie. Pielęgnacja.  

 

 

Witajcie. 

Dzisiaj w temacie mamy drzewa iglaste – poznacie popularne odmiany 

świerków i sosen. Zobaczycie na filmach jak w różny sposób można je 

przycinać i jak je pielęgnować.  

 

Świerki i sosny warto uprawiać w ogrodzie z kilku powodów: 

-  są to rośliny zimozielone, dzięki czemu stanowią dekorację przez cały rok, 

-  dają efekt „piętrowości” istotny przy tworzeniu aranżacji ogrodu,  

- odmiany uprawiane w Polsce są mrozoodporne i w większości przypadków 

odporne  są również na zanieczyszczenia powietrza występujące w miastach,             

- są zazwyczaj mniej wymagające od roślin liściastych,  jeśli chodzi o 

podlewanie i zdecydowanie lepiej znoszą suszę. 

Wśród sosen i świerków znajdziemy odmiany o pokaźnych rozmiarach (idealne 

do ogrodów leśnych), ale także takie, które zmieszczą się w standardowym 15 

arowym ogrodzie, jak również odmiany karłowe idealne na skalniaki lub 

obwódki. Doskonale komponują się zarówno ze ściółką z kory jak i ze żwiru czy 

kamieni ozdobnych. 

 

 

 

 



Jakie są odmiany i jak wyglądają poszczególne gatunki? 

1. Świerk pospolity (Picea abies)  

Nasz rodzimy leśny gatunek. W naturze dorasta do 50 m wysokości i 2 m 

średnicy. Ma niewielkie wymagania stanowiskowe. Szybko rośnie. Źle znosi 

warunki miejskie. 

  

 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Farchiwum.allegro.pl%2Foferta%2Fswierk-pospolity-picea-abies-1-2m-kopany-i7245413501.html&psig=AOvVaw2zHv2YSIExGaOXliYRKk7n&ust=1591432580623000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODykcCi6ukCFQAAAAAdAAAAABAK


2. Świerk serbski (Picea omorika) 

 Drzewo o smukłym pokroju, dorastające do 35 m. Korona wąska, stożkowa. 

Młode szyszki są fioletowe, starsze przybierają kolor brązowy. Wyjątkowy 

gatunek, który rośnie dobrze na raczej suchym podłożu. 

 

 

3. Świerk kłujący, zwany srebrnym (Picea pungens) 

Duże drzewo o regularnej, stożkowej koronie. Niebieskozielone igły są sztywne 

i bardzo kłujące. Lubi światło, znosi warunki miejskie. 

 

 

 

 
 



Sosny popularne w ogrodach przydomowych : 

1.Sosna pospolita 

Jedną z najpopularniejszych i najczęściej uprawianych sosen rodzimego 

pochodzenia jest sosna pospolita. Ma ona niewielkie wymagania uprawowe. 

  

  

2. Sosna górska (kosodrzewina) 

Kolejnym popularnym gatunkiem sosny jest sosna górska nazywana 

popularnie kosodrzewiną. 

     

 

 

 

 



3. Sosna czarna  

 

Każda odmiana ma swoje pododmiany 😉 czyli jest ich bardzo dużo. 

My nie będziemy uczyć się wszystkich gatunków. Jak nie będziemy znali 

jakieś rośliny zawsze można sprawdzić i poszukać jej nazwy w Internecie. 

Zapraszam  Was  do obejrzenia kilku filmów: 

https://www.youtube.com/watch?v=KyumkaG1kt4 -  Jak przycinać i zagęszczać sosny? 

https://www.youtube.com/watch?v=aqHCZ6EQcms  Jak formować świerka i sosnę? 

https://www.youtube.com/watch?v=wlSfJEzieW8 Jak przyciąć świerk? 

https://www.youtube.com/watch?v=42EKtzVbNQU Gąsienice na sośnie. 

 

Pozdrawiam Was . Miłego weekendu . Alicja Borowiecka  
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