
                                                                                                           Data: 03.06.2020 r. 

Przedmiot : Kształcenie zawodowe teoretyczne 

Temat: Rodzaje traw ozdobnych i ich uprawa cz. II. 

 

Witajcie 

Wczoraj poznaliście cztery gatunki traw ozdobnych: 

                 

   trawa pompasowa,                                         trawa „Red Baron”, 

                  

miskant chiński,                                              miskant „Zebrinus”. 



DZISIAJ POZNACIE KOLEJNE RODZAJE TRAW : 

1.  Rozplenica japońska (Pennisetum alopecuroides) 

   

Rozmiar: 60-80 cm wys.;  

Cechy charakterystyczne: Posiada bardzo wąskie, szarozielone liście oraz 

walcowate, puszyste wiechy. Zastosowanie: nadaje się do kompozycji 

rabatowych, służy jako ozdoba oczek wodnych i wrzosowisk, wykorzystuje się 

ją na suche bukiety, często uprawiana jest w pojemnikach.  

Wymagania i uprawa: To dość wymagająca roślina. Należy ją sadzić w 

miejscach słonecznych, ciepłych i osłoniętych od wiatru. Preferuje gleby żyzne, 

przepuszczalne, bogate w składniki pokarmowe. Roślinę należy dokładnie 

zabezpieczyć przed nadejściem mrozów (okrycie nie gwarantuje jednak 

sukcesu). Rozplenicę rozmnaża się przez wiosenny wysiew nasion lub podział 

kęp w miesiącach letnich. Warto stosować nawozy wieloskładnikowe. 

 

 



2. Kostrzewa sina, srebrna trawa (Festuca glauca) 

          

Rozmiar: 25-30 cm wys., 20 cm szer;  

Cechy charakterystyczne: tworzy małe kępy złożone z sinozielonych liści, 

kwiatostanem jest luźny kłos;  

Zastosowanie: nadaje się na rabaty, skalniaki, wykorzystuje się ją jako roślinę 

okrywową, można uprawiać w pojemnikach;  

Wymagania i uprawa: Kostrzewa sina jest łatwa w uprawie. Lubi miejsca 

słoneczne, ciepłe, osłonięte od wiatru. Preferuje gleby dość suche, piaszczysto-

gliniaste, niezbyt zasobne w składniki pokarmowe (za zasobnych liście 

zmieniają kolor na zielony). Jest dość odporna na mrozy. Można sadzić jesienią 

lub wiosną. 

 

 

 

 



3. Kostrzewa miotlasta, niedźwiedzie futro (Festuca scoparia) 

         

Rozmiar: 15-20 cm wys., 25-30 cm szer; Cechy charakterystyczne: tworzy 

zwarte, dywanowate kule złożone z drobnych, zielonych igłowatych liści;  

Zastosowanie: najefektywniej wygląda sadzona w grupach, nadaje się na 

skalniaki, wrzosowiska, rabaty, dobrze wygląda przy kamieniach i żwirze, 

można uprawiać jako roślinę okrywową lub pojemnikową.  

Wymagania i uprawa: Lubi stanowiska lekko zacienione, może rosnąć pod 

koroną drzew. Preferuje podłoża przepuszczalne, niezbyt zasobne w składniki 

pokarmowe. To gatunek mrozoodporny. Nie wymaga wielu zabiegów 

pielęgnacyjnych. Kostrzewa miotlasta uchodzi za długowieczną trawę. 

 

 

 

 

 



4. Ostnica mocna (Stipa tenuissima) 

Pamiętacie , jak wysiewaliśmy nasiona tej trawy w szkole,  w lutym? 

Zrobiliśmy to bardzo dobrze, bo udało się. Posadzona już jest w 

ogrodzie szkolnym, sadzonki wyglądają tak  😊. 

                                       

 

Rozmiar: Ostnica dorasta do 50-60 cm wysokości, ale w trakcie kwitnienia 

może osiągać 70-80 cm wysokości. 

Cechy charakterystyczne: Posiada cienkie jasnozielone liście, lekkie i uginające 

się pod wpływem lekkiego wiatru. Kwitnie VII-IX, wytwarza puszyste 

kwiatostany, które także falują na wietrze. Prezentuje się bardzo malowniczo. 

 

Zastosowanie: Zachwyca swoim wyglądem, wprowadza do ogrodu sielskość i 

harmonię. Najlepiej wygląda sadzona w grupach, wtedy jej puszyste i zwiewne 

na wietrze kwiatostany najefektowniej się prezentują. 

 

Wymagania i uprawa: Jest łatwa w uprawie, tolerancyjna względem gleb, 

naturalnie występuje na suchych, wapiennych glebach stepowych. Najlepiej 

rośnie na stanowisku słonecznym i ciepłym, glebach suchych, przepuszczalnych. 

 

Kończymy na dzisiaj lekcję. Dziękuję za zapoznanie się z rodzajami traw.  

Pozdrawiam Was. Alicja Borowiecka 
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