
                                                                                                           Data: 02.06.2020 r. 

Przedmiot : Kształcenie zawodowe teoretyczne 

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

Witajcie.  Coraz bardziej popularne są w naszych ogrodach trawy ozdobne.  

 W tym tygodniu poznacie rodzaje traw ozdobnych oraz ich uprawę. 

Zaczynamy😊 

1. Trawa pampasowa (Cortaderia selloana) 

   

Rozmiar: 2-3 m wys., odmiany niskie do 1 m;  

Cechy charakterystyczne: tworzy rozłożyste kępy, ozdobą są duże wiechy o 

białej lub różowej barwie;  

Zastosowanie: sadzone pojedynczo w wyeksponowanym miejscu, np.: na 

trawniku, ozdoba oczka wodnego, nadaje się na kwiat cięty i do tworzenia 

suchych kompozycji;  

Wymagania i uprawa: Odpowiednie są miejsca ciepłe, słoneczne. Lubi gleby 

wilgotne, żyzne, dość przepuszczalne. Należy zapewnić jej dokładną ochronę 

przed nadejściem zimy. Nie lubi przesadzania. Najlepiej siać lub sadzić wiosną. 

Warto nawozić nawozami potasowymi. W polskim klimacie czasem nie 

zakwita; 

 



2. Czerwona trawa 'Red Baron' (Imperata cylindrica) wspominałam o niej , 

w temacie o ogrodach japońskich. 

           

Rozmiar: 30-60 cm wys.;  

Cechy charakterystyczne: posiada liście intensywnie zabarwione na czerwono, 

kolor utrzymuje się aż do zimy, kępy są prosto wzniesione;  

Zastosowanie: sadzi się w grupie, np.: przy trawniku, służy jako dekoracja 

oczka wodnego, dobrze komponuje się z trawą pampasową i trawami srebrnymi;  

Wymagania i uprawa: lubi słoneczne stanowiska – wtedy najlepiej wybarwia 

się. Nie ma dużych wymagań glebowych. Podłoże powinno być jedynie stale 

lekko wilgotne i umiarkowanie przepuszczalne. Dobrze znosi mrozy, ale w 

chłodniejszych rejonach zaleca się okrywać. Najlepiej sadzić od końca marca do 

czerwca. 

 

 

 



3. Miskant chiński (Miscanthus sinensis) 

   

Rozmiar: 1 - 2 m wys., 0,5 - 1 m szerokości;  

Cechy charakterystyczne: posiada jasnozielone liście (często paskowane) i 

srebrnoszare kwiatostany;  

Zastosowanie: można sadzić pojedynczo w wyeksponowanych miejscach, przy 

ścianach, murach i ogrodzeniach, nadaje się jako dekoracja oczka wodnego, to 

dobre tło dla roślin jednorocznych, dwuletnich i bylin, wykorzystuje się ją do 

tworzenia suchych bukietów;  

Wymagania i uprawa: lubi stanowiska słoneczne i dość zasobne w składniki 

pokarmowe, gliniaste podłoża. Trawę najlepiej sadzić wiosną – od maja do 

czerwca. Jest dość odporna na mrozy, ale młode okazy warto zabezpieczyć 

przed nadejściem zimy. Roślina rzadko bywa atakowana przez choroby i 

szkodniki. 

 

 



4. Miskant chiński „ Zebrinus” (Miscanthus sinensis 'Zebrinus') 

  

Rozmiar: do 2 m wys.,  

Cechy charakterystyczne: Liście bardzo efektowne, równowąskie, dość 

szerokie, zielone w poprzeczne, żółte paski.                                   

Zastosowanie: Polecana do sadzenia na dużych rabatach, w ogrodach 

nadwodnych, w specjalnych ogrodach przeznaczonych na trawy ozdobne, 

pojedynczo lub po 2-3 w grupie.                                                               

Wymagania i uprawa: lubi stanowiska słoneczne. Wymaga gleby żyznej i stale 

wilgotnej. Młodsze rośliny wymagają zabezpieczenia przed zbytnim 

przemrożeniem.  Trawę najlepiej sadzić wiosną – od maja do czerwca. Jest dość 

odporna na mrozy, ale młode okazy warto zabezpieczyć przed nadejściem zimy.  

Dziękuję. Jutro ciąg dalszy. Pozdrawiam Was. Alicja Borowiecka. 
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