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Właścicielka tego ogrodu
uwielbia byliny

wiadomości

W tym ogrodzie królują kwiatowe rabaty
TYSIĄCE ROŚLIN || Ogród zachwycający feerią barw o każdej porze roku. Tutaj na rabatach rządzą m.in. Leonardo da Vinci i Heidi Klum.
Czy się dogadują? Oczywiście, bo to nazwy odmian róż. Wrażenie robią miskanty. Rośliny, które może osiągnąć nawet wysokość 200 cm.

K

iedy wprowadzaliśmy
się do naszego domu
w Klebarku Małym,
miał to być skromny
ogród wokół budynku
— wspomina Teresa Misior.
— Już wkrótce jednak teren
zaczął zapełniać się trawami,
bylinami i innymi roślinami.
Uwielbiam na przykład piwonie bylinowe ITOH, które
są u nas jeszcze mało znane
i rzadko spotykane. W moim

przypadku im rzadziej spotykana odmiana, tym większą
radość mi sprawia. A trzeba
powiedzieć, że dziś rośliny
zapełniają większość naszej
hektarowej działki.
Właścicielka tego ogrodu
uwielbia byliny. Wybiera gatunki barwne, ozdobne, które
zwracają na siebie uwagę. Ich
okres kwitnienia jest dość długi, więc na rabatach zawsze jest
pełno koloru.

reklama

— Wprawdzie skończyłam
studia na kierunku rolnictwo,
ale później pracowałam w bankowości. Teraz, od kilkunastu
lat spełniam swoją ogrodniczą
pasję. I tworzę tutaj „Bylinowy
raj Teresy” — śmieje się właścicielka ogrodu.
Moda ogrodowa wciąż się
zmienia, ale coraz częściej do
naszych ogrodów wracają rośliny, które miały u sobie nasze
babcie i prababcie. Wracają
więc piwonie, których tutaj
jest z kilkadziesiąt odmian. Intensywnie wybarwione kwiaty
są zachwycające. Dodatkowo odmiana piwonii ITOH
jest mrozoodporna i dobrze
sprawdza się w naszej streﬁe
klimatycznej. Tłem do unikalnych roślin w tym ogrodzie są
równie wyjątkowe trawy, które
stanowią tło innych kwiatów,
ale same w sobie są również
barwnym akcentem. Wrażenie
robią miskanty. Rośliny, które
może osiągnąć nawet wysokość
200 centymetrów.
— W moim ogrodzie znalazły
się też oryginalne angielskie
odmiany róż, piękne — dodaje
pani Teresa. — Jest też kilkareklama
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dziesiąt odmian hortensji, jeżówek, lilii. Jest również wiele
odmian host czy rozchodników.
Przyznaję, że podobnego ogrodu nie widziałam w okolicy.
Tutaj są ogromne rabaty, które
tworzą kobierce z bylin.
Pani Teresa oprowadza nas
po gigantycznym ogrodzie. Pytamy ją o jej ulubioną roślinę.
— Mówi się, że królową ogrodu jest róża. A jednak u mnie
jest na pewno piwonia — podkreśla stanowczo. — We wrześniu czeka nas okres kwitnienia
traw, które wypuszczają kwiatostany koloru białego, szarego
po czerwień.
Ogród w Klebarku Małym
śmiało mógłby konkurować
z ogrodami botanicznymi. Są
tutaj tysiące roślin. Kiedy przekwitną jedne kwiaty, zaraz zakwitają kolejne. Widać dbałość
właścicielki o kompozycję i połączenia barwne. Trawy w wielu
miejscach okazale prezentują się na tle drzew i krzewów
z wybarwionymi na bordowo
liśćmi. Na tyłach ogrodu mieści się część warzywna i sad
z różnymi odmianami jabłoni.
Nawet na brzoskwini właśnie
dojrzewają owoce. Taki efekt
można jednak osiągnąć tylko
tytaniczną pracą. Ten wysiłek
jednak się opłaci, bo ten ogród
śmiało mógłby służyć jako pokazowy, dzięki któremu wiedzę
o roślinach mogliby zdobyć studenci ogrodnictwa. A powstał
z pasji ogrodniczej ich właścicieli.
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