Załącznik nr 1

ZASADY PIELĘGNACJI ZIELENI NA PSZOK
ZAWCIĄG NADMORSKI
Odmiana „Alba” to zimozielona bylina o ciemnozielonym ulistnieniu. Kwitnie na biało od czerwca do
października. Odmiana najbardziej odporna na niesprzyjające warunki zimą, dlatego zachowuje zielone
ulistnienie aż do wiosny. Pielęgnacja polega jedynie na usuwaniu przekwitłych kwiatostanów, co
przedłuża jej kwitnienie.
BERBERYS „ERECTA”
Jest to rosnący wąsko kolumnowo ciernisty krzew osiągający 1,5 m wysokości. Kwitnie w maju na żółto,
natomiast jesienią jego liście przebarwiają się na purpurowo. Nie wymaga regularnego cięcia. Co dwa
lata wczesną wiosną można przeprowadzić prześwietlanie krzewów polegające na usuwaniu kilku
najstarszych pędów. Berberysy przycinane zbyt intensywnie wytwarzają liczne młode pędy nadmiernie
zagęszczające krzewy, a poza tym przestają kwitnąć. Silniejsze cięcie można przeprowadzić, gdy
chcemy uzyskać równą i zagęszczoną płaszczyznę. Cięcie wykonujemy w kwietniu - maju po kwitnieniu
lub w lipcu – sierpniu na żywopłot.
OWIES WIECZNIE ZIELONY
Są to kępy traw rosnące do ok. 40 cm. W czerwcu – lipcu wyrastają kłosy na wysokość 1 m. Jest
zimozielony. Nie wymaga przycinania, jedynie wyczesania suchych źdźbeł trawy. Wczesną wiosną
wycinać suche kwiatostany.
CHIONKA KANADYJSKA
Początkowo wolnorosnąca zimozielona roślina o krótkich igłach i przewieszających się pędach.
Preferuje glebę wilgotną zawierającą dużo związków mineralnych. Choiny bardzo dobrze znoszą cięcie
i formowanie dzięki czemu znacznie się rozgałęziają i zagęszczają. W pierwszych latach po posadzeniu
ciąć głównie po bokach rośliny ograniczając się do pędów jednorocznych. Górę żywopłotu ciąć dopiero
po osiągnięciu żądanej wysokości. Cięcie przeprowadzać z dołu do góry tak, żeby pionowy przekrój
przypominał trapez (podstawa szersza od górnej powierzchni). Cięcie bardzo młodych roślin nie jest
konieczne. Pierwsze cięcie wykonujemy przed rozpoczęciem wegetacji, czyli wczesną wiosną, drugie
w okresie intensywnego wzrostu nowych pędów w czerwcu, ostanie po zakończeniu wzrostu pod
koniec lata w sierpniu. Starsze rośliny można ograniczyć do dwóch cięć: wiosną i pod koniec lata.
DEREŃ
Krzew o dekoracyjnych czerwonych pędach, dorasta do 3 m wysokości. Preferuje wilgotne gleby. Może
swobodnie rosnąć lub być formowany na żywopłot. Dobrze znosi cięcie, które pobudza krzewy do
wybijania młodych pędów o intensywnej barwie kory i liści. Przycinamy je na przedwiośniu.
BARWINEK
Odmiana kwitnąca w maju-sierpniu na biało, tworząca zwarty kobierzec. Pielęgnację roślin można
ograniczyć do jesiennego przycięcia zbyt długich plączących się pędów i uformowaniu zwartych kęp.
RUNIANKA JAPOŃSKA
Ta zimozielona krzewinka, rozrastająca się rozłogowo osiąga ok. 20 cm wysokości. Kwitnie na biało
w kwietniu. Lubi gleby wilgotne. Można ją przyciąć na wiosnę, co spowoduje jej zagęszczenie.
BLUSZCZ POSPOLITY
Jest to zimozielone pnącze osiągające ok. 20 m wysokości o przyrostach rocznych 0,5 - 1 m. Lubi glebę
wilgotną. W mroźne zimy może przemarzać. Bluszcz nie wymaga specjalnego formowania. Na wiosnę

należy usunąć pędy uszkodzone przez mróz, a także zbyt długie. Przycinać późną wiosną i ponownie
pod koniec lata.
WINOBLUSZCZ TRÓJKLAPOWY
Pnącze osiąga wysokość ok. 20 m z rocznymi przyrostami 1-2 m. Jesienią przebarwia się na
szkarłatnoczerwony kolor. W mroźne zimy może przemarzać. Cięcie tych roślin można ograniczyć do
uformowania korony, gdyż większa liczba rozkrzewionych pędów ułatwi równomierne rozmieszczenie
krzewu na ścianie. W następnych latach można dowolnie modelować kształt rośliny. Na ogół
wystarczają dwa zabiegi: wiosną i latem.

Wszystkie rośliny muszą być regularnie nawadniane.
Szczególnie obficie należy podlewać rośliny zimozielone.
W okresie wiosennym i jesiennym powinny być zasilane odpowiednimi nawozami.

