
Kwiaty dwuletnie, razem z jednoroczny-
mi, sprawiają, że nasz ogród zmienia 
się nie do poznania po szarawej zimie 
i pierwszych kolorach przedwiośnia.

WysieWamy i czeKamy
Rośliny dwuletnie w pierwszym roku wytwarza-
ją rozetę liści i w takiej postaci zimują. Kwitną 
dopiero w kolejnym sezonie. Siejemy je od maja 
do sierpnia na rozsadnikach, a na miejsca stałe 
wysadzamy jesienią – najpóźniej we wrześniu 

Jeśli chcemy cieszyć się barwnymi 
rabatami, już teraz musimy wysiać 
nasiona roślin dwuletnich, m.in. 
malw, niezapominajek i bratków.

Rośliny dwuletnie na sielskie rabaty

Polecane odmiany PNOS 

„Malwy są bylinami, ale
zwykle uprawiamy je jako 

rośliny dwuletnie ”

lub wiosną następnego roku. Niektóre gatunki 
nie lubią przesadzania (np. laki, miesięcznice, 
naparstnice i malwy), więc do gruntu przenosi-
my je dość szybko lub sadzimy w doniczkach. Po 
kwitnieniu bratki, niezapominajki, laki, dzwonki 
ogrodowe, naparstnice oraz miesięcznice ob-
umierają. Malwy, goździki brodate i stokrotki 
co prawda są bylinami, ale w następnych latach 
słabiej kwitną, dlatego zwykle uprawiamy je jako 
dwuletnie. Nie wszystkie sadzonki znoszą niskie 
temperatury, zatem przed mrozami osłaniamy 
je gałązkami świerkowymi, liśćmi lub włókniną.

najpopularniejsze gatunKi
• Bratki mają wiele barwnych odmian. 
Sadzimy je w donicach oraz na rabatach. 
Wysiane na początku lipca zakwitną je-

sienią tego samego roku, natomiast siane 
w sierpniu zawiążą kwiaty kolejnej wiosny. 
• Stokrotki pojedyncze, pełne i półpełne, białe 
i różowe z żółtymi środkami to idealne kwiaty na 
niskie rabaty, trawniki i do skrzynek. 
• Niezapominajki, nazywane niezabudkami, 
są niebieskie z żółtym środkiem, ale też białe 
i różowe. Sprawdzają się na klombach, trawniku 
oraz w pojemnikach.
• Dzwonki ogrodowe białe, fioletowe, niebie-
skie i różowe nadają ogrodowi sielski wygląd. 
Sadzimy je przy murkach, płotach i na rabatach.
• Laki o silnie pachnących, czerwonych, poma-
rańczowych i żółtych kwiatach dobrze wyglądają 
w towarzystwie roślin cebulowych na rabatach 
w pobliżu ławek i kącików wypoczynkowych.
• Naparstnica to wysoka roślina, idealna na 
kwiat cięty oraz na rabaty i do dużych pojemni-
ków. Usuwanie przekwitłych kwiatów zachęci 
ją do ponownego kwitnienia jesienią.

• Miesięcznica pachnie wieczorem, bo kwiaty 
zapylane są przez ćmy. Najbardziej dekoracyjne 
są owoce – łuszczyny, przezroczyste w stanie 
dojrzałym. Idealna na suche bukiety.
• Malwa to symbol wiejskiego ogrodu. Sadzona 
z tyłu rabat stanowi tło dla innych kwiatów. 
• Goździki brodate i ogrodowe nadają się do 
nasadzeń w wiejskim stylu, na rabaty i kwietniki 
sezonowe oraz jako trwałe kwiaty cięte.Z
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 Malwa pełna ‘Chaters’ 
ma duże, pełne kwiaty, 
zebrane w długie kwia-
tostany. Wysiewamy 
ją w maju i czerwcu do 
zimnego inspektu lub na 
rozsadniku. Na miejsce 
stałe wysadzamy we 
wrześniu. 

 Stokrotka ‘Pompo-
nette’ kwitnie od maja 
do sierpnia w drugim 
roku uprawy. Lubi gleby 
żyzne, przepuszczalne, 
stanowiska słoneczne 
i półcieniste. Nasiona wy-
siewamy na rozsadniku 
od czerwca do sierpnia. 

 Dzwonek ogrodowy 
to roślina miododajna, 
przyciągająca poży-
teczne owady. Wymaga 
stanowiska słonecznego 
i osłoniętego od wiatru 
oraz gleb przepuszczal-
nych, żyznych i umiar-
kowanie wilgotnych.

 Goździki brodate 
mają urocze, często 
dwubarwne płatki. 
Intensywnie pachną.

 Bratki są popular-
ne dzięki wielobarw-
nym kwiatom z aksa-
mitnym połyskiem.

 Malwy ładnie wy-
glądają na tle jasnych 
ścian domów lub 
drewnianego płotu.

 Naparstnice dobrze 
prezentują się z pa-
prociami, funkiami 
i parzydłem leśnym.

moje ulubione rośliny
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Kwiaty
na kolejny rok


