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Niektórym gatunkom roślin odpowiada najlepiej pewien określony rodzaj gleby, który może
nie występować na naszej działce. Ogólnie można jednak przyjąć, że większość roślin dobrze
uprawia się na glebach średnio ciężkich, zasobnych w próchnicę, składniki pokarmowe
i wodę.
Poznanie rodzaju gleby w swoim ogrodzie to podstawowa czynność, która pozwoli
odpowiednio uprawiać rosnące w niej rośliny. Rodzaj gleby zależy od stopnia zwietrzenia
i składu mechanicznego składników mineralnych.
Na terenie Polski najczęściej występują gleby piaszczyste, gleby gliniaste lub gleby ilaste.
W jaki sposób możemy określić rodzaj gleby?
Można postępować wg tabeli Schlichtinga i Blume.
Należy wziąć do ręki trochę wilgotnej gleby i przeprowadzić następujące czynności:
1. Uformować wałek grubości pół ołówka - jeżeli nie można tego zrobić, oznacza to, że gleba
jest silnie piaszczysta.
2. Uformować wałek grubości ołówka - jeżeli nie można tego zrobić, oznacza to, że gleba jest
piaszczysta.
3. Jeżeli z gleby można uformować wałek i ziemia skrzypi między palcami - gleba jest
gliniasta.
4. Jeżeli z gleby można uformować wałek, a po jego przełamaniu okaże się, że gleba ma
lśniącą powierzchnię i łatwo ugnieść z niej bryłę - gleba jest ilasta.
5. Jeżeli gleba jest miękka jak masło, oznacza to, że jest ona silnie ilasta.
Rodzaj gleby w ogrodzie można też określić na podstawie rosnących w nim chwastów
i dzikich ziół:
- w glebie suchej chętnie rosną: macierzanka piaskowa, jaskier bulwiasty, posłonek,
wilczomlecz, sasanka, krwawnik pospolity,
- w glebie wilgotnej chętnie rosną: firletka poszarpana, gwiazdnica pospolita, mięta,
stokrotka pospolita, trzęślica pospolita, wiązówka błotna,
- gleba jest podmokła, jeżeli rośnie w tym miejscu, m. in., czyściec błotny, krwiściąg lekarski,
podbiał, skrzyp polny, rdest wężownik,
- w glebie ciężkiej rośnie, m.in., babka zwyczajna, mietlica biaława, pięciornik gęsi, tasznik
pospolity,
- gleba jest kwaśna, jeżeli rośnie w niej, m.in., fiołek ptasi, koniczyna polna, przetacznik
leśny, szczaw,
- gleba jest alkaliczna, jeżeli rośnie w niej, m.in., cykoria podróżnik, dzwonek jednostronny,
wilczomlecz mały,
- w glebie ubogiej w azot chętnie rośnie babka średnia i komonica zwyczajna,
- w glebie bogatej w azot chętnie rośnie pokrzywa i tobołki polne.
Najlepsza dla roślin ozdobnych jest gleba pulchna i elastyczna, gruzełkowata o przyjemnym
zapachu ziemi. Niestety taką idealną ziemię posiada tylko niewielka część ogrodów.
Co zatem robić gdy w ogrodzie nie ma idealnej gleby? Trzeba po prostu glebę w ogrodzie
ulepszyć.
Sposoby ulepszania gleby
Kwiaty z reguły nie lubią gleb ilastych, ponieważ są one ciężkie, nieprzewiewne i nie
przepuszczają wody, a po większych deszczach się zamulają. Podczas suszy na ich

powierzchni tworzy się twarda skorupa. Do takiej gleby najlepiej dodać gruboziarnistego
piasku (1 wiadro na 1 m kw.).
Gleba piaszczysta jest z kolei zbyt przewiewna i za bardzo przepuszczalna dla wody. Do tego
uboga w składniki pokarmowe. Jej strukturę poprawi dodanie kompostu, torfu lub
rozłożonego obornika.
Ziemię o małej zawartości próchnicy można ulepszyć dodając ziemi darniowej, powstałej w
wyniku rozkładu darni i korzeni. Jest dość ciężka, ale można z niej sporządzić mieszankę
składającą się dodatkowo z torfu i piasku (w stosunku 2 : 1 : 1). Niewielkie ilości ziemi
darniowej można pozyskać z kretowisk, większe ilości uzyskuje się prze kompostowanie
darni pochodzącej z pól lub łąk.
Strukturę gleby można poprawić, dodając ziemi liściowej powstającej z rozkładających się
liści; najlepsza jest ziemia z liści bukowych, ale można też pozyskać ją z opadłych jesienią
liści innych drzew (rozkład trwa 3 lata).
Przy rozmnażaniu lub sadzeniu roślin w pojemnikach stosuje się substrat torfowy; sprzyja on
rozwojowi systemu korzeniowego poprzez utrzymywanie dostatecznej ilości wody. Piasek
dodaje się do gleby w celu zwiększenia przepuszczalności podłoża. Najlepszy jest piasek
kwarcowy średni lub gruby.
Jeżeli planujemy posadzić rośliny wymagające kwaśnego odczynu gleby, warto zastosować
ziemię z lasu iglastego powstałą z rozkładającego się igliwia. (najlepsza jest ziemia z igliwia
sosnowego) lub korę sosnową albo torf kwaśny. Taką ziemię stosujemy, np., przy zakładaniu
wrzosowiska lub w miejscach, w których planujemy posadzenie krzewów i drzew iglastych,
azalii czy rododendronów.
Do podłoża roślin wapniolubnych dodajemy tlenek wapnia.

