
Rabata, która zawsze wygląda dobrze, czyli rabata w układzie piętrowym.

Układ piętrowy to metoda najczęściej stosowana w aranżacji nasadzeń
w ogrodach. Czasem technika ta nazywana jest efektem „strefy brzegowej 
lasu”, gdyż odwołuje się do piętrowości tego układu w naturze. Zwróć uwagę 
na naturalny, schodkowy układ nasadzeń (pięter) roślinnych w strefie 
brzegowej lasu.

Układ piętrowy zakłada wprowadzenie na rabacie nasadzeń o zróżnicowanej 
wielkości, od najniższych do najwyższych tak, aby te wyższe stanowiły tło dla 
tych niższych.  

Rabatę piętrową możesz założyć w formie jednostronnej np. przy ogrodzeniu 
działki, murze, ścianie budynku lub w układzie dwustronnym, gdy jest dostępna 
z obu stron dla obserwatorów. Rabata dwustronna znajdzie zastosowanie na 
środku trawnika, w miejscach o widoczności lub/i dostępności z wielu stron.



Rabata, która zawsze wygląda dobrze, czyli rabata w układzie piętrowym.

Zakładając rabatę piętrową, wprowadzaj nasadzenia na mijankę tak, aby 
nie tworzyły się wyraźne linie podziału pionowego od góry do dołu, 
a rośliny/grupy roślin rozmijały się ze sobą. Zawsze wygląda to lepiej i bardziej 
naturalnie.

Układ piętrowy nasadzeń na rabatach ogrodowych jest stosowany 
w ogrodach od setek lat. Najbardziej uznani projektanci sięgają po tę metodę 
do dziś. Poniżej, na zdjęciu, widzisz fragment rabaty w parku w Hamm
zaprojektowanej przez jednego z czołowych, współczesnych projektantów 
zieleni – Pieta Oudolfa. 
W ogrodzie zastosowano klasyczny układ piętrowy rabaty bylinowej 
w układzie „na mijankę”. Zwróć uwagę na wprowadzenie grup.

Rabaty naturalistyczne w Maximilianpark w Hamm (fot. Anna Sikora – Stachurska)



Chcesz czegoś więcej, niż rządek 
tuj „pod płotem”?

Są konkretne metody i patenty, które pozwolą ci wyjść 
poza ten schemat! 

Dołącz do kursu Fajnie Posadzone! Poznaj metody 
oraz narzędzia zawodowych projektantów podane 
i opracowane przystępnie, z myślą o amatorskim 
planowaniu ogrodu.

Po kursie Pani Ani inaczej spojrzałam 
na mój ogród i rośliny. Koniec działania 
na oślep. Proste, praktyczne metody Pani 
Ani wdrażam już od wiosny w ogrodzie. 
W końcu wiem jak planować i wybierać 
rośliny. (...) Pani Ania nie tylko daje wiedzę 
ale wywraca sposób myślenia o ogrodzie 
do góry nogami. W tym pozytywnym 
sensie! Dziękuje. To były dobrze wydane 
pieniądze.

Szkoda, ze kurs dobiegł już końca, bo to 
naprawdę wartościowa porcja wiedzy i 
inspiracji. Dla mnie jako amatora, taka 
porcja wiedzy jest w sam raz. Mnóstwo tu 
bezcennych wskazówek i drobnych, ale 
niezwykle ważnych elementów, na które 
często nie zwraca się uwagi zakładając 
ogród, a których pominiecie skutkuje 
rozczarowaniem, ogrodnicza porażka lub 
ponoszeniem niepotrzebnych kosztów 
przy próbach korekty. 

Rzeczy, które dostaję baaaardzo się 
przydały już - zaoszczędziłam sporo 
pieniędzy dzięki Pani uwagom, żeby 
najpierw sprawdzić co się utrzyma i nie 
kupować impulsywnie.

Kurs oceniam bardzo pozytywnie. 
Tematyka poszczególnych etapów kursu 
bardzo konkretna i przydatna przy 
zakładaniu ogrodu. Ciekawe sposoby na 
dobór barw w ogrodzie itp. Super -
polecam i czekam na następne kursy!

CHCĘ DOŁĄCZYĆ DO KURSU

https://efajneogrody.pl/sklep/

