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Krokus biały ogrodowy
Barwa: biały
Skład chemiczny substancji barwnych i 
związków zapachowych oraz ich 
wykorzystanie w przyrodzie i w życiu 
człowieka: Inna nazwa szafran, stosowany 
jako przyprawa do zup, sosów, potraw 
ryżowych oraz ciast. Rośliny te 
wykorzystywane są również do produkcji 
leków, perfum i barwników. Białe 
kompozycje dają wrażenie sterylnego, 
czystego zapachu. Krokusy lubią gleby 
próchnicze, łatwo nagrzewające się i 
wilgotne. Poziom pH gleby powinien 
wynosić pomiędzy 6 i 8.
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Cebulica syberyjska
barwa: niebieski
Skład chemiczny substancji barwnych i 
związków zapachowych oraz ich 
wykorzystanie w przyrodzie i w życiu 
człowieka: Doskonale nadaje się do 
sadzenia w grupach na rabatach i w 
ogrodach skalnych. Niebieski zapach 
określany jako piżmowy, tajemniczy , 
nocny. Najlepszym dla nich podłożem 
jest gleba próchnicza, dobrze 
przepuszczalna i lekko wilgotna. Gleba 
powinna mieć pH w zakresie 5,5- 7,0.
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Hortensje
barwa: zielony
Skład chemiczny substancji barwnych i 
związków zapachowych oraz ich wykorzystanie 
w przyrodzie i w życiu człowieka: Roślina 
nadaje się na bukiety kwiatowe. Oprócz tego 
jest stosowana w leczeniu chorób układu 
moczowego. Zielony oznacza wzrost, 
odrodzenie i płodność. W Irlandii jest to kolor 
szczęścia. Hortensje mają spore wymagania 
glebowe, lubią gleby przepuszczalne, 
próchnicze i wilgotne. Odpowiedni odczyn pH  
gleby to zakres 5,5-6.
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Śliwa wiśniowa, ałycza
barwa: różowy
Skład chemiczny substancji barwnych i 
związków zapachowych oraz ich wykorzystanie 
w przyrodzie i w życiu człowieka: Uprawiana 
jako roślina ozdobna, choć jej owoce są jadalne 
i mogą być wykorzystywane w takich 
przetworach jak wina, kompoty, marmolady, 
galaretki. Różowy to zapach delikatny, 
eteryczny. Śliwa wiśniowa najlepiej rośnie na 
glebie ogrodowej, przepuszczalnej, zasobnej w 
wapń. Odpowiedni zakres pH gleby to 5,5- 7,2.
Skład chemiczny substancji barwnych i związków 
zapachowych Skład chemiczny substancji barwnych i 
związków zapachowych oraz ich wykorzystanie w 
przyrodzie i w życiu człowieka: oraz ich wykorzystanie w 
przyrodzie i w życiu człowieka:
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Azalia wielokwiatowa 
,,Nabucco”
barwa: czerwony
Skład chemiczny 
substancji barwnych i 
związków zapachowych 
oraz ich wykorzystanie w 
przyrodzie i w życiu 
człowieka  Czerwony to 
symbol witalności, 
energii i działania. 
Wymagają dobrego, 
próchniczego i żyznego 
podłoża o kwaśnym 
odczynie.
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Sępolia fiołkowa 
( fiołek afrykański)
barwa: fioletowy
Skład chemiczny substancji 
barwnych i związków zapachowych 
oraz ich wykorzystanie w przyrodzie 
i w życiu człowieka: Roślina 
doniczkowa, ozdobna. Kolor kojarzy 
się z zapachami cięższymi i raczej 
słodkimi. Nawiązuje do skojarzeń z 
jagodami, jeżynami, porzeczkami. 
Fiołek afrykański lubi ciepłe, dobrze 
oświetlone stanowisko, kwitnie 
także w półcieniu i cieniu. 
Odpowiedni zakres pH  gleby 4,5-5
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Mniszek lekarski
barwa: żółty
Skład chemiczny substancji barwnych i 
związków zapachowych oraz ich 
wykorzystanie w przyrodzie i w życiu 
człowieka: Z mniszka lekarskiego robi się 
wino, soki, kremy oraz syropy łagodzące 
kaszel. Kolor żółty kojarzy się z radością, 
optymizmem i energią. Rośnie na glebach 
żyznych, dobrze napowietrzonych                             
i próchniczych.
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Różanecznik (rododendron)
barwa: różowofioletowy
Skład chemiczny substancji barwnych                   
i związków zapachowych oraz ich 
wykorzystanie w przyrodzie i w życiu człowieka: 
Roślina ozdobna. W Nepalu kwiaty 
różaneczników są przysmakiem. Jada się je na 
surowo lub marynuje. Można je dodawać do 
potraw z rybnego curry. Cenione są ze względu 
na swój aromat, intensywną barwę i kwaskowy 
smak. Różaneczniki potrzebują 
przepuszczalnych, zwięzłych gleb 
utrzymujących wilgoć. Odpowiedni zakres pH 
gleby 3,5- 5,5.
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Róża Violette Perfume
barwa: jasnofioletowa
Skład chemiczny substancji barwnych i 
związków zapachowych oraz ich 
wykorzystanie w przyrodzie i w życiu 
człowieka: Uprawiana w ogrodach oraz 
wykorzystywana do bukietów ślubnych. 
Kolor jasnofioletowy ma delikatny, subtelny 
i słodkawy zapach. Gleba powinna być 
piaszczysto- gliniasta.
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Tulipan Triumpha Orange
barwa: pomarańczowy   Skład 
chemiczny substancji barwnych                
i związków zapachowych oraz ich 
wykorzystanie w przyrodzie                 
i w życiu człowieka: Odmiana ta 
nadaje się na rabaty ogrodowe oraz 
do bukietów. Kolor pomarańczowy 
wprowadza do ogrodu energię          
i radosny akcent. Gleba powinna 
być przepuszczalna i niezbyt sucha. 
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Bez
barwa: ciemnofioletowy
Skład chemiczny substancji barwnych             
i związków zapachowych oraz ich 
wykorzystanie w przyrodzie i w życiu 
człowieka: Roślina nadaje się do ogrodów 
przydomowych. Doskonała na kwiat cięty, 
bukietowy. Kolor symbolizuje władczość, 
przepych, bogactwo. Jednocześnie jest to 
też barwa tajemnicza i magiczna. Bez 
preferuje podłoża żyzne, umiarkowanie 
wilgotne. Gleba powinna mieć odczyn 
obojętny lub lekko kwaśny.
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Magnolia 
barwa: białofioletowa                        
Skład chemiczny substancji barwnych          
i związków zapachowych oraz ich 
wykorzystanie w przyrodzie i w życiu 
człowieka: 
Magnolie wymagają gleby żyznej, 
średnio wilgotnej o odczynie lekko 
kwaśnym(5-6 pH), wzbogaconej torfem 
lub obornikiem.
Stanowisko- najlepsze jest miejsce 
osłonięte od wiatru lub lekko 
nasłonecznione. Używana jako ozdoba 
parków. Magnolie są jednymi z 
najstarszych roślin na Ziemi. Krzewy i 
drzewa magnolii rosły już ponad 100 
mln lat temu. Warto zobaczyć szlak 
kwitnącej magnolii w Cieszynie, którym 
zachwycają się zarówno turyści jak i 
mieszkańcy Cieszyna.
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Bratki
barwa: fioletowa i żółta
Skład chemiczny substancji barwnych             i 
związków zapachowych oraz ich wykorzystanie 
w przyrodzie i w życiu człowieka: Inna nazwa to 
fiołek trójbarwny. Rośnie na polach i 
nieużytkach. Jego kwiaty są używane do 
aromatyzowania win, likierów, syropów, olejów. 
Są często składnikiem perfum. Młode liście i 
pączki kwiatowe dodaje się do sałatek i 
wykwintnych zup. Przede wszystkim jednak 
zarówno kwiaty, jak i liście fiołka są 
wykorzystywane do produkcji preparatów 
leczniczych i kosmetyków pielęgnacyjnych. 
Odpowiedni zakres pH gleby 5-5,8.
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