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Susz! I już…
Jeszcze kilka lat temu kompozycje z materiały

suszonego widoczne były właściwie wszędzie: w
domach, biurach, restauracjach i hotelach. Zostały
jednak wyparte przez masowo sprowadzane do
Polski kwiaty sztuczne, których utrzymanie w
czystości jest łatwiejsze, a trwałość większa.

Na szczęście wraz ze wzrostem świadomości
ekologicznej oraz potrzeby dbania o środowisko, a
także pojawieniem się trendów ślubnych
wykorzystujących naturalne materiały i luźne
układy kompozycyjne, rośliny suszone i
preparowane powróciły na salony. Wszystko
zapowiada, że pozostaną z nami na dłużej.
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Pozyskiwanie materiału roślinnego
Dawnej suszono wyłącznie rośliny pochodzące z działek, ogródków przydomowych i naturalnych

środowisk. Obecnie istnieją duże gospodarstwa ogrodnicze wyspecjalizowane w produkcji suszonych roślin,

wyposażone w suszarnie i farbiarnie. Pojawiły się również firmy zajmujące się masowym wyrobem suszonych

kompozycji na rynek krajowy i zagraniczny. Floryści oraz hobbyści oprócz rodzinnego materiału mają do

dyspozycji rośliny egzotyczne, których import rozwinął się na dużą skalę (przede wszystkim z Kenii i Australii).
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Pozyskiwanie materiału 
roślinnego

Zbiór roślin jest zabiegiem
pracochłonnym, ponieważ wykonywany
jest głównie ręcznie lub sekatorem,
sierpem albo nożem. Przy użyciu maszyn
ścina się jedynie zboża, ale jakość
materiału jest wtedy gorsza. Oprócz
przydatności kwiatów (np. zawartości
wody, wybarwienia) dla procesu suszenia
bardzo ważny jest termin zbioru. Rośliny
zebrane zbyt wcześnie marszczą się w
czasie suszenia, a zebrane zbyt późno
płowieją i rozsypują się.
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Pozyskiwanie 
materiału roślinnego
❖ Kwiaty do suszenia najlepiej zbierać po południu, 

ponieważ rano zawierają więcej wody, mogą być 
pokryte rosą – wtedy gorzej się zasuszają 

❖ Po ścięciu należy usunąć zbędne liście i związać rośliny 
w pęczki.

❖ Gdy zbiera się rośliny z kolcami na łodygach, to trzeba 
usunąć je zanim wyschną; w przeciwnym razie stają się 
bardzo ostre i twarde.

❖ Często też całkowicie pozbawia się kwiaty ich własnych 
łodyg; wtedy główki kwiatów nawleka się na drut.

❖ Jeżeli rośliny zalecane do suszenia są w  Polsce pod 
ochroną, oznacza to, że można zbierać tylko te, które 
pochodzą z plantacji lub ogródka (np. szarotka alpejska, 
mikołajek nadmorski i dziewięćsił bezłodygowy).
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Do suszenia nadają się:

❖Trawy

❖Rośliny jednoroczne i dwuletnie 

❖Byliny 



Pozyskiwanie materiału 
roślinnego

Oprócz wymienionych roślin
wykorzystuje się do suchych kompozycji
także kwiaty, kwiatostany, owoce i
owocostany innych rodzajów, m.in.:
łubiny, dalie pomponowe, róże, chmiel,
hortensje, a nawet aksamitki. Suszy się
także liście, które tylko pozornie
przeznaczone są do kompozycji z
kwiatów żywych, np. liście strelicji i
anturium. Część roślin celowo zbiera się
przed zakwitnięciem (wykorzystuje się
pąki) lub po zawiązaniu owoców (żeby
zachować ich zieloną barwę, np. lunaria).
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Pozyskiwanie 
materiału roślinnego

Wyjątkowo atrakcyjnie prezentują się w
kompozycjach wszelkiego rodzaju
kwiatostany i owocostany kuliste;
najpiękniejsze z nich ma niewątpliwie
dmuchawiec (mniszek lub kozibród łąkowy).
Aby uniknąć rozsypywania się dmuchawca,
zaleca się ściąć go w fazie tzw. pędzelka, gdyż
po przeniesieniu do ciepłego pomieszczenia i
wstawieniu do naczynia rozwija się i tworzy
kulę. Klejem lub rozpuszczoną stearyną
zabezpiecza się poszczególne elementy
owocostanu przed ich wysypaniem. Kulę
można spryskać lakierem lub farbą w spreju
(uważając, aby dmuchawiec nie rozsypał się).
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Pozyskiwanie 
materiału roślinnego

Do suszenia nadają się również
pędy z owocami: berberysu, perukowca,
ognika, sumaka, jarzębu, róży, chmielu,
ligustru. Pędy z owocami lepiej jest
stosować w kompozycji „na świeżo’”,
ponieważ wysuszone łatwiej osypują się.

Na rynku dostępnych jest wiele
importowanych roślin egzotycznych
(suszonych, preparowanych lub
glicerynowanych, barwionych albo
bielonych).Na ogół sprowadza się mocne,
trwałe kwiatostany, owoce i owocostany,
powyginane pędy, korzenie i korę.
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METODY PREPAROWANIA ROŚLIN
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Suszenie roślin metodą zielarską

najczęściej polega na powiązaniu ich
w pęczki i zawieszeniu kwiatami w
dół w przewiewnych, ciepłych i
zacienionych miejscach (w
temperaturze powyżej 20c). Pęczki
najlepiej wiązać gumką, ponieważ ze
związanych sznurkiem lub drutem
zasychające łodygi wypadają.
Rośliny suszone w ciemnych
pomieszczeniach lepiej zachowują
barwy, jeżeli natomiast potrzebne są
barwy jasne, słomkowe i beżowe, to
trzeba je umieścić w miejscach
bezpośrednio nasłonecznionych.
Czas suszenia zależy od temperatury,
wilgotności powietrza,
częstotliwości jego wymiany oraz
gatunku i liczby suszonych roślin
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Suszenie w pozycji naturalnej

pozwala na zachowanie naturalnych
kształtów pędów i kwiatostanów. W
ten sposób suszy się np. mikołajki,
trawę pampasową, krwawnik
wiązówkowaty, jęczmień
grzywiasty, zatrwian tatarski,
czosnek, pałki wodne i inne.
Rośliny wstawia się do wysokich
naczyń. Można do nich nalać trochę
wody, która stopniowo wyparowuje,
a rośliny w tym czasie zasychają, np.
gipsówka (łyszczec), ostróżka,
miesięcznica, krwawnik, jęczmień,
hortensja.
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Suszenie w materiałach sypkich

dotyczy przede wszystkim
niewielkiej liczby roślin, które
innymi metodami źle się zasuszają.
W kartonowych pudełkach zasypuje
się kwiaty suchym, czystym
piaskiem lub piaskiem z dodatkiem
boraksu w stosunku 3:1 lub 2:1.
Piasek można zastąpić mąką
kukurydzianą lub żelem
krzemionkowym. W dnie pudełka
robi się otwory przez które przekłada
się łodygi kwiatów, tak aby ich
główki nie stykały się ze sobą.
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Suszenie w kuchence mikrofalowej

ma znaczenie wyłącznie dla
amatorów, ponieważ jest to metoda o
niewielkiej wydajności. Suszenie
trwa od kilku do kilkunastu minut.
Kwiaty należy umieścić w
specjalnych naczyniach na warstwie
żelu krzemionkowego, piasku,
piasku z boraksem, mąki
kukurydzianej lub mąki z boraksem,
a następnie włączyć kuchenkę. Po
wyjęciu naczyń należy pozostawić je
na 10 minut do przestygnięcia, po
czym otrzepać rośliny z
zastosowanego sypkiego materiału i
oczyścić miękkim pędzelkiem.

27.09.2022 SUSZ! I JUŻ… 15



Utrwalanie roślin w roztworze
gliceryny

zabieg ten nadaje roślinom
elastyczność, pozwala zachować ich
naturalny kształt i zapobiega
rozpadaniu się utrwalonego
materiału. Można w ten sposób
preparować poszczególne części
roślin: gałęzie drzew i krzewów,
pojedyncze liście, trawy, kwiaty
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Farbowanie

zabieg mający na celu ożywienie
koloru roślin i poprawienie ich
jakości. Najgorzej barwią się rośliny
pokryte woskiem. Stosunkowo łatwo
barwi się materiał suszony na świetle
(który utracił już swoje naturalne
kolory) oraz roślinny ścinane we
wcześniej fazie rozwoju.

27.09.2022 SUSZ! I JUŻ… 17



MATERIAŁY TECHNICZNE I DEKORACYJNE PRZYDATNE 
DO KOMPOZYCJI Z ROŚLIN SUSZONYCH

Suszony materiał roślinny
jest dla florystów doskonałym
tworzywem do aranżacji, zwłaszcza,
że dostępny towar to już nie tylko
pęczki roślin własnoręcznie
zebranych w ogrodzie i ususzonych
na strychu. Przybywa roślin
uprawianych z przeznaczeniem na
suszenie, a także dodatkowo
specjalnie traktowanych w celu ich
uatrakcyjnienia, i stąd tak wiele
możliwości ich wykorzystania.
Tworzenie dekoracji z roślin
suszonych wymaga zaopatrzenia się
w pojemniki, narzędzia i materiały
pomocnicze.
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Materiały techniczne 

Suszkowe aranżacje – jak wszystkie
inne – wymagają odpowiednich naczyń.
Poleca się do nich właściwie wszystkie
rodzaje pojemników, z wyjątkiem
plastikowych, których walory estetyczne
pozostawiają wiele do życzenia. Za
odpowiednie uważa się wszelkiego
rodzaju kosze, łubianki, naczynia
ceramiczne (także nieszkliwione) oraz
fragmenty pni drzew. Dobrze z roślinami
suchymi komponują się naczynia
metalowe, szczególnie mosiężne i
miedziane, w których kompozycje
zawsze wyglądają elegancko.
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Materiały 
techniczne 

Pojemnik wypełnia się najczęściej
gąbką florystyczną do suchych roślin.
Wśród narzędzi warto mieć sekator cążki
do drutu, nóż, nożyczki, pęsetę lekarską i
pistolet do kleju (na gorąco). Łodygi
umieszcza się w gąbce (po przycięciu na
właściwą długość), równocześnie je
wklejając. Kiedy kompozycja jest już
dość gęsta, najlepiej w dalszej pracy
posługiwać się pęsetą, która zastępuje
dłoń i nie uszkadza kruchych roślin w
trakcie tworzenia aranżacji.
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Gąbka florystyczna

❖ Ulega biodegradacji w 91% w ciągu 

trzech lat, pozostała cześć rozkłada się 

po upływie trzech lat,

❖ Obecność w gąbce mikroorganizmów 

przyspieszających proces rozkładu,

❖ Z rozpadu powstaje metan, dwutlenek 

węgla i resztki organiczne,

❖ Gęstość gąbki Ideal,

❖ Wyrzuca się do odpadów 

zmieszanych.
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Materiały techniczne 

Kompozycje z roślin suszonych wymagają
konserwacji głównie zabezpieczania przed
kurzem i płowieniem. Można do tego celu kupić
specjalne preparaty w spreju, użyć lakieru
bezbarwnego lub nabłyszczacza do liści. Dzięki
nim barwy roślin stają się intensywniejsze. W
ten sposób można też kompozycje odświeżyć.

Żywotność suszonego materiału nie jest
jednak zbyt długa – rośliny płowieją kruszą się.
Unikać należy dokładania nowych elementów do
starych bukietów (jest to niestety często
spotykana praktyka, szczególnie w domach,
gdzie zasusza się otrzymane cięte kwiaty) i
najlepiej pogodzić się z faktem, że nadszedł
moment wymiany całej kompozycji na nową.
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KOMPOZYCJE Z ROŚLIN SUSZONYCH
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Układy swobodne

Wśród aranżacji z roślin suszonych dużą

popularnością cieszą się tzw. układy swobodne –

kompozycje w wazonach z roślin pozostających

na własnych łodygach, uzupełnione bezlistnym

pędami drzew i krzewów, owocami, trawami,

gałązkami glicerynowanymi, liśćmi

szkieletowymi itp. Częstą praktyką jest włączanie

do suszonych bukietów roślin sztucznych, co jest

dopuszczalne, pod warunkiem że materiał

sztuczny harmonizuje z suszonym.
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Bukiety

Z roślin suszonych mogą powstać takie
same aranżacje, jak z żywych kwiatów ciętych – może
to być np. bukiet okrągły złożony z kwiatów o
symetrii promienistej (kocanki ogrodowe, róże,
złociszki, czarnuszki), kulistych owoców o
owocostanów (makówek i czosnków) oraz liści
tworzących kryzę pod bukiet. Aby bukiet wyglądał
lżej, można oczywiście dołożyć do niego trawy, kłosy,
pokrzywione gałązki, a także kwiatostany i
owocostany wydłużone, np. ostróżki czy dziewanny.
Bukiet układa się z kwiatów żywych i gotowy zasusza
się lub wykonuje się go z materiału już wysuszonego.
W dużych naczyniach, które będą ustawione na
podłodze, można układać okazałych roślin i gałęzi
(słoneczników, hortensji, pędów z kolbami i
pióropuszami kukurydzy, trawy pampasowej). Tak jak
przy każdej kompozycji i tu niezwykle ważna jest
kolorystyka.
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Kolaże
Materiał suszony może być używany do tzw. kolaży –

dekoracji na płask, przeważnie klejonej, gdzie głównym
atutem dekoracyjnym jest zróżnicowanie struktury układu;
inaczej będzie wyglądać płaszczyzna wyłożona
dachówkowato liśćmi, łuskami lub łupinami, inaczej
„wysypana” drobnymi owocami, a jeszcze inny efekt dadzą
rośliny o pokroju wzniesionym (np. kwiatostany dziewanny
lub ostróżki) albo symetrii promienistej (np. kocanki
ogrodowe).

Bardzo ciekawie prezentują się wszelkiego typu
plecionki z siana, traw, pędów, zbóż, liści pałki. Poduszki z
gąbki florystycznej można aranżować tak jak kule lub kolaże,
otrzymując interesujące efekty dekoracyjne; atrakcyjne są
zwłaszcza wszelkie rozwiązania asymetryczne – przypinka w
rogu poduszki, która wcześniej została pokryta mchem lub
liśćmi.

Suszonymi roślinami można przybrać wianek, do
którego podkład wykonany jest ze słomy, trawy, z bezlistnych
pędów drzew i krzewów, ze stroiszu albo na formie z gąbki
florystycznej. Klejąc lub wpinając szpilki, montuje się
elementy roślinne (podobnie jak w poprzednich przykładach).
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Materiału suszonego używa się także do stroików na Boże
Narodzenie, dopasowując ich kolorystykę i charakter do
świec, bombek i ozdobnych wstążek.
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Z suszonego materiału można wykonać także
wieńce adwentowe, pamiętając o wmontowaniu
w nie czterech świec, a także wieńce do
dekoracji drzwi lub małe wianuszki na groby.



Dziękuję za uwagę!

mgr inż. arch. kraj. Anna Grabkowska-Pikor

tel. 508 260 254

e-mail: anna.m.grabkowska@gmail.com
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