
Buddleia davidii (Budleja, Omżyn) 

rodzina Buddleiaceae 

   

Miejski Ogród Botaniczny w Zabrzu 

www.mob-zabrze.pl 

     
 

     
 

Buddleia pochodzi z Azji (Chin). W rodzaju Buddleia znanych jest ok. 100 gatunków drzew, krzewów oraz roślin 

zielnych, rosnących w klimacie tropikalnym oraz umiarkowanym. W Polsce można uprawiać dwa gatunki: 

Buddleja alternifolia (Budleja skrętolistna) i Buddleia davidii (Budleja Dawida). 

 

Buddleia davidii rośnie szybko i silnie (w zależności od odmiany osiąga od 1,5 do 2,5 m wysokości i od 1 do 1,5 m 

szerokości). Są to krzewy o luźnym pokroju, mające bardzo dużo liści. Pędy są sztywne, drewniejące, filcowato 

owłosione, o sinej barwie. W czasie kwitnienia mają skłonność do zwisania. Liście długie (do 25 cm), wąskie, 

lancetowate, ułożone skrętolegle, są gęsto piłkowane, kutnerowate, z wierzchu ciemnozielone, a od spodu srebrzyste. 

W cieplejszym klimacie mogą być zimozielone, jednak w naszych warunkach klimatycznych, wiosną późno się rozwijają 

i opadają na zimę. Budleja kwitnie w okresie od lipca do października. 

 

Kwiaty są drobne, silnie pachnące, zebrane w wąskie, wiechowate kwiatostany na końcach jednorocznych pędów. 

Są  bardzo różnorodnie ubarwione - najczęściej fioletowe z pomarańczowym środkiem, lecz mogą być białe, różowe, 

liliowe z żółtym oczkiem, ciemno fioletowe. Wielkość kwiatostanów zależy od odmiany i może wynosić od 20 do 40 cm 

(70), a średnica od kilku do ponad 10 centymetrów. Krzew ze względu na intensywny i atrakcyjny zapach oraz kolory 

kwiatów przywabia motyle – stąd nazywany jest „motylim krzewem”. Owocem jest sucha torebka. Jest to bardzo 

dekoracyjny krzew ozdobny, który można stosować w ogrodach, parkach i na dużych rabatach. 

 

Buddleia wymaga stanowiska słonecznego, ciepłego i osłoniętego. Gleba powinna być żyzna, przepuszczalna i wilgotna 

o odczynie zasadowym. Jeśli w sezonie wegetacyjnym występują niedobory opadów wskazane jest podlewanie roślin. 

Budleja w naszym klimacie jest nie w pełni mrozoodporna, ma  jednak silne zdolności regeneracyjne, przycięta 

tuż nad ziemią szybko regeneruje i osiąga duże przyrosty. Korzystnie jest na zimę zabezpieczyć nasadę krzewu. 

Krzewy te bardzo dobrze reagują na silne cięcie, które powoduje zwiększenie intensywności kwitnienia oraz zwiększa 

ich długowieczność. Aby wzmocnić kwitnienie na pędach bocznych, dobrze jest obcinać  przekwitłe kwiatostany. 

Wskazane jest regularne i obfite nawożenie. Budleja nie lubi przesadzania. Rozmnażamy ją generatywnie przez siew 

nasion, oraz wegetatywnie przez sadzonki zielne lub szczepienie. 


