
Łukasz Skop dla Fajne Ogrody

WARZYWNIK
DLA POCZĄTKUJĄCYCH



© fajneogrody.pl 2

SPIS TEMATÓW

Str. Str.

03 – od autora

04 – wstęp

05 – miejsce na warzywnik

07 – co drzemie w ziemi

10 – nie tylko grządki

13 – inspekty i szklarnie

17 – stosunki między warzywami

23 – pora na warzywa

24 – rzodkiewki

29 – sałaty

32 – pomidory

38 – dynie, cukinie, ogórki

45 – marchew i pietruszka

49 – pory i cebule

54 – kapusta i jarmuż

60 – fasola i fasolka

66 – bób i groch

72 – ziemniaki

77 – buraki

82 – koper

86 – bonus

87 – kolczasty pomidor

88 – łoboda ogrodowa

89 – papryfiutki

90 – fasola z orzełkiem

91 – marek kucmerka

92 – sprytne patenty

93 – pomysłowe tabliczki

94 – nawóz z pokrzyw

95 – oprysk z aksamitek

97 - informacje



© fajneogrody.pl 3

Cześć, ja jestem Łukasz, a ty chcesz

mieć swój własny warzywnik i dla-

tego się spotykamy. Cieszę się, że

w końcu podjęłaś decyzję, żeby coś

sobie wyhodować. W tym poradniku

podpowiem ci jakie warzywa są najła-

twiejsze na sam początek, gdzie naj-

lepiej założyć warzywnik, a nawet

w czym go założyć – bo nie musisz

mieć całego ogródka, żeby mieć swoje

warzywa.

Jestem ogrodnikiem od urodzenia,

a swoje pierwsze pomidory sadziłem

już w zerówce. Ale przecież nieważne

kto kiedy zaczynał – ważne, że za

chwilę pocieknie ci ślinka na widok

tych wszystkich smakowitości. Ty też

możesz takie mieć i jeść je pełnymi

garściami prosto z własnych grządek.

Warzywnik to wspaniałe miejsce dla

całej rodziny. Uprawiajcie i smakujcie

warzywa razem. Możecie się ubrudzić

po łokcie!

Od autora

mniam!
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„Miłość do ogrodnictwa jest 
jak nasiono: raz wysiane 

nigdy nie przestanie rosnąć”

Gertrude Jekyll

brytyjska projektantka ogrodów

wstęp+
Warzywa są smaczne, piękne i łatwe do własnoręcznej uprawy. O, przepraszam

– mogą być smaczne, piękne i łatwe, jeśli tylko zastosujesz do nich odpowiednie

podejście. To bardzo ważne, bo nic nie przynosi tak ogromnej satysfakcji jak

wyhodowanie sobie jedzenia od nasiona. Każde nasiono to obietnica i głównie

od ciebie zależy, czy ta obietnica zostanie spełniona. Bierz się do pracy i załóż

swój własny warzywnik. Najlepszy czas by to zrobić był wczoraj. Następny jest

dzisiaj!
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MIEJSCE
N A  W A R Z Y W N I K

Wybór właściwego miejsca na warzywnik to jeden z pierwszych

i podstawowych kluczy do odniesienia sukcesu w uprawie warzyw. Warzywnik

nie musi być duży – a na początek nawet nie powinien, bo małą liczbę grządek

łatwiej utrzymać pod kontrolą i pielęgnować. Z czasem twoje poletka uprawne

mogą się rozrastać. Dlatego wybierz takie miejsce, w którym warzywnik łatwo

będzie można powiększyć przez dodanie nowych grządek.
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Warzywa dojrzewające w pełnym 

słońcu mają pełniejszy i bogatszy smak.

Większość warzyw uwielbia słońce,

ale są i takie, które rosną w cieniu. Te

jednak zazwyczaj nie wyrosną na miarę

pełni swoich możliwości. Warzywnik

założony w miejscu, w którym słońce

operuje od wschodu do zachodu nie jest

jednak najlepszym pomysłem. Tylko

pomyśl ile czasu pochłonie ci jego

nawadnianie w czasie upałów!

Najlepsze stanowisko pod uprawę wa-

rzyw to takie, które dostaje pełne słońce

nie dłużej niż około 8 godzin dziennie.

Wybierając miejsce pod przyszły

warzywnik dokładnie przeanalizuj gdzie

i w jaki sposób docierają promienie

słońca:

• czy pobliskie zabudowania nie będą

rzucały głębokiego cienia?

• czy słońce nie schowa się za wysokimi

drzewami?

• czy w pobliżu poletek znajduje się

ujęcie wody (kran, studnia), lub możesz

postawić beczkę na deszczówkę?
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ZIEMI?
C O  D R Z E M I E  W

Dobra ziemia silnie pachnie – najmocniej wiosną i po deszczu. 

Za zapach ziemi odpowiada geosmina – związek wydzielany 

przez mikroskopijne promieniowce i sinice.
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Pora ubrudzić ręce!

Kiedy masz już odpowiednio nasłonecznione miejsce pod zakładany warzywnik,

musisz dokładnie zbadać ziemię z którą przyjdzie ci pracować. Pod względem

zasobności w składniki pokarmowe i zwięzłości zazwyczaj wyróżniamy

3 podstawowe typy ziemi:

• ziemia piaszczysta – składa się głównie z piasku, jest przewiewna i dobrze

przepuszcza wodę. Zawiera mało składników pokarmowych i szybko

wysycha. Nie da się jej uformować w kulkę.

• ziemia ilasta – wyczujesz w niej piasek pod palcami, jest umiarkowanie

przewiewna i średnio zasobna w składniki pokarmowe. Uformujesz z niej

kulkę, która szybko się rozpadnie.

• ziemia gliniasta – mocno brudzi ręce, jest zbita i słabo przepuszcza wodę. Ma

dużo składników pokarmowych. Korzenie roślin mają jednak problem z ich

pobieraniem. Uformujesz z niej twardą kulkę, która się nie rozpadnie.

W każdym wypadku możesz poprawić stan swojej ziemi – rozluźnić strukturę

ziemi gliniastej lub zatrzymać więcej wody w ziemi piaszczystej. Potrzebujesz

do tego dużej dawki materii organicznej – najlepiej kompostu, próchnicy lub

ziemi liściowej, którą wymieszasz z ziemią przekopując ją na głębokość

przynajmniej jednego szpadla.

Ziemia na działce może być też zbyt kwaśna lub zasadowa – chociaż to ostatnie

zdarza się rzadko. Do określenia pH wykorzystaj gotowe testy, które łatwo

znajdziesz w sklepach ogrodniczych lub zamówisz w sieci. Zbyt kwaśną ziemię

możesz zobojętnić stosując wapnowanie, a zbyt zasadową – dodając kwaśnego

torfu.

A co jeśli ziemia, którą masz na działce nie będzie w stanie wykarmić warzyw,

lub z innych powodów nie nadaje się do założenia warzywnika? Nie rezygnuj ze

swoich planów – zbuduj podniesione grządki i wypełnij je lepszą ziemią.



© fajneogrody.pl 9

Przed posadzeniem pierwszych wa-

rzyw ziemię należy dokładnie oczyścić.

Pozbądź się trawy, chwastów oraz

większych kamieni. Duże bryły ziemi

rozbij grabiami. Zagrab dokładnie cały

teren, podlej i zostaw na 2-3 tygodnie.

Po tym czasie wykiełkują nasiona chwa-

stów. Powtórz grabienie, aby je zni-

szczyć. Takie przygotowanie ziemi

najlepiej zacząć w marcu, aby grządki

były gotowe na kwietniowe wysiewy

i majowe sadzenie warzyw ciepłolu-

bnych.

Wyznacz poletka, grządki i ścieżki.

Zaplanuj rozkład całego warzywnika

i wybierz warzywa, które będziesz w nim

uprawiać. Nie zapomnij o ziołach, które

zapachem odstraszą szkodniki oraz

o jednorocznych kwiatach, które doda-

dzą warzywnikowi kolorów i które mo-

żesz również zjeść np. aksamitki,

nagietki i bławatki. Słoneczniki wysiej

na obrzeżach, aby nie zacieniały pozo-

stałych warzyw. Kwiaty przywabią

owady zapylające, które zapylą też

warzywa i dzięki temu zwiększą twoje

plony.

90% Focus
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GRZĄDKI
N I E  T Y L K O

Warzywniki mogą przybierać różne formy np. działki podzielonej na poletka,

działki z podniesionymi grządkami (warzywnik skrzyniowy) lub dużych przenośnych

worków. Te dwa ostatnie sposoby mają sporo zalet: możesz napełnić je lepszą ziemią,

łatwiej sięgnąć do warzyw i szybciej dostrzec chwasty. Możesz urządzić tzw. potager

garden, czyli warzywnik podzielony na geometryczne kwatery obrzeżone niską

obwódką z bukszpanu lub ziół (np. tymianek). Potager garden pełni funkcję użytkową

i ozdobną jednocześnie.
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Do uprawy warzyw możesz zbudować

podniesione grządki, czyli drewniane

skrzynie (o różnej długości, ale nie sze-

rsze niż 1,2 m, aby mieć łatwy dostęp do

roślin z obu stron). Możesz też ogra-

niczyć uprawne poletka drewnianą

palisadą lub wykorzystać stare worki,

które ustawisz w dowolnym miejscu

i które będzie można przenieść w inne

miejsce w razie potrzeby.
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Jeśli obawiasz się inwazji chwastów

w swoim warzywniku, to nie mam dla

Ciebie dobrych wiadomości: prędzej

czy później i tak to nastąpi.

Na szczęście jest wiele sposobów

trzymania chwastów pod kontrolą. Je-

dną z najskuteczniejszych metod jest

ściółkowanie słomą.

Ściółkowanie:

• spowalnia wysychanie ziemi, więc

możesz podlewać rzadziej,

• nie pozwala przebić się chwastom,

• ogrzewa ziemię – możesz zbierać

plony szybciej,

• chroni przed kontaktem z brudną

i wilgotną ziemią – owoce nie gniją,

nie brudzą się i nie pleśnieją.

Alternatywnie zamiast słomy możesz

wykorzystać suche ścinki trawy po-

zostałe po koszeniu trawnika, korę

sosnową lub domowy kompost, który

dodatkowo wzbogaci ziemię w skła-

dniki pokarmowe.

90% Focus



© fajneogrody.pl 13

SZKLARNIE
I N S P E K T Y  I …  

Przygotowanie rozsady pierwszych warzyw możesz zacząć wczesną

wiosną w domu na przyokiennym parapecie. Kiedy na zewnątrz zrobi się

wystarczająco ciepło, rozsadę trzeba będzie zahartować, czyli przyzwyczaić do

warunków polowych. Jeśli jednak w domu nie masz wystarczająco dużo miejsca,

rozsadę i pierwsze nowalijki możesz uprawiać w inspekcie. Jest to rodzaj

niewielkiej szklarenki przyspieszającej wzrost roślin i chroniącej wrażliwe

sadzonki przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
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Prosty inspekt możesz zbudować z kilku

drutów wygiętych w półokręgi oraz

naciągniętej na nie folii lub ze starej

ramy okiennej i okna. W takim inspekcie

doskonale wiosną rosną szczypiorek,

rzodkiewka i wszystkie niskie sałaty.

Możesz uprawiać warzywa bezpośre-

dnio lub wstawić rozsadę w doniczkach,

którą wcześniej uprawiałaś na parape-

cie. Pamiętaj, że w ładne, słoneczne dni

temperatura w twoim inspekcie błyska-

wicznie szybuje w górę i rośliny mogą

ulec poparzeniu. Od rana do wieczora

uchylaj inspekt zdejmując folię lub

podnosząc okno do góry. Latem inspekt

stoi w zasadzie bez-użyteczny – kiedy

wysadzisz z niego warzywa możesz go

wykorzystać do wysiewu nasion kwia-

tów wieloletnich i ukorzeniania sa-

dzonek.
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Szklarnia lub tunel foliowy pozwolą ci

uprawiać warzywa szybciej i…

zdrowiej! Wysoka temperatura pod folią

lub szkłem wydłuża sezon wegetacyjny.

Rośliny są rzadziej atakowane przez

choroby i szkodniki. Posiadanie własnej

szklarni często wiąże się ze sporym

wydatkiem, ale opłaca się w dłuższej

perspektywie czasu. Dobrym i tanim

zamiennikiem będzie tunel foliowy, który

możesz zbudować sama wykorzystując

plastikowe rury PCV, deski i folię

ogrodniczą (tzw. dwu lub cztero-

sezonową). W szklarni lub tunelu

najlepiej uprawiać wiosenne nowalijki

oraz warzywa ciepłolubne takie jak:

• bakłażany,

• papryki,

• ogórki,

• pomidory szklarniowe.

Warzywa korzeniowe często wytwarzają

pod osłonami mniejsze korzenie (mar-

nują energię na rozwój liści), a dynie

i cukinie trudno utrzymać pod kontrolą.

Świetnie i szybko rosną za to popularne

zioła śródziemnomorskie takie jak:

bazylia, tymianek i rozmaryn.

90% Focus
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MAJ CZERWIEC

MARZEC KWIECIEŃ
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STOSUNKI
M I Ę D Z Y  W A R Z Y W A M I

Między warzywami też istnieją przyjaźnie. Na przykład cebula lubi się

z marchewką, bo zapach cebuli działa odstraszająco na połyśnicę marchwiankę,

a zapachu marchwi nie lubi śmietka cebulanka – szkodnik cebuli. Dlatego

w moim warzywniku cebula i marchew zawsze rosną obok siebie. Taki wzajemny

korzystny lub niekorzystny wpływ roślin na siebie nazywamy allelopatią i jest to

najlepszy sposób zapobiegania chorobom i szkodnikom jaki znam – bo naturalny.
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+ Dobrze założony i utrzymany warzywnik 
jest głośny od bzyczenia pszczół, kolorowy 
i pachnący od kwiatów i tak kuszący, że 
chciałoby się w nim zamieszkać na zawsze,

… a nie tylko smaczny.
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ALLELOPATIA 
wzajemny wpływ roślin na siebie 

WPŁYW NIEKORZYSTNY ROŚLINA WPŁYW KORZYSTNY 

 
pomidor, seler 

 

 

Bób 

 

 

 

 
ziemniak 

 
fasola tyczna, 
ziemniak, czosnek, 
szpinak 

 

 

Burak czerwony 

 

 

 

cebula, fasola karłowa, por 
kapusta, kalarepa, pomidor, 
koper, groch, sałata, 
rzodkiewka, seler, ogórek 

 
groch, fasola, 
połyśnica 
marchwianka 

 

 

Cebula 

 

 
 

 
 

 

por, marchew 
 
pomidor, truskawka 
 
koper, wczesna sałata, burak, 
pietruszka, rumianek 

 
groch, fasola, 
kapustne, mszyce 

 

 

Czosnek 

 

 

 

pomidor, ziemniak, burak, 
seler, truskawka, drzewa 
owocowe, róża, malina 

 
ziemniak 

 

 

Dynia 

 

 

 

 
fasola, kukurydza 

 
cebula, czosnek, 
burak, kapustne, 
koper włoski, stonka 

 
 

 

Fasola 

 

 

 
 
 

 

dynia, kukurydza, ogórek, 
por, seler, ziemniak, mięta 
 
marchew, pomidor, sałata, 
rzodkiewka, szpinak, 
rabarbar, koper, truskawka 

 
cebula, czosnek, 
mieczyki 

 

 

Groch 

 

 

 

fasola, marchew, ogórek, 
rzodkiewka, kukurydza, seler, 
sałata, kapusta, mięta, 
truskawka 

 
 
pomidor, marchew, 
rzodkiewka 

 
 

 

Kalafior 

 

 

 
 

 

 
kapustne 
 
seler, fasola, zioła 
aromatyczne 
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fasola tyczna, 
pomidor, rzodkiewka, 
marchew 

 

 

Kapusta 

 

 

 

burak, cebula, kapustne, 
seler, fasola karłowa, groch, 
ogórek, koper, rumianek, 
szałwia, sałata, wczesne 
ziemniaki 

 
 
koper włoski, 
pomidor 

 
 

 

Koper 

 

 

 

cebula, kapustne, sałata, 
ogórek, kukurydza, marchew, 
ziemniaki, fasola karłowa, 
groch, burak, majeranek, 
słonecznik 

 
 
seler, burak 

 
 

 

Kukurydza 

 

 
 

 

 
dyniowate, fasola, groch, 
ziemniaki, rzodkiew, cebula, 
pszenica, pomidor 

 
ziemniak, burak 
 
kapustne, śmietka 
cebulanka, koper 

 

 
 

 

Marchew 

 

 

 
 
 

 

 
cebula, szczypiorek, por, 
groch, fasola karłowa, sałata 
 
pomidor, rzodkiewka, 
szpinak, len, rozmaryn, 
truskawka 

 
ziemniak, pomidor, 
truskawka, zioła 
aromatyczne 

 
 

 

Ogórek 

 

 
 

 

 
drzewa owocowe, fasola, 
groch, kapustne, kukurydza, 
seler, sałata,  słonecznik, 
burak, pietruszka, cebula,  
koper 

 
 
sałata 

 
 

 

Pietruszka 

 

 
 

 

 
pomidor, fasola, szparag, 
groch, rzodkiew, cebula, 
ogórek, seler, szczypiorek, 
truskawka, róże 

 
 
kapustne, 
rzodkiewka, ziemniak, 
bób, groch, ogórek, 
koper włoski, morela, 
orzech włoski, 
porzeczki 

 
 
 

 

Pomidor 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
pietruszka, szparag, seler 
naciowy, kapusta wczesna, 
sałata 
 
marchew, szpinak, agrest 
 
cebula, nagietek, pokrzywy, 
szczypiorek 

 
 
połyśnica 
marchwianka 

 
 

 

Por 

 

 

 

 
cebula, fasola karłowa, 
sałata, seler, burak, marchew 
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pomidor, kapustne 

 
 

 

Rzodkiewka 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
ogórek, warzywa korzeniowe, 
motylkowe 
 
sałata, nasturcja 
 
szpinak, burak, cebula, 
pietruszka, truskawka, 
drzewa owocowe 

 
 
pietruszka 

 
 

 

Sałata 

 

 

 
 
 

 

 
kapustne, ogórek, por, cebula, 
marchew, rzodkiewka 
 
fasola karłowa, groch, burak, 
pomidor, rabarbar, czosnek, 
mięta, koper 

 
bób, ziemniaki, 
bielinek kapustnik 

 

 

Seler 

 

 

 
 
 

 

 
kalafior, pomidor, por, 
ogórek, czosnek, burak 
 
fasola karłowa, groch 

 
 
 
ziemniak 

 
 
 

 

Słonecznik 

 

 
 
 

 

 
 
 
ogórek 

groch, fasola, kapusta, 
burak, mączniak 
agrestu, mszyce, 
parch jabłoni 

 

 

Szczypiorek 

 

 

 

 
marchew, koper, róże, 
drzewa owocowe 

 
bielinek kapustnik 

 

 

Tymianek 

 

 

 

 
truskawka 

 
marchew, ogórek, 
dynia 
 
mak, pomidor, groch, 
słonecznik, malina,  
 
wiśnie, komosa, 
łoboda 
orzech włoski, jabłoń, 
morela 

 

 
 
 

 
 
 

 

Ziemniak 

 

 

 
 
 

 

 
kapusta, szpinak, kukurydza, 
bób, fasola 
 
chrzan, czosnek, esparceta, 
groch, len, pokrzywa, 
konopie, nasturcje 
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LEGENDA: 
 

    Rośliny wzajemnie na siebie oddziałują (niekorzystnie lub korzystnie) 

    Roślina ze zdjęcia niekorzystnie lub korzystnie wpływa na inne rośliny 

    Rośliny korzystnie lub niekorzystnie wpływają na roślinę na zdjęciu 
 
 
PRZYKŁAD: 
 
ziemniak, burak 
 
kapustne, śmietka 
cebulanka, koper 

 
 

 

Marchew 

 

 
 

 

cebula, szczypiorek, por, 
groch, fasola karłowa, sałata 
pomidor, rzodkiewka, 
szpinak, len, rozmaryn, 
truskawka 
 

 
INTERPRETACJA: 
 
Marchew, ziemniak i burak wzajemnie niekorzystnie wpływają na swój rozwój i nie powinny 
być uprawiane blisko siebie. Marchew niekorzystnie oddziaływuje na uprawę warzyw 
kapustnych i kopru, chociaz ich uprawa w pobliżu marchwii nie wpłynie na nią samą 
negatywnie. Marchwii nie lubi także szkodnik cebuli – śmietka cebulanka. 
 
Marchew działa korzystnie na uprawiane w jej pobliżu: cebulę, szczypiorek, por, groch, fasolę 
karłową i sałatę. Wszystkie te warzywa pozostają natomiast bez wyraźnego wpływu na samą 
marchew. Roślinami, które korzystnie wpłyną na jej uprawę są: pomidor, rzodkiewka, szpinak, 
koper, len, rozmaryn i truskawki. Sąsiedztwo samej marchwii ani nie zaszkodzi ani nie pomoże 
w ich uprawie. 
 
 

Złote zasady dobrego sąsiedztwa warzyw:

• Unikaj sadzenia obok siebie roślin, które stanowią dla siebie naturalną
konkurencję (przykład: pomidory i papryka).

• Wykorzystaj zioła by odstraszyć szkodniki (przykład: tymiankiem
odstraszysz mrówki).

• Nie sadź w tym samym miejscu tych samych roślin każdego roku (przykład:
pozwól ziemi odpocząć, stosuj płodozmian).

• Nie ułatwiaj życia szkodnikom (przykład: nie sadź bakłażanów obok
ziemniaków, bo zaatakuje je stonka ziemniaczana).
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WARZYWA
P O R A  N A

Masz już miejsce na warzywnik, przygotowałaś ziemię i wytyczyłaś

kwatery. Pora sobie coś posiać i posadzić! W dalszej części Warzywnika dla

początkujących znajdziesz najłatwiejsze warzywa do uprawy, które przy

minimum troski przyniosą ci maksimum satysfakcji oraz pięć fantastycznych

warzyw dla wtajemniczonych. Zapraszam - zobacz, jak to się robi!
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#1
NA DOBRY

POCZĄTEK

RZODKIEWKI
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Początkujący ogrodnicy najczęściej

popełniają jeden ogromny błąd:

porywają się z motyką na słońce.

Warzywo, od którego zaczniesz

własnoręczne uprawy MUSI łatwo

i szybko przynieść dużą satysfakcję.

Tylko wówczas będziesz miała ochotę

na więcej i nie ciśniesz motyki w kąt.

Takim warzywem jest rzodkiewka. Od

wysiewu do zbioru upłynie tylko 30 dni.

Rzodkiewkę siej od połowy marca do

połowy maja, a później ponownie we

wrześniu. Latem dla rzodkiewki robi się

za ciepło i nie myśli już o wytwarzaniu

pękatych zgrubień; latem chce tylko

kwitnąć. Nie pozbywaj się jednak kwi-

tnących rzodkiewek. Poczekaj aż prze-

kwitną i jedz na surowo ich zielone

łuszczyny. Dla mnie są jeszcze pysznie-

jsze niż korzenie!

Ten, kto zjada tylko korzenie rzodkiewek marnuje większość 

z tego pysznego warzywa. Jedz siewki rzodkiewek, które wyrosną 

zbyt gęsto, zrób pesto z liści rzodkiewek, zrywaj kwiaty 

rzodkiewek i dodawaj je do sałatek. Kiedy kwiaty przekwitną 

zbierz zielone łuszczyny z nasionami i chrup je na surowo. 
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Wszystko

z rzodkiewek

możesz zjeść.

+
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Pierwsze rzodkiewki możesz wysiać zwykle

już pod koniec marca w szklarni lub w folio-

wym tunelu, kiedy ziemia rozmarznie. Przykryj

swoje wysiewy białą włókniną, która przyspie-

szy kiełkowanie oraz ochroni delikatne kiełki

przed przymrozkami.

Jeśli po miesiącu twoje rzodkiewki mają dużo

liści, a korzenie wciąż nie spuchły, oznacza to,

że mają zbyt mało słońca. Nie przesadzaj ich –

nie warto. Wysiej nasiona ponownie w bardziej

nasłonecznionym miejscu.

Rzodkiewek nie musisz nawozić, bo dobrze

rosną nawet w słabej ziemi. Jeśli jednak chcesz,

podlej je ekologicznym nawozem, np. biohu-

musem. W końcu chcesz mieć zdrowe, a nie

pełne sztucznych nawozów, warzywa.

siewki

kwiaty

łuszczyny
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Rzodkiewki mają mnóstwo kształtów

i kolorów – są okrągłe, paluszkowate

lub długie jak pietruszki; białe, żółte

i we wszystkich odcieniach karminu

(po prawej).

W gruncie na rzodkiewki czyhają

przede wszystkim pchełki ziemne,

czarne błyszczące owady, które wy-

gryzają w liściach dziury, ale rzadko

szkodzą korzeniom. Nie musisz ich

likwidować.
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#2
LIŚCIE NA 

KAŻDĄ 
OKAZJĘ

SAŁATY
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Sałata udaje się zawsze i każdemu. Nie

musisz czekać aż urośnie duża i zawinie

liście jak kapusta, możesz zrywać

jeszcze małe liście na bieżąco. Wybierz

mieszankę odmian na cięte listki, a na

jednej grządce wyrosną kolorowe sałaty

o gładkich i postrzępionych liściach,

doskonałe do sałatek i kanapek. Sałaty

siej wczesną wiosną i jesienią, tak jak

rzodkiewki. Latem sałata szybko się

starzeje i jest niesmaczna. Zbyt gęsto

wysianą sałatę po wzejściu nasion

możesz przesadzić w inne miejsce.

Pamiętaj tylko, że przez kilka dni po

przesadzeniu sadzonki trzeba obficie

podlewać. Kiedy sałata zaczyna rosnąć

wzwyż oznacza to, że chce zakwitnąć.

Wówczas jej liście stają się gorzkie

i niesmaczne. Liście gorzknieją także

kiedy sałata rośnie w pełnym słońcu

i brakuje jej wody. To warzywo, które

lubi mieć mokro, więc konewkę z wodą

miej zawsze w pogotowiu.
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Nie tylko tradycyjna sałata wytwarza

pyszne liście. Równie smaczne i łatwe

w uprawie są tzw. japońskie sałaty np.

mibuna, mizuna czy musztardowiec (po

prawej). Pyszne, pikantne liście daje też

wysiana do gruntu rzeżucha (na dole po

lewej – tak, to na pewno rzeżucha – tak

wygląda w gruncie). Wyjątkowy, podo-

bny do szparagów smak ma sałata

łodygowa. Można jeść jej liście, ale

przede wszystkim zgrubiałe łodygi (na

dole, po prawej).
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#3
AMORE

POMIDORY
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Marzenie ogrodników …

Pomidory z własnej uprawy wydają się być absolutnym potwierdzeniem

umiejętności ogrodniczych i dopóki nie wyhodujesz swojego pierwszego

pomidora, dopóty jesteś ogrodnikiem-żółtodziobem. I kiedy wszyscy wokół

przekonują, że pomidory są super łatwe i to żadna wielka sztuka, ja twierdzę, że

jednak przynajmniej o tego pierwszego pomidora trzeba się trochę postarać.

O ile oczywiście mówimy o przejściu całej drogi od nasiona do owocu, a nie

kupnie kwitnących już sadzonek na bazarku.

Najlepszym terminem na wysiew pomidorów do późniejszej uprawy gruntowej

jest dokładnie połowa marca. Do połowy maja pomidory urosną do rozmiarów

idealnych sadzonek, które będzie można przesadzić do gruntu. Wysiej je

wcześniej i będą wybujałe; wysiej później i niepotrzebnie opóźnisz sobie zbiory.

Pomidory wysiej np. do doniczki i jeśli uda ci się rozłożyć nasiona co 1cm to

zrobisz to idealnie. Około 3 tygodnie później siewki powinny mieć już jedną parę

liścieni (pierwszych liści) i zawiązki kolejnych. Wówczas należy je przepikować.

Pikowanie pomidorów polega na przesadzeniu ich do (najlepiej) osobnych

doniczek. Posadź je dwa razy głębiej, bo pomidory mają umiejętność

wytwarzania dodatkowych korzeni na całej długości łodygi. W ten sposób

twoje sadzonki będą stabilnie zakotwiczone w ziemi. Im więcej korzeni tym

lepsze odżywienie roślin i w efekcie większe plony. Ustaw sadzonki na

słonecznym parapecie i cierpliwie czekaj do połowy (końca) kwietnia.

Na przełomie kwietnia i maja jest już zwykle wystarczająco ciepło, żeby

wystawić pomidory na świeże powietrze i zahartować sadzonki. Wietrz

sadzonki codziennie stopniowo przyzwyczajając je do warunków zewnętrznych

(pierwsze kąpiele słoneczne powinny być bardzo krótkie, do 30 minut).

W połowie maja sadzonki w końcu można przesadzić do warzywnika.
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Już w trakcie sadzenia do gruntu wbij obok

każdej sadzonki pomidora palik, do które-

go w czasie wzrostu będziesz przywiązywać

roślinę. Karłowe odmiany samokończące są

niskie i nie wymagają cięcia, ale odmiany

wysoko rosnące trzeba regulować, zosta-

wiając im maksymalnie 2-3 główne pędy.

Sadzonki:

po prawej: gotowe do pikowania,

na dole: gotowe do wysadzenia,

na dole po prawej: w końcu w ziemi.
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Grona dojrzewających pomidorów

często są tak ciężkie, że leżą na ziemi.

Podłóż pod nie słomę lub stare gazety,

żeby owoce się nie zepsuły.

Przy wysokiej temperaturze i dużej wi-

lgotności powietrza pomidory łatwo

chorują na zarazę ziemniaka. To naj-

groźniejsza choroba, która objawia się

szybkim i nieodwracalnym brązowie-

niem całych krzaczków. Chore rośliny

należy natychmiast wyciąć i wyrzucić do

śmieci (nie wolno ich kompostować).

patent+
Do podwiązywania 
pomidorów najlepiej nadają 
się paski o szerokości 1cm 
podarte np. ze starego, 
bawełnianego 
prześcieradła, ściereczek 
lub podkoszulków.
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Na zarazę ziemniaka 

nie ma ratunku.

+
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P O M I D O R Y

NA BALKON I TARAS
Pomidory mają mnóstwo odmian o różnych kształtach i kolorach. Białe pomidory

smakują owocowo. Na przeciery i do suszenia najlepsze są włoskie odmiany (np. ’San

Marzano’), a najsłodsza i najbardziej plenna odmiana jaką znam to ’Gardener’s Delight’.

Najodporniejsze na choroby są zaś odmiany pochodzące z Rosji.

Karłowe pomidorki koktajlowe są najlepsze do uprawy doniczkowej. Nie zajmują dużo

miejsca i świetnie plonują. Pomidory potrzebują dużo składników pokarmowych,

dlatego w uprawie doniczkowej będą wymagały częstego nawożenia. Dla słodkich,

aromatycznych owoców używaj płynnych odżywek z dużą zawartością potasu.
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#4
WARZYWA 
PLUS SIZE

DYNIE,

CUKINIE

i

OGÓRKI
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+ Arbuz, cukinia, dynia, kabaczek, ogórek, 
melon, patison i tykwa

- uprawia się je podobnie.
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patent

Wykorzystaj stary, 
włoski patent: 
umocz kwiaty cukinii 
w cieście 
naleśnikowym      
i usmaż  
w rozgrzanym oleju 
jak pączki.

+
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W rodzinie dyniowatych znajdziesz jedne

z najbardziej wszechstronnych warzyw.

Wszystkie mają podobne wymagania:

lubią pełne słońce, pulchną próchniczą

ziemię i rosną najlepiej, kiedy nie brakuje

im wody. Do ziemi wysiej je bezpośrednio

dopiero po 15 maja. Miesiąc wcześniej

możesz je wysiać pojedynczo do doniczek,

a później przesadzić z całą bryłą

korzeniową do gruntu. Warzywa dynio-

wate nie znoszą pikowania.

Dynie, cukinie i ogórki oraz wszystkie inne

dyniowate najlepiej rosną w domowym

kompoście, który dobrze utrzymuje ciepło

i wilgoć. Możesz domieszać go do ziemi,

w miejscu gdzie wysiewasz nasiona lub

rozłożyć wokół jeszcze młodych roślin.

Pod każdą dynię podłóż garść słomy tak,

żeby owoce nie leżały bezpośrednio na

ziemi. Jeśli chcesz co roku wysiewać

własne dynie uprawiaj tylko jedną odmia-

nę, bo te warzywa łatwo się ze sobą

krzyżują.

Nasiona dyni wciskaj do 
ziemi pionowo, wówczas 
lepiej wykiełkują i nie 
zgniją w mokrej ziemi

+ + + ogórekcukiniadynia

Jedna duża cukinia na 
krzaczku blokuje rozwój 
kolejnych – zrywaj cukinie na 
bieżąco dla większych plonów

jeśli ogórki po ukiszeniu są 
puste w środku to znaczy, że 
były na sterydach, czyli dużej 
ilości sztucznych nawozów
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patent

Ogórki możesz 
uprawiać przy 
podporach, aby 
dodać ogrodowi 
warzywnemu 
pionowego wymiaru 
i łatwo  zbierać 
owoce.

+

+
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Niebieskie dynie na zdjęciu tytułowym

tego rozdziału to nie fotomontaż. To

moja ulubiona odmiana ’Futsu Black’,

którą ze względu na głębokie żebra

ciężko obrać. Nie ma jednak takiej

potrzeby, bo najlepiej ją zapiekać

w kawałkach i wyjadać gęsty miąższ.

W chłodnym miejscu przechowuje się

aż do wiosny. Wciąż smakuje wybornie!

Inne odmiany, które uwielbiam to czer-

wona, najlepsza na zupy ’Hokkaido’,

oraz dynia piżmowa ’Butternut’ i mała

’Sweet Dumpling’ (na zdjęciu). Obie są

świetne do faszerowania i zapiekania.

No i są jeszcze dynie ozdobne. Tak, one

też są jadalne, ale większość z nich jest

twarda i ma mało miąższu.



n a c i e s z  o c z y

DYNIE 
OZDOBNE
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#5
SIŁA

SIÓSTR

MARCHEW I

PIETRUSZKA
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Powrót do korzeni!

Marchew i pietruszka należą do jednej rodziny – selerowatych. Warzywa

z tego klanu mają przynajmniej dwa wspólne znaki rozpoznawcze: para-

solkowate kwiatostany (takie jak u kwitnącego kopru) i wyjątkową niechęć do

łatwego kiełkowania. O ile marchew z kiełkowaniem radzi sobie jeszcze całkiem

nieźle, o tyle pietruszka jest wyjątkowo gnuśna i często wyjście z ziemi zajmuje

jej całe wieki, czyli nawet 4 tygodnie.

Dla ułatwienia i przyspieszenia kiełkowania pietruszki możesz:

• Namoczyć nasiona przez 24h przed wysiewem i siać do mokrej ziemi już

skiełkowane nasiona – tylko bardzo ostrożnie!

• Wysiać pietruszkę razem z rzodkiewką w jednym rzędzie. Rzodkiewka

kiełkuje łatwo i szybko, dlatego ułatwi pietruszce przebicie się na powie-

rzchnię ziemi. Nie pozwoli to również zapomnieć gdzie dokładnie piętru-

szka została wysiana.

Wszyscy lubią długie, proste marchewki i pietruszki, które łatwo się obiera.

Te z własnego warzywnika często są rozwidlone i poskręcane, chociaż tak samo

smaczne. Żeby uniknąć rozgałęziania się korzeni, jeszcze przed wysiewem,

nasion przekop grządkę na głębokość dwóch szpadli, usuń kamienie i rozbij

bryły ziemi. Nie wysiewaj też marchwi i pietruszki do ziemi świeżo nawiezionej

obornikiem lub kompostem. Nie podlewaj ich nawet w czasie upałów – korzenie

będą szukać składników pokarmowych i wilgoci, a im będą miały do nich dalej

(głębiej), tym dłuższe i zgrabniejsze urosną. Proste, prawda?
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+ Najlepiej smakuje marchewka 
wyciągnięta prosto z ziemi i wytarta 
o spodnie

- przekonaj się!
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Marchew i pietruszkę możesz wysiać już w marcu –

kwietniu, zawsze bezpośrednio do gruntu. Warzywa

te nie znoszą przesadzania. Za to nie boją się

lekkich przymrozków.

Pierwsze korzenie możesz zacząć zbierać od

czerwca. Wtedy wysiej też późne odmiany marchwi

na jesienny zbiór i do zimowego przechowywania.

Marchewki, które rosną ciasno nie mają miejsca

żeby się rozgałęziać. Po wykiełkowaniu małe siewki

przerwij zostawiając jedną co około 2cm.

Kolorowe marchewki – białe, żółte i fioletowe

wyglądają wspaniale, ale nie są tak słodkie i soczyste

jak te pomarańczowe. Co bardzo ciekawe, pierwszą,

pomarańczową marchew wyhodowano dopiero

w XVI wieku!

+ patent

Żeby wyrwać, ale nie urwać, 
marchewkę najpierw 
wepchnij energicznie 

w ziemię a dopiero później 
pociągnij za nać.
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#6
TE Z 

WARSTWAMI

PORY 

I

CEBULE
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Pory i cebule są jednymi z łatwiejszych w uprawie

warzyw, chociaż akurat za pory trzeba się zabrać

bardzo wcześnie. Wysiej je w absolutnym środku

zimy, czyli na początku lutego do doniczki lub

skrzynki na parapecie.

Do gruntu młode pory wysadź w kwietniu, kiedy

będą miały grubość ołówka. Nawet jeśli są wciąż

cienkie jak zapałki, to też dadzą sobie radę. Przy

sadzeniu uważaj, żeby nie złamać wątłych sadzo-

nek.

Por rośnie przez cały sezon. Im później go zbie-

rzesz, tym będzie dorodniejszy.

Pory nie są najlepszym warzywem do uprawy

pojemnikowej. Cebulę najlepiej posadzić w do-

niczce dla samego szczypioru.

Cebulę możesz pędzić przez całą zimę na szczypior.

Ustaw pojemnik z wodą na okiennym parapecie

i włóż do niego cebulę. Po kilku, kilkunastu dniach

uzyskasz młody, zielony szczypior, który możesz

wykorzystać w kuchni.

Im głębiej posadzisz pory, 
tym dłuższy będą później 
miały biały odcinek. 10cm 
to optymalna głębokość.              

Po posadzeniu obsyp 
sadzonki kopczykami ziemi.

patent+
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Na cebulę są dwa sposoby. Możesz

wysiać ją z nasion, albo uprawiać

z dymki. Dymka jest małą cebulką

z poprzedniego roku. Zwykle cykl ży-

ciowy cebuli wygląda następująco:

W pierwszym roku sieje się nasiona

i otrzymuje dymkę. W drugim roku

sadzi się dymkę i otrzymuje dorodne

cebule. W trzecim roku można posa-

dzić duże cebule, które zakwitną i da-

dzą nasiona. I tak cykl się zamyka.

Cebulę dymkę kupisz na przedwiośniu

w sklepie ogrodniczym, na targowisku

lub w markecie.

Wysadź ją w połowie kwietnia

w rzędach co około 15 cm. Do zbioru

będzie gotowa w sierpniu. Świeżo

posadzoną cebulę zabezpiecz przed

ptakami, które lubią ją wyciągać z ziemi

zanim się ukorzeni. Zwykła cebula

przemarza zimą, ale już np. cebula

siedmiolatka w ogóle nie boi się mrozu

i może rosnąć w tym samym miejscu

kilka lat (niekoniecznie aż siedem).
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W połowie lata 
załam (zagnij) 
szczypior na jedną 
stronę, aby cebule 
lepiej przyrastały na 
grubość.

patent+
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Po prawej: cebule dymki trzech różnych

odmian (czerwona ’Karmen’, biała ’Sterl-

ing F1’ i złota ’Wolska’).

Na dole: późnym latem cebulę wyciąga się

z ziemi, wiąże się w warkocze i zawiesza do

całkowitego zaschnięcia szczypioru i zew-

nętrznych łusek.

Na dole po prawej: niezależnie od pory

roku cebulę możesz posadzić do doniczki

i uprawiać ją w domu dla świeżego szczy-

pioru.
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#7
KIŚ I CHRUP

KAPUSTA

I 

JARMUŻ



© fajneogrody.pl 55

Jest wiele sposobów na dobrą ka-

pustę, a każdy ogrodnik ma pewnie

swój sprawdzony. Mój sprawdzony

sposób jest prosty. Nie spieszę się

z domowym wysiewem kapusty, bo

uważam, że nie ma takiej potrzeby.

Przyokienne parapety zostawiam na

pomidory i paprykę. Wysiewam ka-

pusty prosto do gruntu około połowy

kwietnia i zawsze zdążą wyrosnąć.

Sieję je gęsto, bo kiedy siewki mają po

3-4 liście przesadzam je na miejsca

docelowe. Sadzonki warto posadzić

trochę głębiej, niż rosły wcześniej.

Pamiętaj też o zachowaniu sporych

odstępów w rzędach i między rzędami:

70 x 70 cm to minimum, inaczej mię-

dzy kapustami ciężko będzie przejść.

Wokół łodyg rosnących kapust usyp

kopczyki ziemi, bo ciężkie kapuściane

głowy na cienkich nóżkach lubią się

przewracać, szczególnie w pulchnej

i lekkiej glebie.
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Wśród ogromnej ilości przeróżnych odmian kapust

na cztery warto zwrócić szczególną uwagę. Uprawa

takiego kwartetu zapewni ci kapustę na każdą

okazję.

Kapusta #1: wczesna. Wybierz dowolną wczesną lub

średniowczesną odmianę do wykorzystania na

bieżąco w ciągu sezonu, szczególnie jeśli lubisz

młodą zasmażaną kapustę. Wczesne odmiany zwykle

mają jasnozielone liście.

Kapusta #2: ’Kamienna Głowa’. To stara, sprawdzo-

na odmiana o ciężkich, bardzo zwięzłych głowach.

Jest późną odmianą doskonałą do zimowego prze-

chowywania, do kiszenia i na gołąbki. Ma sinonie-

bieskie liście.

Kapusta #3: włoska. Wyróżnia się fakturą liści, które

wyglądają jakby unikały żelazka. Są wczesne i późne

kapusty włoskie – wybierz swoją ulubioną według

potrzeb. Do zasmażania i… do rosołu!

Kapusta #4: czerwona. Zazwyczaj ma dużo mniejsze

głowy od pozostałych kapust, więc posadź jej dwa

razy więcej. Odmiana ’Kalibos’ zawiązuje ciekawe,

stożkowate główki (po prawej). Najlepsza do sałatek

i do zasmażanej modrej kapusty.

Okłady z surowych, 
rozbitych (np. tłuczkiem) 

liści kapusty pomogą 
na stany zapalne przy 

karmieniu piersią.

patent+
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Ochroń kapusty 
przed bielinkiem 
kapustnikiem 
zawijając luźno każdą 
głowę białą 
agrowłókniną.

patent+
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Uprawa jarmużu zasadniczo nie różni się

od uprawy kapusty. Niestety w ciągu

ostatnich kilku lat obserwujemy atak

mączlika warzywnego na wszystkie

warzywa kapustne. Mączlik jest małą

białą muszką, która żeruje na spodniej

stronie liści. Bardzo trudno ją zwalczyć,

a wśród ekologicznych środków najlepiej

wydaje się działać oprysk wyciągiem

z wrotyczu, który odstrasza mączliki.

Ze względu na silnie fryzowane liście

jarmuż zaatakowany plagą mączlika

praktycznie nie nadaje się do spożycia

(mączlik ukrywa się w falbankach liści).

Znacznie łatwiej go usunąć z jarmużu

toskańskiego (na dole po prawej), który

dodatkowo wygląda imponująco pod

koniec sezonu i znosi mróz do około 10ºC

poniżej zera.
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+ Jarmuż toskański ’Nero di Toscana’ jest 
smakowitą ozdobą każdego warzywnika 

- wytrzyma na grządkach do końca roku, 
czasem i do wiosny!
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#8
NADZIANE

STRĄCZKI

FASOLA 

I

FASOLKA 
SZPARAGOWA
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Faso-love

Kolorowe fasolki zawsze sprawiają mi mnóstwo radości. Lubię wynajdywać nowe

odmiany o różnych wielkościach, wzorach i kolorach. Tradycyjnie dzielimy fasole

na tyczne, czyli te które wymagają tyczek, aby się po nich piąć (inaczej splatają się

w gąszcz i zawiążą mało strąków) i karłowe, które nie wymagają żadnych podpór.

Inny podział to fasole na suche nasiona i fasole szparagowe. Jedne i drugie mogą

być tyczne i karłowe. Fasole na suche nasiona zbieramy, kiedy strąki zaschną

i zbrązowieją, a fasolki szparagowe jemy kiedy strąki są jeszcze zielone.

Jedną z najbardziej ulubionych przez Polaków fasoli jest ’Piękny Jaś’ o dużych

białych nasionach. To odmiana fasoli wielokwiatowej, która kwitnie na biało. Ta

sama fasola może mieć pomarańczowe kwiaty i czarno - fioletowe nasiona

i sprzedawana jest jako fasola ozdobna. A przecież jest tak samo smaczna!

Uprawę fasoli zacznij nie wcześniej niż od początku maja. Wówczas możesz wysiać

nasiona bezpośrednio do ziemi po 3-4 sztuki w jednym dołku. Wspólnie łatwiej im

będzie przebić się na powierzchnię.

Jeśli chcesz wcześniej zebrać fasolowy plon, wysiej nasiona do pojedynczych

doniczek lub kubeczków około 4 tygodnie wcześniej, a po wykiełkowaniu przesadź

ostrożnie sadzonki z całą bryłą ziemi do gruntu. Możesz je też wysiać do torfowych

biodegradowalnych doniczek, które wsadzisz do gruntu razem z sadzonkami.

W ziemi szybko ulegną rozkładowi (zdjęcie na następnej stronie).

Fasole lubią zasobną ziemię i pełne słońce. Same potrafią pobierać i wyko-

rzystywać azot z powietrza dzięki współpracy z bakteriami zasiedlającymi

brodawki na ich korzeniach, tak jak wszystkie warzywa strączkowe. To sprawia, że

miejsce po nich jest jeszcze lepsze niż przed ich uprawą! Po zebraniu strączków

zetnij nadziemne pędy a korzenie zostaw w ziemi. Tam się rozłożą i uwolnią

zgromadzony azot dla kolejnych roślin.
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+ Rozsada fasoli w torfowych doniczkach 
przyjmie się doskonale i szybko 
rozpocznie wzrost 

- nie przesadza się fasoli bez ziemi.
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Każdego roku 
możesz 
wysiewać fasolę 
z własnych 
zbiorów. 

Nasiona trzymaj 
w lodówce,  bo 
mogą paść łupem 
strąkowca 
fasolowego, 
który drąży 
w nasionach 
dziury jak kornik.

patent+
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Fasolki szparagowe mogą być pra-

wdziwą ozdobą warzywnika. Szcze-

gólnie imponująco będą wyglądały od-

miany tyczne (pienne) o fioletowych

strąkach, takie jak odmiana ’Blauhilde’.

Fasola szparagowa wymaga stanowiska

w pełnym słońcu i lubi żyzną ziemię.

Dbaj o jej regularne nawadnianie w cza-

sie suszy i upałów, wówczas strączki

będą jędrne i pozbawione włókien. Fa-

solka, której brakuje wody szybko się

starzeje.

Wysiewaj fasolkę do gruntu od po-

czątku maja i powtórz wysiew na

początku czerwca i na początku lipca.

W ten sposób dzięki trzem wysiewom

będziesz zbierać świeże strączki przez

całe lato. Pozwól dojrzeć i zaschnąć

strąkom, których nie zdążyłaś zebrać

z grządek. Wyłuskaj z nich suche fasolki,

zapakuj do papierowej torebki, podpisz

i odłóż w suche i chłodne miejsce. W ten

sposób będziesz mieć własne nasiona do

wysiewu w kolejnym roku.
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Fasolę możesz 
uprawiać także 
w odpowiednio 
dużych pojemnikach.

Te piękne okazy 
rosną w czarnym 
worku do uprawy    
o pojemności  200 
litrów.

Aby ziemia szybko 
się nie nagrzewała 
od słońca i nie 
wysychała worek 
stoi przy płocie, 
który go zacienia.

patent+
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#9
KULKI 

RADOŚCI

BÓB

I 

GROCH
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Zielony groszek dzieli się na dwa typy

odmian: groch siewny łuskowy i groch

cukrowy. Ten pierwszy na surowo jest

mączysty w smaku i uprawiamy go na

suche ziarno. Ten drugi jest słodki i zbie-

ramy go kiedy jest jeszcze niedojrzały.

Groch nie boi się lekkiego mrozu więc

możesz go wysiać wcześnie – już pod

koniec marca, gdy ziemia rozmarznie.

Najlepsze plony uzyskasz, wybierając dla

grochu słoneczne stanowisko. Groch

wymaga podpór, po których może się piąć.

Mogą to być cienkie bambusowe tyczki,

rosochate gałązki które zostaną ci po

wiosennym cięciu drzew lub suche pędy

malin. Moją ulubioną odmianą grochu jest

’Blauwschokker’, który ma fioletowe

strąki (na dole po prawej). Ten groch

rośnie wysoko, nawet do 1,5m wysokości!

Doskonale nadaje się do posadzenia

wzdłuż ogrodzenia z siatki, po której

będzie się piąć. Będzie wspaniałą ozdobą

każdego warzywnika!
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Już w marcu wysiej groch do wielodoniczek. W kwietniu wysadź go do

warzywnika. Z prostych gałązek ustaw wigwam, po którym groszek będzie

się wspinał. Poproś dzieci, żeby patrząc pod słońce sprawdzały czy groszki

odpowiednio urosły.



© fajneogrody.pl 69

Cukrowy groszek to 
najlepsze warzywo do 
sadzenia z dziećmi.

Zielonych groszków 
wcale nie trzeba łuskać 
i można zjadać strączki 
w całości.

Każda nadziemna część 
zielonego grochu jest 
jadalna.

Jeśli nie masz jeszcze 
własnej działki 
wysiewaj groch do 
doniczki i zjadaj młode 
siewki.

Kwiaty grochu są 
pyszną  i ciekawą 
ozdobą każdego dania.

patent+
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Bób możesz siać tak samo wcześnie

jak zielony groszek. To warzywo

kwitnie bardzo obficie, ale nie ze

wszystkich kwiatów wyrosną pękate

strąki – to normalne. Jeśli czarne

mszyce zaatakują wierzchołki roślin po

prostu zetnij je razem z mszycami

i wyrzuć. Te same rośliny mogą dać

drugi, nieco mniejszy, plon latem (patrz

ramka u góry strony).

patent+
Obok zielonego bobu 
wysiej odmianę 
’Karmazyn’  
o czerwonych nasionach.

Po zbiorze nasion zetnij 
pędy na wysokość 15cm    
od ziemi – bób odbije           
i da drugi plon.
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Bób jest po 

prostu piękny.

Spójrz na jego 

kwiaty!

+
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#10
PYRY,

KARTOFLE,

ZIEMNIAKI
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Stare, wykiełkowane 
ziemniaki są wciąż 
dobre do posadzenia.  
Wszystkie kiełki 
powinny znaleźć się   
pod ziemią.

patent+
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Ziemniaki jadalne dzielimy na typ

sałatkowy (zwarte i jędrne po ugoto-

waniu), ogólnoużytkowe oraz mączyste

(rozsypujące się). Wybierając swoją

ulubioną odmianę do uprawy, kieruj się

tym, w jaki sposób będziesz najczęściej je

wykorzystywać. Ziemniaki sadzi się do

gruntu od około połowy kwietnia

w redliny, czyli w wały ziemi. Ułatwi to

ich późniejszy zbiór (wykopywanie).

Do uprawy w małym przydomowym

warzywniku najlepsze są odmiany

wczesne i średniowczesne. Miejsce po

ich zbiorze zdążysz jeszcze wykorzystać

w tym samym sezonie do uprawy

„szybkich” warzyw takich jak np.

rzodkiewka czy różne sałaty. Skąd masz

wiedzieć, czy pod ziemią wytworzyły

się już młode ziemniaki? Zwykle pierw-

sze bulwy możesz podbierać, kiedy

kwiaty ziemniaków zaczną przekwitać.

Na małym poletku stonkę atakującą

ziemniaki najlepiej zbierać ręcznie do

butelki. To stary sposób naszych babć

i dziadków. Naturalnymi wrogami stonki

są bażanty!
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+ Poszukaj w sieci kolorowych 
odmian ziemniaków - jest ich 
więcej, niż myślisz. Szczególnie 
smaczne i zdrowe są te fioletowe!
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Ziemniaki możesz 
uprawiać w różnego 
rodzaju workach.

Napełnij worek do 
połowy ziemią, połóż 
jednego ziemniaka 
pośrodku i zasyp go 
niewielką ilością ziemi, 
a kiedy przebiją się 
przez nią kiełki znów 
zasyp  je ziemią.

Powtarzaj tę czynność 
aż napełnisz worek 
ziemią po brzegi.

Stopniowe zasypywanie 
bulwy sprawia, że daje 
ona więcej podziem-
nych pędów i w efekcie 
większy plon.

patent+
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#11
NIE TAKIE 
ZNOWU

BURAKI
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Buraki mają interesujące nasiona, które

wyglądają jak małe grudki ziemi. Nazywają się

kłębiki.

Z jednego kłębika może wyrosnąć nawet kilka

buraków, dlatego możesz je od razu siać do

gruntu co około 10cm, bo i tak wyrośnie ich

więcej niż wysiejesz. Młode buraki, takie jak na

zdjęciu (po prawej u góry) przerwij pozostawiając

jednego co 10cm. Wyrwane siewki wykorzystaj

w kuchni np. do przygotowania pysznego chłod-

nika.

Młode buraki często obsiadają czarne mszyce.

Liście, na których znajdziesz dużo mszyc po pro-

stu zerwij i wyrzuć, zamiast używać do ich

zwalczania chemicznych oprysków. Buraki, któ-

rym brakuje wody rozpoznasz po więdnących

liściach.

Posadź kilka zebranych 
jesienią buraków ciasno 

w doniczce i uprawiaj 
dalej w domu. 

Zbierzesz z nich jeszcze 
dużo młodych liści na  

botwinkę.

patent+
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Najlepsze do uprawy w warzywniku są

buraki korzeniowe i buraki liściowe. Te

pierwsze tradycyjnie mają buraczkowy

kolor a ich korzenie mogą mieć kulisty

lub cylindryczny kształt. Warto jednak

wiedzieć, że buraki korzeniowe mogą

mieć też różne kolory; istnieją odmiany

o żółtych albo białych korzeniach (na

zdjęciu poniżej).

Białe buraki ćwikłowe mają ten sam

smak i wartości odżywcze, ale nie bru-

dzą rąk. Fantastycznie wygląda i sma-

kuje czerwony barszcz z białych bu-

raków z uszkami! Najlepsza odmiana

białych buraków ćwikłowych do uprawy

w Polsce to ’Śnieżna Kula’.
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Buraki korzeniowe i liściowe wysiej

w kwietniu. Korzeniowe wysiej od razu

w miejscu docelowym, a liściowe naj-

pierw do wielodoniczek albo również

wprost do gruntu.

Buraki liściowe wyglądają bajecznie

w warzywniku w towarzystwie kwia-

tów! Zobacz jak wyglądają w moim

warzywniku na następnej stronie.

Buraki liściowe to najlepsze, co możesz

uprawiać we własnym warzywniku. Rosną

łatwo, mają małe wymagania i są baje-

cznie kolorowe.

Z buraków liściowych zbieramy wyłącznie

liście, systematycznie przez cały sezon.

Pokrojone i ugotowane na parze ogonki

liściowe to pyszny i niskokaloryczny

dodatek do obiadu.

W przeciwieństwie do buraków korze-

niowych buraki liściowe możesz upra-

wiać z rozsady.
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#12
NA SAM 
KONIEC

KOPER
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Koper ogrodowy tradycyjnie zaliczamy

raczej do ziół, niż do warzyw, ale jest

jeden bardzo ważny powód dla którego

nie mogę nie wspomnieć tutaj o koperku.

Koper jest jednym z najlepszych

odstraszaczy szkodników jakie znam. Nie

trzeba z niego robić wywaru do opry-

skiwania ani gnojówki do podlewania.

Wystarczy go po prostu szczodrze wysiać

i… to wszystko. Wysiej go rzutowo

pomiędzy innymi warzywami, wszędzie

gdzie tylko możesz.

Koper rośnie wysoko, ale ma ażurową

budowę i nie zasłania innym roślinom

światła. Koper tworzy nad warzywami

naturalną osłonę, rodzaj parasolki. Jego

silny zapach unoszący się dookoła innych

warzyw zmyli wszystkie latające owadzie

szkodniki, takie jak mszyce żerujące na

liściach buraków czy motyle bielinki,

których gąsienice zjadają kapusty. Pod

osłoną koprowych baldachów twoje

warzywa będą bardziej bezpieczne przed

najazdem żarłocznych insektów.
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Raz wysiany koper zostanie w Twoim

warzywniku na długie lata. Pozwól

niektórym baldachom dojrzeć i rozsiać

nasiona. Koper wysiany do gruntu

w kwietniu dojrzeje i wysieje się

w sierpniu. Część nasion wykiełkuje

jeszcze tego samego roku, dając świeży

koperek w październiku i listopadzie,

a część wyrośnie dopiero za rok. Z moich

obserwacji wynika, że koper żyje własnym

życiem, niezależnym od naszych planów

i zwykle kiełkuje kiedy mu się podoba.

Jego nasiona szybko tracą zdolność

kiełkowania, dlatego zawsze siej tylko

świeże nasiona – nie starsze niż

dwuletnie. Jeśli koper nie chce

rosnąć, jest wątły i słaby, to albo brakuje

mu słońca (rośnie w cieniu), albo rośnie

zbyt gęsto. Przerwij młode siewki

i zostaw jedną co przynajmniej 10-15cm.

Lubisz kisić ogórki? Pamiętaj: do kiszenia

najlepsze są baldachy z w pełni

wykształconymi, ale jeszcze zielonymi

nasionami.



© fajneogrody.pl 85

Aby mieć pewność, 
że koper szybko 
wykiełkuje wiosną, 
rozrzuć jego 
nasiona na 
grządkach 
w listopadzie 
i zagrab ziemię 
grabiami.

Taki sam patent 
możesz wykonać 
z marchewką 
i pietruszką. Jednak 
warzywa wysiej 
nie rzutowo tylko 
w rządkach.

patent+
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BONUS
fantastyczne, niezwykłe, bajeczne

ale wciąż łatwe: nieznane warzywa

Powyżej zaproponowałem ci najłatwiejsze, moim zdaniem, gatunki warzyw do

uprawy w przydomowym warzywniku. Każdy da sobie radę z ich uprawą, a łatwe do

osiągnięcia efekty przyniosą dużą satysfakcję. Zachęcam cię jednak do mierzenia się

także z nieco bardziej wymagającymi warzywami, takimi jak bakłażan czy czosnek.

Możesz również wzbogacić swój warzywnik o zupełnie niezwykłe oraz mało znane

gatunki takie jak:

• pomidorki kolczaste,

• łoboda ogrodowa,

• ostre papryczki,

• fasolka z orzełkiem,

• marek kucmerka.

Przedstawię ci je na następnych stronach. Te mało popularne, rzadkie w uprawie, ale

niezwykle ciekawe gatunki będą atrakcją na twoich grządkach.
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Kolczasty pomidorek liczi jest jednym

z ciekawszych warzyw, które polecam

nawet początkującym ogrodnikom.

Uprawiaj go tak samo jak pomidory:

wysiej w połowie marca, później

przepikuj i w maju wysadź do gruntu. Ta

psianka rośnie olbrzymia: nawet do

1,5m wysokości i ma dotkliwie kłujące

kolce pomiędzy którymi od sierpnia

znajdziesz kuliste czerwone owoce

przypominające pomidorki koktajlowe.

Kolczasty pomidorek ma jednak swoje

zalety:

można z niego utworzyć jednoroczną

barierę wokół warzywnika, kwitnie na

biało niestrudzenie od czerwca do

pierwszych przymrozków, a jego owoce

są niezwykle dekoracyjne. Jest jeszcze

coś: jak szalony przyciąga stonkę,

dlatego może być wskaźnikiem jej

obecności w twoim ogrodzie. Najlepiej

smakuje na surowo, zerwany z krzaczka

i rozgrzany wakacyjnym słońcem. Sadź

go w rozstawie przynajmniej 1x1m.

Więcej o pomidorku liczi tutaj.

PSIANKA STULISZOLISTNA, KOLCZASTY POMIDOR LICZI

http://www.bezogrodek.com/2017/05/psianka-stuliszolistna-kolczasty-pomidor-liczi.html
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ŁOBODA OGRODOWA

Warzywa liściaste potrafią zaskakiwać.

Kolorowe sałaty nie tylko pysznie sma-

kują, ale też bajecznie wyglądają.

Niestety brakuje im wysokości i w wa-

rzywniku mogą zginąć pomiędzy innymi

warzywami. Na szczęście jest łoboda.

Moja ulubiona mieszanka to łoboda

o bordowych liściach pomieszana

z łobodą seledynową. Z ziemi wyskakują

już na początku kwietnia i jeśli nie zbiorę

ich na czas (najlepsze są młode liście, do

miesiąca od wykiełkowania), to zostają

już na grządkach

i latem dosięgają do dwóch metrów

wysokości. Rozsiewają się same – już od

kilkunastu lat w ogóle nie sieję łobody bo

wiem, że zawsze gdzieś wyrośnie.

Zresztą nasiona już po roku przecho-

wywania dość słabo kiełkują. A w ziemi –

to co innego, potrafią przeleżeć kilka lat

i później się obudzić. Liście smakują jak

szpinak pozbawiony kwasku i można

z nich robić zupę jak z botwinki albo

zastępować nimi sałatę.

Więcej? Zajrzyj tu.

http://www.bezogrodek.com/2018/03/loboda-ogrodowa-atriplex-hortensis.html
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Na pewno zauważyłaś, że w głównej

części poradnika zabrakło informacji

o paprykach – nie przypadkowo, bo

uważam, że nie są to najprostsze ze

wszystkich warzyw. Ale jeśli chcesz

spróbować sił z paprykami wybierz pa-

pryczki chili. A skoro ma być ostro –

niech będzie na całego! Te niegrzeczne

papryczki łatwo rosną i świetnie plonują.

Z każdego krzaczka możesz zebrać

średnio 20, a często do 30 bezwsty-

dnych papryczek. Ale fikuśny kształt to

nie wszystko.

Papryfiutki na szczęście mają doda-

tkowo wspaniałą właściwość: dojrzewają

nawet kiedy zerwiesz je zielone z krza-

czka. Niewiele papryczek to potrafi! Jeśli

więc jesień zastanie Twój warzywnik

z niedojrzałymi papryczkami wciąż

niczego nie stracisz; dojrzeją spokojnie w

domu. Papryfiutki mogą być żółte,

pomarańczowe lub czerwone, zależnie

od odmiany. Świetnie się marynują

i suszą. Są średnio ostre w smaku.

Czytaj dalej.

PAPRYCZKI CHILI ’PETER PEPPER’,  PAPRYFIUTKI

http://www.bezogrodek.com/2016/01/papryfiutki-penis-peppers-chili.html
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Fasola ze smakiem i z niezwykłą historią.

W czasie zaborów zabroniono jej upra-

wy, aby nie wzniecała w narodzie ducha

patriotyzmu. Prawie wyginęła, jednak

odnalazła się pod Nowym Sączem. Wciąż

trwa jej namnażanie do sprzedaży, ale

łatwo kupisz ją już w Internecie. Na

każdej fasolce widać wyraźny czerwony

znaczek przypominający orła w koronie.

To odmiana fasoli karłowej (nie trzeba

palikować) na suche nasiona. Jest

niezwykle plenna i wytrzymała.

Ale co się dziwić - w końcu niejedno

przeszła. Sieję ją zawsze w majówkę

prosto do ziemi, po 2-3 fasolki co 20 cm

i zbieram we wrześniu. Zachęcam

wszystkich nie tylko do jej uprawy, ale też

do gotowania w Dzień Niepodległości.

Trudno o bardziej patriotyczne i bez-

pretensjonalne warzywo. A poza tym

wszystkim jest po prostu ładna i łatwa

w uprawie. Lubi słońce, nie lubi suszy.

Poznaj pełną historię tej fasolki!

FASOLA NIEPODLEGŁOŚCI, FASOLA Z ORZEŁKIEM

http://www.bezogrodek.com/2015/11/fasola-niepodleglosci-z-orzelkiem.html
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Marek kucmerka jest jednym z tych

bardziej zapomnianych warzyw korze-

niowych, do których ostatnio się wraca.

Uprawia się go z wysiewu nasion

(kwiecień) lub z podziału zgrubiałych

korzeni. Jest w pełni mrozoodporny, więc

może zimować w ziemi. Korzenie

wykopuje się i zbiera jesienią. Są mocno

rozgałęzione, jednak nie trzeba ich obie-

rać, wystarczy dobrze wyczyścić szczo-

teczką. Najlepsze są krótko gotowane

lub podsmażone.

Smakują słodko, mączyście i są obłędnie

sycące. Najesz się ledwie garścią marka!

Latem liśćmi i kwiatami marek przypo-

mina mały lubczyk i raczej nie rzuca się

w oczy. Wykop go jesienią i część korzeni

posadź z powrotem do ziemi a część

zadołuj w donicy zasypanej żwirkiem.

Wtedy korzenie nie wyschną i łatwo

z nich skorzystasz zimą. Marek kuc-

merka jest bardzo poszukiwany na rynku

będąc jednym z warzyw tzw. dzikiej

kuchni.

MAREK KUCMERKA
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PATENTY
S P R Y T N E

Uprawiając warzywnik warto sięgać po proste rozwiązania i sprawdzone

patenty stosowane od lat. Jeśli masz taką możliwość to zasięgnij języka

u „starszego pokolenia”. Często ludowe mądrości sprawdzą się bardziej niż

nowoczesne metody. Czy zwróciłaś uwagę, że większość babcinych warzywników

była obsadzana aksamitkami? To nie przypadek, gdyż aksamitka w naturalny

sposób odstrasza np. mszyce.
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Uprawy w warzywniku możesz oznaczyć na wiele pomysłowych sposobów. Użyj

gotowych tabliczek lub zrób swoje własne – z patyczków, drewnianych łyżek czy

korków od wina.

Wykorzystaj też surowce wtórne takie jak puste plastikowe kubeczki. Potnij na paski

i zapisz na ich powierzchni nazwy warzyw wodoodpornym markerem. Takich

tabliczek możesz używać wielokrotnie. Zabawne tabliczki to tylko jeden z wielu

sposobów na warzywnik z przymrużeniem oka i doskonały patent na zaproszenie do

pomocy dzieci

POMYSŁOWE TABLICZKI
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Przepis:

• Zetnij 1kg świeżych pokrzyw

• Posiekaj pokrzywy na drobne kawałki

• Włóż pokrzywy do wiaderka i zalej

10l wody

• Odstaw na dwa tygodnie, przecedź

i rozlej do nieprzezroczystych bu-

telek.

Zastosowanie:

Stosuj jako oprysk przeciwko mszycom

i przędziorkom oraz na choroby grzybo-

we: szarą pleśń i mączniaka. Rozcieńcz

gnojówkę 1:20 wodą i opryskaj rośliny.

Stosuj jako nawóz – odżywkę do warzyw

(pomidorów i ogórków) oraz kwiatów

ozdobnych. Rozcieńcz gnojówkę 1:10

wodą i podlej rośliny.

GNOJÓWKA Z POKRZYW – NATURALNY NAWÓZ I OPRYSK
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WYCIĄG Z AKSAMITEK PRZECIWKO MSZYCOM

Przepis:

• 100g suszonych liści lub siewek

aksamitki

• 1 litr ciepłej wody

• Zalej aksamitkę wodą i zostaw na

48h

• Przecedź wyciąg i bez rozcieńczania

spryskuj nim rośliny zaatakowane

przez mszyce

Zastosowanie:

Wyciąg z aksamitek działa na mszyce

odstraszająco.

Do przygotowania wyciągu używam

samosiejek aksamitek, które wyrosły

nie tam, gdzie mam dla nich miejsce lub

siewek, które wyrosły zbyt gęsto. W ten

sposób nic się nie marnuje!



© fajneogrody.pl 96



© fajneogrody.pl 97

informacje

Copyright © 2019 Fajne Ogrody Anna Sikora - Stachurska

www.fajneogrody.pl

Wydawca: Fajne Ogrody Anna Sikora - Stachurska

Wydanie I

Warszawa 2019

ISBN: 978-83-952855-1-6

Tekst: Łukasz Skop

www.bezogrodek.com

Zdjęcia: Łukasz Skop

oraz:

str. 3 – zdjęcie autora Marek Zimakiewicz

str.15 - photo by www.zanda.photography on Unsplash

str. 28 - na dole po lewej - photo by Matilda Bellman on Unsplash

str. 39 - photo by Hiko Matsudah on Pixabay

str. 45 - photo by Louis Hansel on Unsplash

str. 48 - na dole - photo by Jasmine Waheed on Unsplash

str. 57 - photo by Conscious Design on Unsplash

str. 96 - zdjęcie autora Anna Sikora - Stachurska

Korekta gramatyczna i interpunkcyjna: Agnieszka Siejka
(Wolniej tu teraz)

+

+ Nie kopiuj i nie rozpowszechniaj treści ebooka 
w nielegalny sposób.
Jeśli chcesz wykorzystać fragment koniecznie 
oznacz go cytatem oraz podaj źródło i autora.

http://www.fajneogrody.pl/
http://www.bezogrodek.com/
https://www.facebook.com/wolniejtuiteraz/

