
PRZYSPOSOBIENIE DO PRACY – GOSPODARSTWO DOMOWE 

TEMAT:  ZAKŁADANIE WARZYWNIKA  

   W każdym, nawet najmniejszym ogródku znajdzie się odpowiednie 

miejsce do uprawy warzyw. Praktycznie każde miejsce można 

odpowiednio przygotować: np. wnieść osłony przeciw wiatrom lub użyźnić 

glebę. Najważniejsze jest jednak dobre nasłonecznienie, bo im więcej 

słońca, tym plony dorodniejsze i zdrowsze.  

Jak przygotować glebę? 

   Odpowiednie przygotowanie podłoża to klucz do sukcesu i braku 

późniejszych problemów (głównie w postaci chorób). Glebę trzeba 

głęboko przekopać szpadlem, robić grudki, wyjąć korzenie i kamienie, a 

także usunąć wszystkie chwasty, bo późniejsze pielenie będzie bardzo 

czasochłonne. Ziemia do uprawy warzyw powinna być żyzna (zasobna w 

składniki pokarmowe), piaszczysto-gliniasta (przepuszczalna, ale 

wilgotna) o odczynie lekko kwaśnym (pH 6-6,5). 

   Jeśli gleba w ogrodzie jest inna lub słabej jakości, niezbędne będzie jej 

poprawienie. Najlepiej wzbogacić ją w materię organiczną, która przy 

udziale mikroorganizmów glebowych zmieni się w cenną próchnicę. 

Doskonale poprawia ona jakość i właściwości gleby, dzięki czemu ryzyko 

chorób jest mniejsze.  

https://zielonyogrodek.pl/ogrod/warzywnik-i-sad/5412-przygotowanie-gleby-pod-uprawe-warzyw
https://zielonyogrodek.pl/pielegnacja/ochrona-roslin/1032-choroby-warzyw-objawy-i-zwalczanie


Temat:  Podstawowe zasady uprawy warzyw 

   Późną wiosną, latem i wczesną jesienią, warzywa 

oczekują systematycznego nawadniania, gdyż nie tolerują suszy                

i upałów (więdną lub nie rozwijają podziemnych części jadalnych). Przez 

cały okres wegetacyjny, muszą być też regularnie pielone, a w razie 

potrzeby także nawożone oraz  chronione przed chorobami                            

i szkodnikami.  

   Sadząc lub siejąc warzywa, powinniśmy też pamiętać o zachowaniu 

między nimi odpowiednich odległości. Jeśli uprawiamy je z siewu 

wprost do gruntu, po wschodach siewki musimy przerwać, aby rośliny nie 

rosły zbyt gęsto (z wyjątkiem warzyw wysiewanych gniazdowo lub 

punktowo oraz warzyw, których nasiona umieszczone są na specjalnych 

taśmach), jeżeli natomiast uprawiamy warzywa z rozsady, właściwy 

rozstaw powinniśmy zachować już podczas sadzenia ich do gruntu.      

Uprawiając warzywa musimy też pamiętać o zmianowaniu. Sadzenie po 

sobie na jednym stanowisku roślin z tej samej rodziny botanicznej (np. 

ogórków po cukinii), nie tylko wyjałowi glebę ze składników odżywczych, 

których dany gatunek potrzebuje najbardziej, ale też będzie sprzyjało 

rozwojowi chorób i szkodników typowych dla konkretnej grupy warzyw 

(zalecana przerwa w uprawie to ok. 4-5 lat). 

 

 

https://zielonyogrodek.pl/ogrod/warzywnik-i-sad/7146-warzywa-uprawiane-z-rozsady


 

 

 
   


