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Rośliny pastewne

Teraz twoje owady czują się dobrze, ale potrzebują czegoś do jedzenia. Dlatego też powi-
nieneś posadzić zioła i kwiaty. Kwiaty z rodziny astrowatych, takie jak na przykład nagietek 
lekarski, jastrun, słonecznik zwyczajny, chaber bławatek czy krwawnik są wyjątkowym ma-
gnesem na insekty. Ale również warzywa kapustne, takie jak marchew, koper włoski, koper 
ogrodowy, pietruszka, lubczyk ogrodowy, kolendra siewna i trybula ogrodowa przyczyniają 
się do wzmocnienia układu odpornościowego roślin.  

Oto najbardziej efektywne rośliny pastewne wraz z czasami  wysiewu. 

Rodzina Wysokość Kwiaty Okres  
kwitnienia Wysiew

Ślaz piżmowy Ślazowate 20-80 cm Jasno różowe do białych, 
delikatny zapach piżma

Od czerwca do 
października

Kwiecień

Słonecznik  
zwyczajny

Astrowate Do 2 m Żółte kwiaty, wnętrze 
brązowe

Od czerwca do 
października

Od kwietnia do 
czerwca

Koniczyna  
krwistoczerwona

Bobowate  
właściwe  
(motylkowate)

20-50 cm Małe czerwone kwiaty Od czerwca do 
sierpnia

Od marca do 
września

Nagietek  
lekarski

Astrowate 60 cm Pomarańczowe i żółte Od czerwca do 
października

Od kwietnia do 
października 

Chaber  
bławatek

Astrowate 50-90 cm Białe, różowe i fioletowe Od czerwca do 
września

Od marca do 
czerwca

Mak polny Makowate Do 60 cm Karminowe Od maja do 
sierpnia

Od marca do 
maja

Budleja  
Dawida

Bobowate  
właściwe  
(motylkowate)

2-3 m Niebieskie, fioletowe, 
białe

Od lipca do 
września

Od lipca do 
września

Ogrodnictwo nauczy cię, że rok kalendarzowy ma swój własny rytm! Jeśli znajdziesz od-
powiednią ilość czasu żeby się dopasować do tego rytmu, to sam będziesz czuł kiedy twój 
ogród wymaga większego nakładu pracy a kiedy mniejszego. Wiosną rozpoczyna się sezon i 
twój ogród potrzebuje zajęcia się nim.
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Inspekt 

Inspekt zapewnia młodym roślinom pierw-
sze schronienie, dopóki nie będą na tyle 
duże i silne by rosnąć na zewnątrz. Inspekt 
magazynuje ciepło i wilgoć i jest łatwy do 
zbudowania. Wszystko czego potrzebujesz 
to stare ramy okienne i kilka cegieł oraz 
łopata i kilka stabilnych słupków, które będą 
wystarczająco mocne żeby utrzymać otwarte 
okna.

Przygotowanie grządek

Podczas gdy niektóre rośliny będą najlepiej rosnąć 
w inspekcie, to inne mogą bezpośrednio na dworze. 
A więc przygotujmy odpowiednio miejsce. 

Na początku usuń wszystkie stare liście i łodygi. 
Pozbądź się również pozostałych po zimie śmieci. 
Wszystko to wrzuć do kompostownika.  

Na oczyszczone pole wyłóż grubą warstwę kompostu, który uaktywni mikroorganizmy w 
glebie potrzebne dla późniejszego, prawidłowego rozwoju korzeni roślin. Regularnie usuwaj 
chwasty razem z korzeniami. W przeciwnym razie będą dalej rosnąć i konkurować z roślinami, 
które ty posadzisz.

Następnie umieś� ramę okienną na 
cegłach. Drewienkami utrzymasz 
ramę lekko otwartą, przez co zapew-
nisz cyrkulację powietrza. Jak sze-
roko możesz uchyli� okno jest uza leż-
nione od pogody. Jeś l i nagle zrobi się 
bardzo zimno, to po prostu je zamknij.

Jak zbudowa� inspekt
Wybierz nas łonecznione, os łonię te 
miejsce i wyrównaj ziemię gdzie będziesz 
chcia ł ustawi� swój inspekt. Cegły utwo-
rzą podstawę dla ram okiennych. 

Następnie wykop zie-
mię, na głębokoś� łopa-
ty z wnętrza inspektu i 
wype łnij dolną warstwę 
krowim łajnem. Resztę 
skrzyni wype łnij kom-
postem.

Następnie, za pomocą kija od 
miotły, wyznacz grządki i za-
cznij obsiewa� . Po wysiewie 
podlej wszystko ostrożnie wodą 
z konewki . 



Jeś l i nie nadążasz 

ze zbieraniem 

ś limaków  to pomyśl 

o sprawieniu sobie 

kilku kaczek .
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Nawiasem mówiąc wiosną zaczyna się sezon na 
ślimaki. Zwróć więc uwagę na miejsca, w których 
najczęściej występują. W zacienionych i wilgotnych 
miejscach lepiej nie sadź sałaty.

Wiosną drzewa potrzebują podcięcia. Wszystkie martwe gałęzie muszą zostać ścięte. Cieniut-
kie gałązki możesz wrzucić na kompostownik. Kiedy usuniesz cieniutkie gałęzie to drzewo 
włoży więcej energii w pozostałe części to je wzmocni. Jeżyny i maliny potrzebują również  
porządnego przycięcia jak również podpórek, na których będą się mogły wspierać.

Pielęgnacja warzyw 

Przekopując wierzchnią warstwę grządki bądź 
ostrożny i nie odwracaj całej ziemi ale tylko ją po-
luźnij. Na tak przygotowanym podłożu mikroorga-
nizmy mogę się dobrze rozwijać. Luźną, wierzchnią 
warstwę ziemi wymieszaj z dużą ilością kompostu. 
Najlepiej zacznij od odpornych i wytrzymałych ro-
ślin, jak roszponka, por, kalarepa, rabarbar, sałata, 
wężymord, cykoria sałatowa, jarmuż, szpinak, rzeżu-
cha i buraki. 

Pamiętaj o tym, że młode rośliny potrzebują 
dużo wody, ponieważ nie mogą jej jeszcze 
dużo magazynować. Najlepsza jest woda 
deszczowa, ponieważ jest miękka i nie 
zawiera chloru. Warto więc kupić sobie kilka 
beczek na deszczówkę. 
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Zioła

Od tysięcy lat człowiek hoduje zioła by te pomagały 
ludziom i zwierzętom w chorobach. Jeśli dziki koń ma 
ból brzucha to szuka rumianku a owce zjadając dużo 
tymianku odrobaczają się. Zwierzęta mają wrodzoną 
wiedzę na temat funkcji ziół leczniczych. 

Zioła są równie ważne dla ludzi ponieważ wzmacniają 
nasz układ immunologiczny. Większość ziół możesz 
zacząć uprawiać już na wiosnę. Najlepiej najpierw 
w inspekcie, tak aby mogły się powoli przyzwyczaić 
do temperatury na dworze. Melisę i miętę pieprzową 
możesz rozmnażać dzieląc ich korzenie. Obie rośliny  są 
niezwykle kompatybilne z innymi i cudownie pachną, 
dlatego też możesz nimi hojnie obsadzić ogród.

Oto kilka ziół, które są zarówno zdrowe, jak i łatwe w uprawie:

Nazwa Wysiew 
Głębokość  
wysiewu w cm

Odstęp między  
rządkami w cm

Bazylia Luty: inspekt, maj: na zewnątrz 0,3 do 0,5  40 x 25

Cząber górski Marzec: na zewnątrz Płytko  30 x 25

Cząber Od kwietnia do czerwca:  
na zewnątrz

Płytko  30 x 25

Ogórecznik lekarski Od kwietnia do czerwca:  
na zewnątrz

0,5 do 1,0  30 x 40

Koper ogrodowy Od kwietnia do czerwca:  
na zewnątrz

2,0 do 3,0  30 x 10

Oregano Luty: inspekt, mai: na zewnątrz 0  30 x 25

Fenkuł włoski Od marca do kwietnia:  
na zewnątrz

1,0 do 2,0  30 x 20

Trybula Od marca do czerwca:  
na zewnątrz

0  30 x 10

Kolendra  
siewna

Od marca do kwietnia:  
na zewnątrz

1,0 do 2,0  30 x 10

Kminek zwyczajny Od marca do czerwca:  
na zewnątrz

1,0 do 2,0  30 x 10

Lawenda  
wąskolistna

Luty: inspekt, maj:na zewnątrz 0  30 x 25
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Lato –  
uprawa ogrodu od czerwca do września

9
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Z pierwszych grządek zebrałeś już plon i teraz musisz je oczyścić i ponownie obsiać. Latem 
jest bardzo gorąco, dlatego powinieneś dużo podlewać, najlepiej wieczorami, dzięki czemu 
mniej wody wyparuje. 

Latem w szczególności wzrasta aktywność wielu szkodników. Połyśnica marchwianka i 
wgryzka szczypiorka rzucają się wręcz na rośliny. Jeśli pożyteczne organizmy nie poradą sobie 
same z tą plagą, to zaopatrz się w cienkie i prześwitujące sieci, które pozwalają ochraniać 
rośliny.

Nazwa Wysiew
Głębokość  
wysiewu w cm

Odstęp między  
rządkami w cm

Lubczyk ogrodowy Marzec: inspekt, kwiecień:  
na zewnątrz

1,0 do 2,0  40 x 60

Lebiodka majeranek Od kwietnia do maja:  
na zewnątrz

0  30 x 25

Krwiściąg  
mniejszy

Marzec: na zewnątrz 0  30 x 25

Szałwia Marzec: inspekt, maj:  
na zewnątrz

0  30 x 25

Szczaw zwyczajny Kwiecień: na zewnątrz 0  30 x 25

Szczypiorek Luty: inspect, od kwietnia  
do lipca: na zewnątrz

0.8 do 1  30 x 25

Czarnuszka Od końca kwietnia: na zewnątrz 0.4  30 x 25

Złocień wieńcowy Kwiecień: na zewnątrz 0  30 x 25

Tymianek Marzec: inspekt, maj:  
na zewnątrz

0  30 x 25

Rzeżucha Luty: inspekt, od kwietnia do 
września: na zewnątrz

0  5 x 10

Hyzop lekarski Od połowy marca: inspekt,  
kwiecień: na zewnątrz 

0  30 x 25

Melisa lekarska Od połowy marca: inspekt, od 
początku maja: na zewnątrz

0  40 x 25


