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Krajowa Rada

mgr in˝. Elżbieta Sikora

DLACZEGO WARTO?
1. Dla zdro wia
– Więk szość ga tun ków wa rzyw za li cza na

jest do tzw. żyw no ści funk cjo nal nej, czy li
ma ją cej nie tyl ko cen ne wła ści wo ści od -
żyw cze, ale rów nież i lecz ni cze – ma łym
wy sił kiem moż na stwo rzyć więc wła sną
„ro ślin ną ap te kę”. 

– Wła sne wa rzy wa to też bar dziej ra cjo nal -
ne od ży wia nie, tak waż ne w pro fi lak ty ce
cho rób, zwłasz cza cy wi li za cyj nych (i mniej
wy da je my na le ki).

– Wa rzy wa upra wia my me to da mi eko lo -
gicz ny mi lub in te gro wa ny mi przy zmi ni -
ma li zo wa nym udzia le środ ków che micz-
nych lub cał ko wi tej ich eli mi na cji. W plo -
nach nie bę dzie za tem po zo sta ło ści pe sty-

Własna produkcja żywności nabiera coraz większego znaczenia
i daje wiele korzyści. Mając zatem do dyspozycji 

nawet nieduży kawałek ziemi, jakim jest działka w ROD,
uprawiajmy tam także warzywa!

WARZYWA
nowoczeÊnie

Skrzynie uprawowe to wygodny
sposób na za∏o˝enie tzw. ogródka
kuchennego
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cy dów ani in nych szko dli wych sub stan cji (np. me ta le cięż kie), za tem
żyw ność ta po win na być bez piecz na.

2. Lep sza ja kość 
– Mo że my jeść za wsze świe że wa rzy wa, ze bra ne w naj od po wied niej szym

mo men cie. 

3. Do wol ny wy bór 
Na dział ce moż na upra wiać ta kie ga tun ki, któ re nie są do stęp ne w sprze -

da ży (np. ki wa no, szpi nak no wo ze landz ki), de li kat ne sa ła ty li ścio we nie zno -
szą ce trans por tu (np. Ja na, Iwa, Far sa), czer wo ny jar muż (np. Red bor F1). Do
wła snej upra wy wy bie ra my też naj smacz niej sze ama tor skie od mia ny: np. po -
mi do ry mię si ste, smacz ne, z de li kat ną skór ką (np. Po ra nek – wcze sna, plen -
na; Ado nis – wy so ka, bar dzo smacz na; Atlas – kar ło wa, póź na; ma li no we 
w ty pie Ba wo le Ser ce, na prze two ry – np. Kmi cic, Rum ba), kra jo we od mia ny
kok taj lo we (np. Cy try nek Gro nia sty, Ma li no wy Sma czek, Ko ra lik). 

4. Wła sne prze two ry 
Z wa rzyw ni ka uzy sku je my do bry, świe ży su ro wiec na wła sne prze two ry,

przy go to wa ne wg do wol nych prze pi sów, bez kon ser wan tów i in nych do dat -
ków do żyw no ści (znaj du ją cych się w pro duk tach prze my sło wych). 

5. Ta niej
Wła sne wa rzy wa i prze two ry to tak że oszczęd no ści w do mo wym bu dże cie.

NOWE METODY UPRAWY
Upra wa wa rzyw w tra dy cyj nym sty lu na grząd kach by wa nie kie dy ko ja -

rzo na z du żą pra co chłon no ścią, to czę sto znie chę ca do po dej mo wa nia te go
za da nia. W tym za kre sie od kil ku lat ob ser wu je się zmia ny. Grząd ki tra dy cyj -
ne, pro wa dzo ne w sys te mie rzę do wym lub pa so wo -rzę do wym są już czę sto
po strze ga ne ja ko prze ży tek. Mo że za tem war to wy brać bar dziej no wo cze -
sne, ła twiej sze i za chę ca ją ce do wła snej upra wy roz wią za nia? Pro po no wa ne
me to dy mo gą mieć za sto so wa nie nie mal na każ dej dział ce, a tak że na ta ra -
sach, bal ko nach, pa tio, a na wet na utwar dzo nym pla cy ku przed do mem 
lub al ta ną. 
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aA. Upra wa w skrzy niach 
Ta me to da jest spo ty ka na czę sto w Za chod niej Eu ro pie, a ostat nio tak że 

i w Pol sce. Upra wa w skrzy niach przy po mi na nie co daw ne in spek ty zim ne
bez przy kry wa nia okna mi (bez pod kła du grzej ne go). Skrzy nie do brze spraw -
dzą się tam, gdzie jest zbyt lek ka gle ba i nie ma moż li wo ści jej po pra wy, 
a upra wa wa rzyw przy nio sła by mier ne efek ty. 

Do te go ro dza ju upra wy moż na uży wać skrzyń bez dna, któ re bę dą zwią -
za ne z pod ło żem bądź z dnem per fo ro wa nym, na któ rym ukła da się kil ku na -
sto cen ty me tro wą war stwę dre na żu (ke ram zyt, gru by żwir).

Róż ni ce w do bo rze ga tun ków do upra wy w skrzy niach, w po rów na niu do
tra dy cyj ne go wa rzyw ni ka, są nie wiel kie: sie je my róż ne wa rzy wa li ścio we, rze -
po wa te, ko rze nio we, przy prawo we. Ter min wy sie wu wa rzyw wcze snych moż -

na przy spie szyć o 7–10 dni. 
W skrzy niach do brze ro sną po -
mi do ry sa mokoń czą ce o nie zbyt
du żej si le wzro stu (np. Ma li niak,
Ola Po lka, Et na F1) i pa pry ka słod -
ka o po kro ju krza cza stym (np.
Ro ber ta F1, Oda, Mar ta Po lka).
Sie jąc fa so lę szpa ra go wą kar ło -
wą, wy bie ra my od mia ny plen ne,
ale nie zbyt sil nie ro sną ce (np. Po l-
ka, Ga lop ka, Zło ta Sa xa, Ko ro na).

Skrzynie ustawione kaskadowo na pochy∏ym terenie

Uprawa wczesnych warzyw liÊciowych
– skrzynia z sa∏atà kolorowà

Ró˝ne rodzaje skrzyƒ



Z dy nio wa tych za le ca się for my o krza cza stym po kro ju (np. cu ki nie, pa ti so ny,
ka bacz ki krza cza ste, ogó rek ’Dar’, dy nia ma karo no wa). 

Po pierw szym zbio rze wa rzyw, upra wia my róż ne rośliny po plo no we, po -
dob nie jak w grun cie. Pod ło że w skrzy niach oczysz cza my z resz tek po zbior -
czych, lek ko prze ko pu je my, wzbo ga ca my kom po stem oraz za si la my jed nym
z na wo zów wieloskładnikowych  (daw ki prze li cza jąc na 1 m2). Na wo zy mie -
sza się z pod ło żem i na wad nia je. Na le ży od cze kać, aż ziemia osią dzie i moż -
na za cząć ko lej ną upra wę na zbiór je sien ny.

JAK ZACZÑå UPRAW¢ W SKRZYNIACH?
1. Naj pierw usta la my miej sce, gdzie usta wić skrzy nie. Wy bie ra my te ren za -

cisz ny, sło necz ny z bli skim do stę -
pem do źró dła wo dy.

2. Skrzy nie moż na wy ko nać we wła -
snym za kre sie lub je za ku pić.

3. Wy mia ry skrzyń za le żą od ro dza -
ju upra wy, ga tun ków ro ślin (po -
krój, si ła wzro stu, dłu gość okre su
we ge ta cji). Prze cięt nie skrzy nia
po win na mieć sze ro kość nie
więk szą niż 120 cm, zaś wy so -
kość od 30 do 70 cm. Na to miast
dłu gość skrzyń – nie więk sza niż
2 m, z uwa gi na to, że krót sze
moż na ła twiej usta wiać 
i w mia rę po trze by prze no sić w
in ne miej sce.

4. Skrzy nię usta wia się na wy zna -
czo nym miej scu na war stwie
geo w łók ni ny (prze pusz czal na
dla wo dy i po wie trza). Pod nią
ukła da my me ta lo wą siat kę, chro -
nią cą przed do stę pem gry zo ni i
kre tów do upraw. Bo ki skrzy ni
wy kła da my włók ni ną.
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a5. Na dno wsy pu je my war stwę dre na żu i wkła da my roz drob nio ne ga łąz ki
i pę dy by lin. (rys. a) 

6. Skrzy nię na peł nia my stop nio wo ży zną, prze pusz czal ną, wzbo ga co ną
na wo za mi i kom po stem zie mią. Lek ko ubi ja my i pod le wa my ko lej ne
war stwy. Cze ka my 2–3 dni, aż pod ło że osią dzie. (rys. b )

7. Sie je my na sio na i sa dzi my roz sa dy. De li kat nie pod le wa my. (rys. c) 

B. Uprawa na stołach
uprawnych  (mobilnych)
Jest to ro dzaj upra wy w skrzy -

niach, ale o mniej szych wymiarach,
umiesz czo nych na ste la żu na kół kach,
któ ry moż na prze ta czać w róż ne
miej sca. Pod spodem sto łu moż na
umo co wać pół kę na drob ne na rzę -
dzia. 

Kil ka ta kich urzą dzeń za pew ni wy -
god ną upra wę wa rzyw dla 1–2 osób,
zwłasz cza w wie ku star szym lub 
z pew nym stop niem nie peł no spraw -
no ści, któ re ma ją kło po ty ze schy la -
niem się. Nie mu szą re zy gno wać 
z pie lę gna cji ro ślin, a sa mo dziel na
upra wa wa rzyw, choć by w nie wiel -
kim wy mia rze, jest źró dłem du żej sa -
tys fak cji. Sto ły upraw ne to do sko na łe
roz wią za nie dla osób, któ re chcą
mieć tro chę wa rzyw bądź ziół na bal -
ko nie lub ta ra sie. Mo gą stać cza so wo
na ścież kach działkowych, przed al -
ta ną…

Na tych sto łach głów nie upra wia
się ro śli ny płyt ko ko rze nią ce się i nie
wy twa rza ją ce du żej ma sy zie lo nej
(wa rzy wa li ścio we, rzod kiew ka, ko -

Wygodny stół uprawny spełnia rol´
ma∏ej ruchomej grzàdki. Produkt 
dost´pny na www.dzialkowiecsklep.pl

Uprawa pomidorów w worku z gotowym substratem
M. Dyrska
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per, ce bu la z dym ki, bu ra ki, mar chew wcze sna,
zio ła, wcze sne sa mo koń czą ce po mi do ry).

C. Uprawa w workach
Wa rzy wa moż na upra wiać wy god niej i no -

wo cze śniej w spe cjal nych wor kach upra wo -
wych. Mo gą one zna leźć za sto so wa nie nie
tyl ko na dział ce, rów nież w przy do mo wych
ogro dach i bal ko nach. W han dlu do stęp ne są
np. fo lio we wor ki z go to wym sub stra tem tor -
fo wym lub spe cjal nie przy go to wa ną zie mią
dla wa rzyw. Go to wy sub strat w wor ku za wie -
ra już od po wied nią ilość próch ni cy i kom plet ny ze staw na wo zów po trzeb -
nych ro śli nom do wzro stu i roz wo ju.

Przy za ku pie ta kich wor ków war to zwra cać uwa gę na ro dzaj i ilość skład -
ni ków na wo zo wych za war tych w pod ło żu (skład czę sto by wa do sto so wa ny
do wy mo gów po szcze gól nych ga tun ków np. dla sa ła ty, pa pry ki, po mi do ra)
oraz na róż ne do dat ki, po pra wia ją ce wła ści wo ści pod ło ża (np. mącz ka ba zal -
to wa, per lit).

W wor ku po ło żo nym na płask wy ci na się zwy kle 3–6 otwo rów i sa dzi roz -
sa dę (po mi do ra, sa ła ty, ogór ka, pa pry ki). Pod ło że w wor kach przed sa dze -
niem ro ślin po win no być ogrza ne do tem pe ra tu ry oto cze nia. 

Nie du że wor ki z upra wą w ra zie po trze by moż na prze no sić. Przy spo dzie -
wa nym przy mroz ku wor ki
na ten chłod ny okres prze -
no si się w cie plej sze i wid ne
miej sce (oszklo ny ga nek, al -
ta na). Aby trans port był wy -
god niej szy, wor ki usta wia
się na drew nia nym ste la żu
lub w skrzyn ce. Ten ro dzaj
przenośnych „po jem ni ków”
moż na umiesz czać na bal -
ko nie, ta ra sie na róż nych po -
zio mach (sto ły, pół ki). 
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Sposób wycinania w worku otworów
do sadzenia rozsady

Uprawa pomidorów w wysokim worku

A. Pokora
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ZABIEGI PIEL¢GNACYJNE 
Wa rzy wa upra wia ne no wo cze sny mi me to da mi (w skrzy niach, na sto łach,

w wor kach) mu szą być tro skli wie pie lę gno wa ne, gdyż tyl ko wte dy uzy ska -
my do bry plon.
m Pod le wa nie po win no być umiar ko wa ne, ale przy tym ro dza ju upra wy 

w upal ne dni ro śli ny mo gą wy ma gać na wad nia nia na wet dwa ra zy dzien -
nie. Do brze spraw dzi się wte dy sys tem na wad nia nia kro pel ko we go.

m Nie kie dy ko niecz ne jest cie nio wa nie upraw, np. okre so wo dla mło dych
ro ślin z de li kat ny mi li ść mi (sa ła ty) oraz dla wa rzyw wy twa rza ją cych du -
żą ma sę zie lo ną (dy nie), doj rze wa ją cych owo ców (po mi do ry). Cie niu jąc
je (pa ra sol, da szek z włók ni ny, da szek ża glo wy) chro ni my przed pa lą cy -
mi pro mie nia mi słoń ca, któ re mo gły by uszko dzić ro śli ny, nad mier nie je
na grze wa jąc. Stół mo bil ny prze su wa my w ocie nio ne miej sca.

m Na wo że nie – ilość na wo zów star to wych w pod ło żu (np. w wor kach)
przed upra wą po win na wy star czyć dla upraw przed plo no wych. Wa rzyw
wcze snych (np. rzod kiew ki, sa ła ty) nie na wo zi się po głów nie. Na wo zi my
wa rzy wa ro sną ce ja ko plon głów ny (np. po mi dor, ogó rek) oraz te, pla no -
wa ne na zbiór póź niej szy (np. po ry, se le ry, jar muż). War to sto so wać kom -
post oraz na wo zy wie lo skład ni ko we daw ko wa ne mniej szy mi por cja mi,
aby unik nąć za so le nia pod ło ża.

m Pod po ry – nie któ re wy żej ro sną ce wa rzy wa mo gą wy ma gać pod pie ra -
nia. Ro lę pod pór mo gą speł -
niać drew nia ne pa li ki, do brze
umo co wa ne do ścian skrzy ni i
usta wio ne uko śnie. Do nich
przy wią zu je się pę dy (pomi- 
do r, ba kła żan). Pę dy przy mo -
co wy wać moż na tak że do
usta wio nych nad ro śli na mi pa -
łą ków z ocyn ko wa ne go dru tu.
W ra zie po trze by pa łą ki bę dą
pod po rą dla osłon (fo lia, włók -
ni na). Pod po ry dla fa so li, ogór -
ka, me lo na po win ny być moc-
niej sze. 

Wysokie skrzynie u∏atwiajà piel´gnacj´ osobom
ograniczonym ruchowo
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Broszurka bezp∏atna przeznaczona dla dzia∏kowców w PZD

Chcesz wie dzieç wi´ cej? 
Czy taj mie si´czni ki „dzia∏ ko wiec” i „Mój Ogró dek”, w któ rych za war ta jest rze tel -

na i ak tu al na wie dza na te mat za go spo da ro wa nia i piel´gna cji dzia∏ek. 
Uwa ga, za ma wiajàc te raz pa kiet pre nu me rat oby dwu cza so pism, zy sku jesz 

6 mie si´cy pre nu me ra ty  „Mój Ogró dek” gra tis. Aktualna oferta na na www.dzial ko -
wiec sklep.pl  tel. 22 101 34 34! 

Wy daw ca: Wy daw nic two „dzia∏ ko wiec” Sp. z o. o. 
ul. Bo bro wiec ka 1, 00–728 War sza wa, tel. 22 101 34 00, 
www.dzial ko wiec.com.pl, www.fa ce bo ok.com/per fek cyj ny ogrod

Wy da no na zle ce nie KR PZD z sie dzi bà w War sza wie.
Na k∏ad: 100 000 egz.
ISBN 978-83-63544-64-5

Fot. Fotolia.com/tsach, elypse, coco; Shutterstock.com/Jeanette Dietl, Hannamariah, Alison Hancock 

Zalety i wady nowoczesnych upraw 
Za le ty (+) 

– wy god na pie lę gna cja;
– lep sze do sto so wa nie dla osób ogra ni czo nych ru cho wo;
– in ten syw ne wy ko rzy sta nie po wierzch ni (du ża pro duk tyw ność na 1 m2);
– moż li wość upra wy ro ślin o więk szych wy ma ga niach gle bo wych na słab -

szych gle bach (piasz czy ste, pod mo kłe) lub za nie czysz czo nych;
– mniej sze ry zy ko po ra ża nia ro ślin przez cho ro by grzybowe po cho dze nia

gle bo we go; 
– skrzy nie do brze spraw dzą się na te re nach po chy łych (za po bie ga nie ero -

zji) a na wet na skar pie przy ta ra sie – do brze wy po zio mo wa ne, usta wio -
ne ka ska do wo;

– ła twiej o za cho wa nie za sad pra wi dło we go zmia no wa nia;
– ter min sie wu lub sa dze nia wa rzyw moż na przy spie szyć o 7–10 dni, 

a w ra zie chło dów ła two jest upra wy okryć.

Wa dy (–)
– upra wy wy ma ga ją częst sze go pod le wa nia; 
– ko niecz ność wy mia ny skrzyń po kil ku la tach; 
– więk sze kosz ty za ło że nia upraw. 


