Uprawa ziół w gruncie (na rabacie)
Miejsce przeznaczone na założenie rabaty z ziołami powinno być słoneczne i osłonięte od
wiatru. Gleba powinna być przepuszczalna, ciepła i zasobna w składniki organiczne, o
odczynie zasadowym – na glebach ciężkich, zlewnych zioła źle rosną, dlatego takie gleby
należy rozluźnić przez dodatek piasku lub odkwaszonego torfu.
Pielęgnacja ziół w gruncie polega na odchwaszczaniu. Posadzone rośliny możemy też
przycinać – sprzyja to rozkrzewieniu się roślin. W pierwszym roku uprawy nie wolno jednak
ciąć zbyt intensywnie gatunków wieloletnich, ponieważ nadmiernie przycięta roślina może
być mniej odporna na wymarzanie. Korzystnie wpływa na te rośliny obsypanie ziemią ich
dolnych części przed nastaniem mrozów.
Planując uprawę ziół w ogrodzie możemy przeznaczyć dla nich osobne miejsce, bądź
posadzić je razem z warzywami – znany jest ich pozytywny wpływ na plonowanie i
zdrowotność roślin warzywnych; zioła mogą być też potraktowane jako rośliny ozdobne i w
takim wypadku posadzimy je razem z innymi roślinami ozdobnymi (także na obwódkach i w
ogródkach skalnych). Rabata z ziołami może pełnić również rolę naszego prywatnego
„gabinetu aromaterapii” – na taką rabatę nadają się rośliny silnie pachnące: lawenda,
kocimiętka właściwa, bylica, oregano, ruta, lubczyk, tymianek, różne gatunki mięty, hyzop,
szałwia.
Planując ogródek ziołowy musimy wziąć również pod uwagę wysokość poszczególnych
roślin, barwę ich liści oraz intensywność wzrostu (jak szybko rosną wzwyż i jak rozrastają się
na szerokość). Chodzi o to, aby rośliny nie zacieniały się wzajemnie i aby tworzyły ciekawe
zestawienie kolorystyczne.
Podczas planowania rozmieszczenia roślin należy też brać pod uwagę okres ich uprawy –
zioła wieloletnie posadźmy raczej z tyłu rabaty, na obwódkach lub na murkach, pamiętając
aby dostęp do nich nie był utrudniony przez rośliny jednoroczne rosnące z przodu.
Osobiście zalecam sadzić rozsadę ziół, w którą można się zaopatrzyć w specjalistycznym
gospodarstwie ogrodniczym – samodzielne przygotowanie rozsady w domu nie zawsze
kończy się powodzeniem, podobnie jak siew w gruncie (niewłaściwa temperatura, wilgotność,
oświetlenie).
ABC uprawy w gruncie ziół, które można zakupić w naszym gospodarstwie przedstawia
Tabela Nr 1.
TABELA 1. ABC UPRAWY ZIÓŁ W GRUNCIE
Nazwa
rośliny

Termin
sadzenia

wysokość

Rozstawa
roślin w
gruncie

Okres
kwitnieni
a

Okres
uprawy

Arcydzięgiel
litwor

Po 15 V

1,5-2,5 m

100 cmx 150
cm

Koniec Vpocz. VII

dwuletni

(Archangelic
a officinalis)
Bazylia
pospolita
(Ocimum
basilicum)

Po 15 V

30-40/50 cm

25-40x20 cm

VII-poł.IX

jednoroczna

Biedrzeniec
anyż
(Pimpinella
anisum)

Po 15 V

30-60 cm

10x 25-40 cm VI – VIII

jednoroczna

Bylica
estragon
(Artemisia
dracunculus)

Po 15 V lub 120-150 cm
na pocz.IX

60x 40-60 cm

Wieloletni
(zwykle 3-4
lata)

Bylica piołun
(Artemisia
absynthium)

W połowie
lata

Do 150 cm

40 x 40 cm

VII- VIII

wieloletni

Cząber
ogrodowy
(Satureja
hortensis)

Po 15 maja

30-40 cm

30 x 40 cm
(20x30) – 10
x 15 cm

VII, VIII

jednoroczny

Hyzop
lekarski
(Hyssopus
officinalis)

Po 15 maja

40-60 cm

40 x 40 cm

VI-VIII

Wieloletni (3
do 5 lat)

Lawenda
wąskolistna
(Lavandula
angustifolia)

Po 15 maja
lub połowa
lata

30-60 cm

60 x40 cm
VII-VIII
(50x50/50x
1m – zależnie
od odmiany)

Wieloletni
(3-6 lat)

Lebiodka
pospolita
(Oregano)
(Origanum
vulgare)

Po 15 maja

60-80 cm

50 x 50
cm/40x 60
cm

VI-IX

wieloletni

Lubczyk
ogrodowy
(Levisticum

Wczesna
wiosna lub
VI-VII

Do 2 m (wys.
pędów
kwiatostanowych

40 x 60 cm

VI – VIII

wieloletni

officinale)

)

Macierzanka
piaskowa
(Thymus
serpyllum)

Wiosna/lat
o

15 cm

30 x 40 cm

VI – IX

Wieloletni

Majeranek
ogrodowy
(Origanum
Majorana)

Po 15 maja

30 cm

40 x 20 cm

VII – VIII

jednoroczny

Melisa
lekarska
(Melissa
oficinalis)

Po 15 maja

60-80 cm

40 x 20-30
cm

VI – VIII

Wieloletni
(odmładzam
y co 3-4 lata
przez
rozdzielenie
starych karp)

Mięta
pieprzowa
(Mentha
piperita)

Po 15 maja

30-90 cm

15 x 40-60
cm

Pocz. VII
– poł. VIII

Wieloletni
(górna część
zimą
zamiera)

Szałwia
lekarska

Koniec V

40-80 cm

40 x 40 cm
(30x30/50x5
0 cm)

V – VI

wieloletni

Tymianek
właściwy
/pospolity
(Thymus
vulgaris)

Wczesna
wiosna lub
koniec VI

20-40 cm

40 x 20
cm/30 x 20
cm

Od V do
IX

wieloletni
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