Ramowy konspekt zajęć praktycznych z przedmiotu Uprawa roślin ozdobnych
Klasa: 3 technikum architektury krajobrazu
Liczba godzin: 4 (zegarowe)
Nauczyciel prowadzący: mgr Wiesława Wojciechowska
Temat: Projektujemy ogród ziołowy
Cele:
- uczeń zna:
* zioła przydatne do tworzenia kompozycji ogrodowych o dużych walorach ozdobnych;
* możliwości użytkowego wykorzystania ziół poza ogrodnictwem (lecznictwo, kuchnia, kosmetyka,
biodynamika);
* zasady planowania ogrodu ziołowego;
* zasady uprawy ziół;
* sposoby rozmnażania ziół;
* możliwości wykorzystania ziół w bukieciarstwie;
- uczeń umie:
* dobrać właściwe zioła do ogrodu lub na rabatę w zależności od funkcji, jakie mają spełniać (przyprawowe,
lecznicze, tło dla rabat kwiatowych lub warzywnych, otoczenie kącika wypoczynkowego, zagospodarowanie
całej działki) z uwzględnieniem wymagań tych roślin co do środowiska przyrodniczo-glebowego;
* zaprojektować ogród lub rabatę ziołową na dowolnej powierzchni;
- uczeń rozumie:
* celowość zakładania rabat lub ogrodów ziołowych jako kompozycji ogrodowych o dużych walorach
ozdobnych i użytkowych.
Pomoce dydaktyczne:
1. Materiał teoretyczny opracowany przez prowadzącego nauczyciela – zasady planowania ogrodów z
ziołami, rozmnażanie ziół, rodzaje preparatów ziołowych stosowanych w biodynamice, zasady uprawy
ziół w gruncie i w pojemnikach – otrzymuje go w formie pisemnej każdy uczeń.
2. Materiał teoretyczny: rozmnażanie ziół, wykorzystanie ziół w bukieciarstwie, uprawa i ochrona ziół –
ksero z pozycji: Działkowiec 4/2001 – nr specjalny Ogrody ziołowe; L. Bremnes, Zioła Encyklopedia
kieszonkowa, Muza S.A., W-wa 1995; P. Ody (z ang.przełożył K.Chejwowski) Zioła w domu, Świat
Książki, W-wa 1996.
3. Prezentacja przygotowana przez prowadzącego nauczyciela – fotografie niektórych popularnych ziół
(płyta DVD) oraz świeże zioła posadzone w doniczkach (hyzop, kocimiętka, lawenda, lubczyk, melisa,
mięta, oregano, santolina, szałwia, rozmaryn) .
4. Fotografie projektów założeń ogrodowych z wykorzystaniem ziół - M.Chojnacka, L.M. Krześniak –
Zioła na działce, Krajowa Rada PZD, W-wa 2000; Działkowiec 4/2001 – nr specjalny: Ogrody ziołowe.

5. Katalog z fotografiami ziół i roślin ozdobnych wykorzystywanych jako surowiec zielarski – Firma
Volmary, 2012.
6. Tabele opracowane przez prowadzącego nauczyciela: Zioła wykorzystywane w biodynamicznej uprawie
roślin, Rośliny odstraszające szkodniki, Najpopularniejsze rośliny zielarskie, ABC uprawy ziół w
gruncie.
Przebieg zajęć:
1. Sprawdzenie obecności.
2. Kontrola pracy domowej – odbiór projektów oczka wodnego.
3. Zapoznanie uczniów z tematyką bieżących zajęć.
4. Wstępne informacje dotyczące znaczenia i wykorzystania ziół.
5. Zapoznanie uczniów z wymaganiami ziół co do środowiska, gleby i uprawy – prezentacja fotografii ziół
i świeżych ziół posadzonych w doniczkach.
6. Prezentacja kilku projektów rabat i zagospodarowania działki z wykorzystaniem ziół.
7. Prezentacja możliwości wykorzystania ziół w bukieciarstwie (fotografie kompozycji z wykorzystaniem
roślin zielarskich).
8. Zadanie domowe: Zaprojektowanie rabaty ziołowej z bylinami zakładanej na terenie obiektu szkolnego.
Załączniki:
I.

Treść zadania domowego.

II. Materiał teoretyczno-instruktażowy (opracowany przez prowadzącego) – Projektujemy ogród ziołowy,
Uprawa ziół w gruncie, Uprawa ziół w pojemnikach.
III. Tabele opracowane przez prowadzącego nauczyciela: Zioła wykorzystywane w biodynamicznej uprawie
roślin, Rośliny odstraszające szkodniki, Najpopularniejsze rośliny zielarskie, ABC uprawy
najpopularniejszych ziół w gruncie.
Załącznik I. Zadanie domowe
Zaprojektuj rabatę ziołową z bylinami. Długość rabaty 5 m, szerokość 2 m. Pamiętaj, aby dobierać byliny
lubiące stanowisko słoneczne i kwitnące w różnych miesiącach roku. Projektując rabatę nie zapominaj o tym,
aby rośliny wyższe umieszczać na rabacie z tyłu, a niższe z przodu. Wykonaj odpowiedni rysunek wraz z
objaśnieniami.
Załącznik II. 1. Projektujemy ogród ziołowy
1. Znaczenie i wykorzystanie ziół.
Pod koniec XX wieku w wielu krajach Europy, w tym także i w Polsce obserwujemy zwiększenie
zainteresowania dawnymi tradycjami agrarnymi: naturalnymi metodami uprawy i uprawianymi dawniej
roślinami użytkowymi, wśród których są także zioła przyprawowe i lecznicze.
Rośliny zielarskie wyróżnia od innych roślin zawartość pewnych związków organicznych o potwierdzonym
działaniu fizjologicznym, zwanych substancjami czynnymi. Związki te to: alkaloidy, glikozydy, garbniki,
saponiny, flawonidy, antocyjany, kumaryny, witaminy i olejki eteryczne, które decydują, m.in., o zapachu ziół.
Ilość wymienionych związków w roślinie zależy od jej stadium rozwojowego oraz od warunków

atmosferycznych. Związki czynne znajdują się w różnych organach rośliny i w ciągu okresu wegetacji ulegają
przemianom – dlatego ważna jest znajomość terminów ich zbioru.
Z roślin zielarskich można pozyskiwać kilka surowców, np. liście, kłącze, korzeń, nasiona, kwiaty, całą
nadziemną część.
Rośliny zielarskie w zależności od celu, w jakim są używane, dzielimy na: lecznicze, przyprawowe
(wykorzystywane w kuchni i w przemyśle spożywczym), olejkodajne (wykorzystywane w lecznictwie, w
przemyśle spożywczym i w kosmetyce) i barwierskie (do farbowania produktów spożywczych i kosmetycznych,
przy konserwacji zabytków). Jest to jednak podział umowny, ponieważ są zioła o wielorakim zastosowaniu.
Ostatnio wzrasta zainteresowanie wykorzystaniem ziół w biodynamice (sporządzanie preparatów do ochrony i
zwalczania chorób i szkodników) i do tworzenia kompozycji ogrodowych o walorach ozdobnych (duża
różnorodność pokrojów, kolorów i kształtów liści, barw kwiatów i specyficznych aromatów).
2. Planowanie ogrodu ziołowego – najważniejsze założenia, które należy brać pod uwagę.
* stanowisko: słoneczne i zaciszne; większość ziół pochodzi z południa Europy; w cieniu mogą rosnąć: mięta
pieprzowa, lubczyk ogrodowy i szczaw;
* rodzaj gleby: żyzne, bogata w składniki mineralne i dobrze spulchnione; zamiast ściółki z kory zastosujmy
żwir lub drobne kruszywo kamienne, pozwoli to na lepsze gromadzenie wilgoci i ciepła, które w nocy wolno
oddają kamienie nagrzewające się w ciągu dnia (nawet w czasie chłodnych dni, ale z dużą ilością słońca);
możemy też rozmieścić pomiędzy roślinami nieduże kamienie lub cegły;
* położenie w stosunku do potencjalnych źródeł zanieczyszczenia – bliskość szosy, parkingu, placu
manewrowego itp. (metale ciężkie gromadzą się w liściach);
* powody założenia ogrodu ziołowego: cel użytkowy (wykorzystanie w celach zdrowotnych lub
przyprawowych) lub jako ozdoba rabat kwiatowych lub warzywnych bądź kącika wypoczynkowego, czy też
forma zagospodarowania całej działki; cele możemy oczywiście połączyć i zaprojektować ogród lub rabatę z
ziołami o szerokim wachlarzu ich wykorzystania;
*możemy wziąć pod uwagę uprawę ziół w pojemnikach – zioła posadzone w pojemnikach, odpowiednio
dobrane, mogą stanowić dekorację różnych miejsc w ogrodzie i przy domu (tarasy, balkony, parapety okienne,
loggie).
Każdy projekt możemy zaaranżować w różny sposób – nowocześnie, tradycyjnie, geometrycznie lub na styl
śródziemnomorski. Nie zapominajmy jednak, że zioła najładniej prezentują się na tle takich materiałów
budowlanych jak ceramika, kamień i drewno. Pamiętajmy również o dekorowaniu ogrodów i rabat z ziołami
choćby najdrobniejszymi elementami wodnymi, które oprócz tego, że są wspaniałą dekoracją, wpływają na
mikroklimat miejsca, w którym je umieszczono.
3. Siew i sadzenie
a) siew nasion bezpośrednio na miejsce stałe – w zależności od gatunku wykonujemy w kwietniu lub
maju, nasiona wysiewamy w rzędy i przykrywamy warstwą ziemi grubości 3-6 mm; wyjątki: nasiona
światłolubne (rumianek pospolity) nie wymagają przykrycia, a gleba przed siewem musi być
zwałowana; po wschodach przerywamy rośliny pozostawiając jedną co kilka, kilkanaście lub
kilkadziesiąt centymetrów – to zależy od gatunku;
b) uprawa z rozsady – rozsadę przygotowujemy w szklarni lub tunelu foliowym; nasiona wysiewamy
rzędowo do skrzynek wysiewnych, podlewając podłoże przed siewem, przykrywamy wilgotnym
piaskiem (warstwa 0,5-1 cm) i nakładamy folię; siewki pikujemy do multiplatów lub doniczek; siew i
pikowanie w podłoże wolne od chorób i szkodników, dobrze wchłaniające wodę i niezaskorupiające się
(najlepiej substrat torfowy); niektóre nasiona wymagają przed siewem stratyfikacji – w tym celu
przetrzymujemy je w wilgotnym piasku od 2 tygodni do miesiąca w temperaturze 4 st.C; przed

wysadzeniem na miejsce stałe rozsadę hartujemy; rośliny wrażliwe na przymrozki wysadzamy do
gruntu po 20 maja;
c) rozmnażanie wegetatywne
* rozmnażanie przez podział roślin – dzielimy stare egzemplarze ziół wieloletnich i te zioła, które źle mnożą
się z siewu lub sadzonek zielnych (mięta, szałwia, kozłek lekarski)(podział kłączy, rozłogów lub całych
roślin), podział przeprowadzamy wiosną lub jesienią w dzień pochmurny i gdy gleba jest wilgotna,
podzielone rośliny od razu sadzimy na miejsce stałe; nadziemną część rośliny możemy przyciąć w celu
lepszego przyjęcia się;
* rozmnażanie przez sadzonki (zielne lub zdrewniałe) – rozmnażamy w ten sposób te rośliny, które w
naszych warunkach klimatycznych nie zawiązują nasion (mięta, santolina) lub te, których nasiona kiełkują słabo
i nierównomiernie (np. rozmaryn, lawenda); rozmnażanie przez sadzonki zielne przeprowadzamy wiosną;
sadzonki z 3-4 liśćmi o długości 5-10 cm; rozmnażanie ziół przez sporządzanie sadzonek zdrewniałych to
stosunkowo rzadko wykorzystywany sposób – sadzonki uzyskuje się z części pędu zdrewniałego znajdującego
się w stanie spoczynku zimowego, długość sadzonki powinna wynosić 15-25 cm, podłoże i warunki
sadzonkowania są takie same jak przy produkcji sadzonek zielnych, sadzonki zdrewniałe ukorzeniają się po
okresie ok. 1 miesiąca; podłoże do ukorzeniania sadzonek zielnych i zdrewniałych oraz warunki w czasie
ukorzeniania takie same jak w przypadku kwiatów balkonowych, sadzonki zielne umieszczamy w podłożu
rzędami, rzędy w odstępach co kilka cm, a w rzędach ukośnie na głębokości 2-3 cm tak, aby co najmniej jedno
oczko znajdowało się nad powierzchnią podłoża, ukorzeniają się po 2-3 tygodniach; możemy zastosować
odpowiednie ukorzeniacze (do sadzonek zielnych lub zdrewniałych), co przyspieszy ukorzenianie i zwiększy
ilość sadzonek, które wytworzą korzenie (zasady postępowania z ukorzeniaczami zostały przedstawione w klasie
2, podobnie jak sposoby i zasady rozmnażania roślin).
4. Rodzaje preparatów ziołowych stosowanych w biodynamice
Zioła można wykorzystać do sporządzania gnojówek, naparów, wywarów i wyciągów, które pomogą ograniczyć
występowanie chorób i będą doskonałym nawozem. Niektóre zioła odstraszają też szkodniki.
Gnojówka – 1kg ziela zalewa się 10 litrami wody (naczynie drewniane, kamionkowe lub plastikowe), naczynia
nie przykrywamy, gnojówkę mieszamy codziennie; fermentacja trwa ok. 2 tydodni; gnojówka nadaje się do
użycia, gdy na powierzchni nie zbiera się już piana – należy ją zużyć w ciągu 1-2 m-cy.
Napar – świeże lub suszone rośliny zalewamy gorącą wodą i pozostawiamy pod przykryciem na 20-30 minut.
Wyciąg (nastój) – suszone lub świeże rośliny zalewamy zimną wodą na 12-24 godziny. Po tym czasie wyciąg
możemy przetrzymać maksymalnie jeden dzień.
Wywar – świeże lub suszone rośliny zalewa się wodą i pozostawia do namoczenia na 12-24 godziny, następnie
gotuje na niewielkim ogniu przez 30 minut i pozostawia do wystygnięcia pod przykryciem. Następnie zlewamy.
Jeśli zlejemy gorący wywar, to zachowa on swoje właściwości przez 3-4 miesiące.
Załącznik II.2. 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.
Przystępując do planowania ogródka ziołowego, 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 bez zapewnienia odpowiednich warunków wzrostu
(szklarnia, tunel foliowy) nie zawsze kończy się powodzeniem, podobnie jak siew w gruncie (niewłaściwa
temperatura, wilgotność, oświetlenie).
ABC uprawy niektórych ziół w gruncie przedstawia Tabela Nr 4.
Załącznik II.3. Uprawa ziół w pojemnikach.
Uprawę ziół w doniczkach lub skrzynkach polecamy wszystkim, którzy chcą cieszyć się ich smakiem i
aromatem przez cały rok, a także tym, którzy nie mają możliwości ich uprawy w gruncie.
Planując uprawę ziół w pojemnikach należy wziąć pod uwagę kilka kwestii:


rośliny muszą otrzymać codziennie minimum 6 – godzinną porcję światła (najlepiej wystawa
południowa lub południowo-wschodnia); w trakcie uprawy doniczki/skrzynki należy obracać tak, aby
zapewnić równomierne oświetlenie całej roślinie – niedostatek światła może powodować wyciąganie
się młodych roślin (etiolację), jest to ważne zimą, gdy dni są krótkie,



do uprawy w doniczkach najlepiej nadaje się bazylia, majeranek, tymianek i cząber, pietruszka naciowa
i szczypiorek,



do uprawy w skrzynkach nadaje się hyzop, lawenda, rozmaryn, szałwia i melisa – skrzynki muszą być
głębokie na 50-80 cm,



ziołom w pojemnikach należy zagwarantować odpowiednią do ich wzrostu „przestrzeń życiową”: dla
cząbru, szczypiorku i pietruszki naciowej odpowiednia będzie doniczka o średnicy 14-16 cm, dla
majeranku i tymianku średnica doniczki ok. 20 cm, a dla bazylii i rozmarynu o średnicy 35 cm,



na niewielkiej powierzchni (loggia, balkon, okno) ładnie wyglądają rośliny zestawione w grupy – w
grupie rosną lepiej i łatwiej je pielęgnować,



podłoże w pojemnikach powinno być lekkie, przepuszczalne i zasobne w składniki pokarmowe i musi
mieć odczyn zasadowy –najlepiej podłoże uniwersalne (substrat torfowy) o pH zasadowym, do którego
możemy dodać trochę piasku; w dnie pojemnika robimy nieduży otwór (jeden 2-3 cm lub kilka
mniejszych), następnie na dno dajemy drenaż (2-3 cm)z grubszego żwiru (mogą być kawałki drobno
potłuczonych glinianych doniczek), na drenaż dajemy ziemię i lekko ją ugniatamy – ziemi dajemy tyle,
aby od góry pojemnika pozostało wolne 3-5 cm, następnie podłoże podlewamy i sadzimy rośliny, a po
zasadzeniu dajemy ostatnią, górną warstwę, tj. również żwir, ale drobny, co zapobiegnie nadmiernej
utracie wilgoci z podłoża (jest to ważne szczególnie na balkonach położonych na wyższych piętrach,
gdzie podłoże może być szybciej wysuszane przez promienie słoneczne i wiatry,



w pojemnikach możemy uprawiać także zioła egzotyczne, np. stewię, lippię czy trawę cytrynową,



zapotrzebowanie ziół na wodę nie jest jednakowe, np. majeranek i bazylia nie tolerują zalewania i
nadmiernie wilgotnego podłoża, melisa i mięta mają większe zapotrzebowanie na wodę – nie ma jednej
„recepty” na to, jak często i jak obficie podlewać zioła w pojemnikach, musimy obserwować rośliny,
podłoże, w którym rosną oraz warunki, w jakich rosną (temperatura, pora roku) i dostarczać im taką
ilość wody, jakiej potrzebują w danym momencie, dbając, aby podłożenie nie było permanentnie
przesuszone lub nadmiernie wilgotne – najlepiej przyjąć zasadę, że przed kolejnym podlaniem ziemia w
pojemniku powinna lekko przeschnąć, ale nie powinniśmy dopuścić do zwiędnięcia rośliny; jeśli
„zdarzy” nam się przesuszyć podłoże i roślina więdnie, należy namoczyć całą doniczką na na 2-3
minuty w pojemniku z wodą, po czym wyjąć ją i pozwolić nadmiarowi wody ścieknąć (jeśli postawimy
doniczkę na podstawkę, to wylejmy z niej wodę, która ściekła z doniczki – nadmiar wody i odcięcie
dopływu powietrza do korzeni może doprowadzić do ich gnicia, a konsekwencji do obumierania całej
rośliny ); zimą należy ograniczyć podlewanie roślin rosnących w domu – dostarczać tylko tyle wody,
aby nie zahamować wegetacji roślin



najlepiej sadźmy zioła z rozsady w doniczkach (jeśli mamy warunki do jej wyprodukowania, to
przygotowujemy ją sami, jeśli nie, to kupujemy u ogrodnika) – uprawa z rozsady ma tą zaletę, że
rośliny szybciej się przyjmują, wcześniej zakwitną i dadzą większy plon ziela, taką rozsadę
przygotowano, zapewniając roślinom właściwe warunki wzrostu, co jest bardzo ważnym czynnikiem w
ich dalszej uprawie – z „kiepskiej” rozsady nie wyrośnie wspaniały „okaz”; przy kupnie rozsady
zwróćmy uwagę, czy nie jest uszkodzona (czy nie ma na niej szkodników i objawów wskazujących na
chorobę, np. plamy na liściach, dziurki w liściach, zniekształcenia liści, brązowe plamy na łodygach
itp.) – „dobra’ rozsada powinna mieć wysokość 10-12 cm, krótkie międzywęźla (odległość pomiędzy
liśćmi na łodydze) i właściwą dla danego zioła barwę liści – rozsadę ziół przygotowaną w doniczkach
możemy przesadzać do większych pojemników od lutego do września – nie polecam zakładania uprawy
pojemnikowej od października do lutego (zbyt mała ilość światła dla dobrego wzrostu rozsady).

Załącznik III. Tabele
Tabela 1. Zioła wykorzystywane w biodynamicznej uprawie roślin ozdobnych
Lp.

Nazwa

Zastosowanie

Miejsce

Terminy stosowania

1.

Bylica piołun
(Artemisia
absinthium)

1. Przeciwko pchełkom
ziemnym 2.Przeciwko
mszycom, wciornastkom

1.Rośliny
2.Rośliny

1. Zapobiegawczo 2 razy w tygodniu
2.W razie potrzeby

2.

Cebula
zwyczajna
(Allium cepa)

Przeciwko chorobom
grzybowym i przędziorkom

Rośliny

Zapobiegawczo

3.

Czosnek
(Allium
sativum)

Przeciwko chorobom
grzybowym i przędziorkom

Rośliny

Zapobiegawczo

4.

Narecznica
samcza
(Dryopteris
filix-mas)

Przeciwko bawełnicy
korówce i misecznikom

Rośliny

Oprysk zimowy

5.

Orlica
pospolita
(Peridium

1.Przeciwko mszycom
2.Przeciwko ślimakom

1.Rośliny
2.Gleba, rośliny

1.Przedwiośnie 2.W razie potrzeby

aquilinum)
6.

Pokrzywa
zwyczajna
(Urtica dioica)

1.Zabezpiecza przed
chorobami grzybowymi 2.Z
dodatkiem wrotyczu
pospolitego przeciwko
przędziorkom. 3.Przeciwko
szarej pleśni, rdzy,
mączniakom

1.Gleba, rośliny
2.Przeciwko
szkodnikomrośliny
3.Rośliny

1.Zapobiegawczo-IX-X; w przypadku
wystąpienia choroby-cały rok co 2
tyg. przez 3 dni z rzędu w mieszance
z wrotyczem pospolitym
2.Przeciwko szkodnikom-cały rok co
2 tyg. przez 3 dni z rzędu w
mieszance z wrotyczem pospolitym
3. W razie potrzeby

7.

Rumianek
pospolity
(Matricaria
chamomilla)

Dezynfekuje nasiona i
przyspiesza ich kiełkowanie
(moczyć przez 15 minut)

Rośliny, nasiona

Zapobiegawczo

8.

Skrzyp polny
(Equisetum
arvense)

1.Zapobiegawczo przeciwko
chorobom grzybowym
2.przeciwko chlorozie;
3.przeciwko chorobom
pędów

1.Gleba
2.Rośliny
3.Rośliny

1.Wiosną 2. Przed ruszeniem pąków
3. Wczesną wiosną

9.

Wrotycz
pospolity
(Tanaceum
vulgare)

Przeciwko wciornastkom,
mszycom (z dodatkiem
skrzypu)

Rośliny

Wiosną po ustaniu mrozów, co 2
tygodnie przez 3 dni z rzędu

Tabela 2. Rośliny odstraszające szkodniki
Szkodnik

Roślina odstraszająca

Drutowce

Gorczyca biała

Mszyce

Anyż, czosnek, kolendra, mięta, nasturcja, szczypiorek, wrotycz

Mączliki, miodówki

Aksamitka, bylica piołun, nasturcja,

Nornice

Czosnek, nostrzyk, bez czarny

Myszy

Mięta, gorczyca

Nicienie

Aksamitka, nagietek

Oprzędziki

Wrotycz, bylica piołun

Pędraki

Bylica piołun, cebula, pelargonia, petunia

Przędziorki

Cebula, czosnek, szczypiorek

Ślimaki

Begonia, czosnek

Tabela 3. Najpopularniejsze rośliny zielarskie

Rośliny jednoroczne

Rośliny dwuletnie

L
p.

Nazwa

Termin siewu;
wysokość

L
p.

Nazwa

Termin
siewu;
wysok.

L
p.

Nazwa

Termin siewu

1.

Bazylia
pospolita
(Ocimum
basilicum)

III pod
osłonami,
wysadzanie
rozsady po 20
maja; 60-80 cm

1.

Arcydzięgiel
litwor
(Archangelic
a officinalis)

Siew do
gruntu
IV lub z
rozsady
VI; 150200 cm

1.

Bylica Boże
drzew dr
(Atemisia
abrotanum)

Rozmna-żanie
z sadzo-nek
wiosną; 120
cm

2.

Biedrzenie
c anyż,
Anyż
(Pimpinella
ani sum)

Koniec IV do
gruntu; 60 cm

2.

Bylica Estragon
(Artemisia
dracunculus)

III-IV przez
sadzonki
kłączo-wopędowe; 100150 cm

3.

Czarnuszka
siewna
(Nigella
sativa)

Koniec III do
gruntu; 30 cm

3.

Bez czarny
(Sambucus
nigra)

Tylko do
dużych
ogrodów o
natural-ny m
charakterze

4.

Cząber
ogrodowy
(Satureja
hortensis)

Koniec IV do
gruntu(produko
wany z rozsady
drewnieje); 40
cm

4.

Dziura-wiec
zwyczaj-ny
(Hyperi-

na rozsadniku
jesienią;na
miejsce stałe
sadzimy
wiosną następ.
roku; 60 cm

5.

6.

7.

Gorczyca
biała
(Sinapis
alba)

III do gruntu;
100 cm

Kolendra
siewna
(Coriandru
m sativum)

Zimowy-w
listopadzie do
gruntu;
wiosenny III do
gruntu; 50-70
cm

Kozieradka
pospolita
(Trigonella
foenumgraecum)

IV do gruntu; 60
cm

2.

Dziewanna
wielkokwiat
owa
(Verbascum
thapsiforme)

Rośliny wieloletnie

wiosna
siew do
gruntu;
180 cm

cum perforatum)
3.

4.

Fenkuł,
Koper
włoski
(Foeniculum
capillaceum)

Kminek
zwyczajny
(Carum
carvi)

Do
gruntu
od
poł.IV
gniazdo
wo lub
VII-VIII
na
rozsadni
k (tam
zimuje);
200 cm

5.

Wiosną
siew na
miejsce
stałe;
100 cm

7.

Hyzop lekarski
(Hysso-pus
officina-lis)

pocz.IV do
skrzy-nek lub
pod koniec IV
na rozsadnik;sadz.na
miej.st.
VIII-IX; 50
cm

6.

Kozłek lekarski
(Valeria-na
officina-lis)

**Lawenda
wąskolistna
(Lavandula
angusti-folia)

do gruntu
koniec IV; 150
cm

Siew do
skrzyn. III/IV
(nasiona
wymag.
straty-fikacji)

lub sadzonki
zielne V i VI;
60 cm
8.

Len
zwyczajny
(Linum
usitatissim
um)

Od III do
gruntu; 150 cm

8.

**Lebiodka
pospolita
(Origa-num
vulgare)

Siew wiosną
na rozsad.,
podział wiosną
i jesienią; 6080 cm

9.

*Majerane
k
ogrodowy
(Origanum
majorana)

III do skrzynek;
40 cm

9.

Lubczyk
ogrodo-wy
(Levisticum
officina-le)

VIII na
rozsdadniku;
poział karp
wiosną; 200
cm

10
.

Nagietek
lekarski
(Calendula
officinalis)

IV do gruntu; 50
cm

10

Macierzanka
piaskowa
(Thymus
serpyllum)

Siew wiosną,
sadzonki
zielne V; 5-1015 cm

11
.

Nasturcja
większa
(N.ogrodo
wa)
(Tropaeolu
m majus)

Druga połowa
maja do gruntu;
płożąca, na
podporachpnąca 150 cm

11

**Melisa
lekarska
(Melissa
officinalis)

IV do
doniczek,
rozsada w
grunt po 15 V;
60-80 cm

12

*Rozmaryn
lekarski
(Rosmarinu
s officinalis)*

Sadzonki zielne
IV-V; 40-60 cm

12

Mięta pieprzowa
(Mentha
piperata)

Rozmnaż.z
rozłogów(wcz
esna wiosna)
lub sadzonek
zielnych(VVI); 60 cm

13

Rumianek
pospolity
(Matricaria
chamomilla

III-IV do gruntu;
50 cm

13

**Rumian
szlachetny
(Rzymski)(Anth
emis nobilis)

Wiosną do
skrzynek lub
przez podział;
30 cm

14

**Szałwia
lekarska (Salvia
officinalis)

III do
skrzynek; 70
cm

15

Tymianek
właściwy
(Thymus
vulgaris)

Na
rozsadnikuXXI lub III-IV,
sadzonki
zielne IV-V;
30 cm

16

Żywokost
lekarski
(Symphytum

Rozmnaż.z
sadzonek
korzeniowy

officinale)

ch; 30-8- cm

*rośliny wieloletnie, ale nie wytrzymują mrozów i w naszym klimacie muszą być przechowywane w
pomieszczeniach z dodatnią temperaturą;
**wymagają okrycia na zimę, gdyż w bardzo mroźne (szczególnie bezśnieżne) zimy mogą wymarzać
Tabela 4. ABC uprawy najpopularniejszych ziół w gruncie
Nazwa rośliny

Termin
sadzenia

wysokość

Rozstawa roślin
w gruncie

Okres
kwitnienia

Okres uprawy

Arcydzięgiel
litwor
(Archangelica
officinalis)

Po 15 V

1,5-2,5 m

100 cmx 150 cm

Koniec Vpocz. VII

dwuletni

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
na pocz.IX

120-150 cm

60x 40-60 cm

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
(50x50/50x 1m –
zależnie od
odmiany)

VII-VIII

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

Wczesna
wiosna lub

Do 2 m (wys.
pędów

40 x 60 cm

VI – VIII

wieloletni

Wieloletni
(zwykle 3-4 lata)

(Levisticum
officinale)

VI-VII

kwiatostanowych)

Macierzanka
piaskowa
(Thymus
serpyllum)

Wiosna/lato

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
(odmładzamy 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
(30x30/50x50
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

