
TEMAT: Wczesnowiosenny wysiew nasion, bo kto w marcu zasieje, ten się wiosną śmieje.  

 Niebawem parapety ogrodników całe będą pozastawiane miniinspektami, w których wykiełkują warzywa,  
zioła i rośliny ozdobne. Rośliny jednoroczne bardzo często uzyskujemy z rozsady. W tym celu wysiewamy ich nasiona 
do skrzyneczek lub doniczek ustawionych na parapecie, w szklarniach lub tunelach. 
Niektóre z warzyw uprawianych z rozsady, nie miałyby szans na prawidłowy wzrost i rozwój w naturalnych 
warunkach naszych ogrodów ze względu na specyficzne potrzeby: wysoką temperaturę i stałą wilgotność w czasie 
kiełkowania oraz dużą ilość światła do wzrostu. Wysiane do ziemi w maju, może i zdążyłyby wyrosnąć i wykształcić 
owoce, ale te ostatnie nie dałyby już raczej rady dojrzeć przed końcem okresu zbiorów. Inne rośliny z powodzeniem 
radzą sobie z polską aurą siane do gruntu, ale dzięki wcześniejszemu wysiewowi na rozsadnik, zaczną plonować  
o kilka tygodni wcześniej. 
Wśród popularnych warzyw uprawianych z rozsad należy wymienić: 

∑ pomidory – odmiany wysokie i karłowe wysiewać można do inspektu od marca do połowy kwietnia. 
Do gruntu wysadzimy je w ostatniej dekadzie maja. 

∑ sałatę kruchą i masłową odmian średnio wczesnych wysiane na rozsadniku, po przepikowaniu 
często lepiej zawiązują główki. Głębokość siewu to pół centymetra. Rośliny pikujemy, gdy wyrosną 
3–4 właściwe liście. Jeśli pikowanie lub przerywka nastąpi zbyt późno, rośliny będą słabsze i słabiej 
zawiążą główki. 

∑ szpinak nowozelandzki to niewrażliwa na upały roślina, w uprawie podobna do ogórków.  
Można w marcu wysiać go na rozsadniku, skąd trafi do ogródka w kwietniu/maju, lub później siać 
bezpośrednio do gruntu. Plony zbieramy kilkakrotnie w roku, od połowy czerwca do pierwszych 
przymrozków; 

∑ brokuł siejemy na rozsadę od marca do maja, a do gruntu wysadzamy od kwietnia do czerwca; 
∑ cebula zasiana w marcu w inspekcie lub na rozsadniku, do ogródka trafi między 20 kwietnia,  

a 10 maja; 
∑ kalafior wczesny siejemy do inspektu od 15 lutego do 5 marca; 
∑ paprykę wysiać należy od marca do 10 kwietnia; 
∑ por wysiany na rozsadniku w marcu, na grządkę trafi dopiero w maju. 

 
Ziołowy ogródek 
Większość ziół, jak: kolendrę, szczypiorek, bazylię, czy pietruszkę na parapecie uprawiać można z nasion 
przez cały rok. Przygotowywanie sadzonek do ogródka zacząć można w marcu, a w przypadku większości 
przesunąć i na kwiecień. Pamiętajmy, by nie wysiewać w doniczce zbyt wcześnie kolendry, jeśli zależy nam 
na jej aromatycznych i delikatnych listkach. Roślina ta dość szybko się starzeje, a listki przerzedzają się  
i ustępują miejsca i energii owocom. 
 

Do zorganizowania własnego ogródeczka potrzebne będą nam następujące rzeczy: 
- doniczki podłużne, niekoniecznie nowe,  
- oczywiście ziemia i nasionka, które ja dzień wcześniej zamoczyłam w wodzie,  
- dwie plastikowe butelki po wodzie, pisak wodoodporny, nożyczki i rękawiczki gumowe. 
 
 
 
 
 
 



Ziemia torfowa z łąki lub zakupiona w sklepie ogrodniczym, którą napełnimy nasze doniczki.  
  

   
 
Namoczone wcześniej nasiona kabaczka, fasoli i dyni, które bez namoczenia po prostu dłużej by kiełkowały.  
 

 
 
Nasionka osuszamy na papierowym ręczniku.  

 
 
 
 



Przygotowujemy pustą plastikową butelkę po wodzie. Rozcinamy ją ostrożnie nożyczkami.  
Następnie na każdym kawałku plastiku zapisujemy nazwę nasion, które będziemy wysadzać do doniczek.  

 
Dobra to sprawa z uwagi na ekologię, nie trzeba kupować gotowych tabliczek, można zrobić w prosty 
sposób je samemu. A i dzięki temu przy podlewaniu nam się nie rozmoczą.  

 
 
Doniczki ustawiamy w ciepłym i nasłonecznionym miejscu.  

 
 
 
 



Robimy dziurki palcem po czym wkładamy np. po 2 lub 3 nasionka do jednego otworu.  
 

 
Nasiona fasoli  

 
 
Nasiona dyni zwyczajnej  

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
Życzę wszystkim fajnej zabawy przy wysiewie i owocnych zbiorów latem J  


