
Joanna Żytkowska

Jak zacząć uprawiać 
własne warzywa



poprostuposadz.pl

@poprostuposadz

facebook.com/poprostuposadz

anc hor.fm/poprostuposadz

skład i i lustracje:
Katarzyna Barej 

zdjęcia: 
Mikołaj Majda, Maciej Rukasz,

Dar iusz Żytkowski,  Joanna Żytkowska
fotoedycja: 

Maciej Rukasz

Wszelkie prawa zastrzeżone. Teksty, zdjęcia, rysunki oraz wszelkie opublikowane tu 
materiały i informacje podlegają prawom autorskim. Ich powielanie, przetwarzanie, 
kopiowanie, przesyłanie, dystrybucja i wszelkie inne wykorzystywanie, tak w części, 
jak i w całości, w formie elektronicznej, drukowanej lub jakiejkolwiek innej, bez pi-

semnej zgody autorki jest zabronione.

Dołożyłam wszelkich s tarań, aby w niniejszej publikacj i  przekazać jak naj -
bardziej sprawdzone i  uogólnione informacje. Wszystkie one bazują na moim 
doświadczeniu z ponad dziesięciu lat uprawy własnego warzywnika, najpierw 
na balkonie, a następnie w ogrodzie, zlokal izowanym na wschodzie Polski 
oraz zdobytej w tym czasie wiedzy. Mam nadzieję, że zawar te tu wskazówki 
zainspirują Cię do rozpoczęcia swojej przygody z uprawą własnych warzyw, 
pozwolą Ci rozwinąć skrzydła jeśl i  już to robisz, podpowiedzą jak unikać czę -
s tych ogrodniczych błędów. Nie ponoszę jednak odpowiedzialności za sku -
teczność ich zaimplementowania do specyf icznych warunków konkretnego wa -

rzywnika, przez osoby o zróżnicowanym poziomie wiedzy ogrodniczej.

wydawnict wo 
PO PROSTU POSADŹ

ISBN 978-83-960898-0-9

http://poprostuposadz.pl
https://www.instagram.com/poprostuposadz/


Joanna Żytkowska

Po Prostu PosadŹ
Jak zacząć uprawiać własne warzywa

Darkowi, 
za inspirację i  motywację do stworzenia tego e-booka. 



Spis treści:

11  Wstęp
14   Moje pierwsze kroki
17   Czy opłaca się uprawiać własne warzywa
19   Zanim zaczniesz

CZĘŚĆ I. ZAKŁADANIE WARZYWNIKA

23  1. Lokalizacja

23   Postaw na dobrze nasłonecznione, osłonięte miejsce

25  Sadź warzywa blisko kuchni

26  Wybierz miejsce na uboczu

26  Zapewnij sobie dostęp do wody

28  Znajdź miejsce na kompostownik

29  Jeśli tylko możesz – zainwestuj w szklarnię

32  2. Organizacja warzywnika

32  Stare, dobre rozwiązanie: uprawa w gruncie

34  Warzywnik w formie kopców

35  Warzywnik w skrzyniach

37  Uprawa w donicach

39  Warzywa na balotach

40  Jakie rozwiązanie wybrać

45  Sprzęt na dobry początek

47  System nawadniania

50  3. Plan warzywnika

50  Ustal co posiać i posadzić

51  Postaw na ulubione warzywa

53  Wybierz warzywa łatwe w uprawie

54  Mało miejsca w warzywniku? Sadź w pionie i na płasko







56  Kwiaty w warzywniku

57  Dobre sąsiedztwo i płodozmian

64  Plan warzywnika w praktyce

69  4. Siew i sadzenie

69  Skąd wziąć nasiona

72  Terminy wysiewu i warunki jakie lubią warzywa

74  Przedplon, poplon i plon główny

76  Kiedy i siać i sadzić

78  Jak i czym doświetlać rozsadę

81  Siew i sadzenie w praktyce

85  Co, jeśli nie samodzielnie przygotowana rozsada

85  Uprawa warzyw zimą

89  5. Opieka nad warzywnikiem

89  Piel, podlewaj, nawóź

91  Jak często podlewać

93  Na jakie nawozy postawić

94  Jak zrobić gnojówkę z pokrzyw lub żywokostu

97  Jak zwalczać najbardziej popularne chwasty

99  Pryskać, czy nie pryskać

100 Jak zrobić kompost

104 6. Trening czyni mistrza

104 Nie marnuj plonów

105 Warzywnik to nie konkurs piękności

106 Ucz się na błędach

107 Skąd czerpać ogrodniczą wiedzę



CZĘŚĆ II. WARZYWNIK W PRAKTYCE

111 1. Typowe warzywne wpadki

111 Chcę wszystko i na dużą skalę

113 Wydaje mi się, że wiem już wszystko

114 Co się będę ograniczał

116 Moje warzywa nie potrzebują nawozu

117 Nie wszystko się udało, więc daję sobie spokój

119 Po co będę robić plan, mam wszystko w głowie

120 Nie mam czasu tego ogarniać

121 2. Moje patenty na najbardziej popularne warzywa

121 Bakłażany

124 Buraki

127 Cebula

132 Cukinia

135 Czosnek

138 Dynia

142 Fasola

145 Groszek cukrowy

148 Jarmuż

151 Kalarepa

154 Koper

155 Kukurydza

158 Marchewka i pietruszka

165 Ogórek

169 Papryka

172 Pomidor

181 Por

183 Rzodkiewka

185 Sałata

187 Seler

190 Szpinak

192 Ziemniaki







Wstęp



Cześć!

Zanim zaczniesz na dobre wgłębiać się w tajniki 

zakładania i prowadzenia własnego warzywnika 

chciałabym Ci się przedstawić. Nazywam się Jo-

anna Żytkowska i jestem miłośniczką roślin. Sama 

stworzyłam nasz przydomowy ogród (a wcześniej 

ogródek na balkonie), ale to nie on jest moją naj-

większą dumą i pasją. Tym, co najbardziej kocham 

w moim ogrodzie i co daje mi największą satysfak-

cję jest warzywnik. A w zasadzie cztery małe wa-

rzywniki, bo z braku miejsca musiałam rozmieścić 

je w kilku punktach ogrodu, w tym także na dachu 

i tarasie (tak tak, to nie żart, kiedy brakuje miejsca, 

włącza się kreatywność, stąd pomysł warzywników 

na wysokości).

Nazwa „popro-
stuposadź” to nie 
przypadek. Kiedy 
ktoś mnie pyta 
„od czego zacząć 
zabawę we wła-
sny ogród” najczę-
ściej odpowiadam: 
nie bój się, zacznij 
działać, po prostu 
posadź i zobacz co 
się stanie. Rośliny 
chcą rosnąć, trze-
ba tylko dać im tę 
szansę.
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Doświadczeniem i wiedzą na temat uprawy wa-

rzyw dzielę się poprzez moje profile na Instagramie 

i Facebooku @poprostuposadz, bloga poprostu-

posadz.pl oraz podcasty, które nagrywam wspól-

nie z mężem Darkiem anchor.fm/poprostuposadz. 

Uprawiam wiele tradycyjnych odmian warzyw, ale 

chętnie testuję też nowości lub warzywa z innych 

stref klimatycznych. Wymyślam patenty na sprytne 

rozwiązania w małym warzywniku, chętnie ryzyku-

ję i naginam dotychczasowe ogrodnicze granice. 
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Nazywam się miejską ogrodniczką, ale nie mam wy-

kształcenia ogrodniczego. Moja wiedza to efekt 

dziesięciu lat uprawy własnego warzywnika i ogro-

du, dziesiątek przeczytanych książek, tysięcy obej-

rzanych programów ogrodniczych, wreszcie - wie-

lu popełnionych pomyłek i wyciągniętych z nich 

wniosków. Czy jestem ekspertem? Nie, do tego mi 

daleko i chyba nigdy tak się nie poczuję, bo każdy 

kolejny sezon pokazuje mi, jak wiele jeszcze muszę 

się nauczyć, ale też każdy z nich jest kolejną od-

bytą lekcją. Dzięki temu mam za sobą spory kawał 

ogrodniczego doświadczenia i z przyjemnością się 

nim dzielę. 

Cały materiał zawarty w tej publikacji bazuje wyłącznie 
na mojej wiedzy praktycznej i teoretycznej, zdobywanej 
przez lata uprawy własnych warzyw. 

To jak? Zaczynasz ze mną swoją przygodę 
z warzywnikiem?
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Moje pierwsze kroki

Jak to często w życiu bywa, to przypadek zdecydo-

wał, że zaczęłam uprawiać własne warzywa. Szcze-

rze mówiąc przez długi czas praca w ogródku nie 

kojarzyła mi się dobrze – w dzieciństwie musiałam 

pomagać rodzicom w przydomowym warzywniku 

i było to dla mnie jak kara. Pielenie grządek w cza-

sie kiedy mogłam się bawić lub grać z koleżanka-

mi w gumę było dla mnie jedną z większych traum. 

Z tego czasu zapamiętałam jednak niezwykły smak 

warzyw wyrywanych prosto z ziemi, wygrzanych 

w słońcu pomidorów, czy niemal słodkich ogórków. 

W międzyczasie rodzice zrezygnowali z warzywni-

ka, a ja mieszkając już poza rodzinnym domem, na 
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lokalnym bazarku trafiłam na prawdziwe pomido-

ry, które rolnik przywiózł tam z własnego ogródka. 

Wspomnienia wróciły! Uznałam, że chcę częściej 

jeść właśnie takie pomidory, a że wcale niełatwo 

dostać je na bazarku, to wyhoduję je sama. W na-

stępnym sezonie kupiłam nasiona (postawiłam na 

koktajlowe, najłatwiejsze w uprawie), przygotowa-

łam rozsadę, posadziłam siewki do donicy, a w lecie 

zajadałam pierwsze własne pomidorki z balkonu 

w środku miasta. Choć podlewałam je nieregular-
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nie i w ogóle nie nawoziłam, dały całe mnóstwo 

owoców. W kolejnym roku na naszym balkonie ro-

sły już nie tylko pomidory koktajlowe, ale też te 

zwykłe, gruntowe, a poza tym groch, fasola, sałata 

i ogórki.

Kiedy staliśmy się właścicielami działki, nie byliśmy 

przekonani co do tego, że zbudujemy na niej dom, 

jednak co do warzywnika wątpliwości w ogóle nie 

mieliśmy. Powstał już w pierwszym możliwym se-

zonie. Z roku na rok rozrastał się coraz bardziej, 

przetrwał budowę domu, na którą w końcu się zde-

cydowaliśmy, a po jej zakończeniu zaczął nabierać 

ostatecznego kształtu.

Lokalizacja domu wymusiła podział warzywnika 

na części, bo nigdzie na działce nie było wystar-

czająco dużo miejsca. Dodatkowo, okazało się, że 

w miejscu, gdzie chcemy uprawiać warzywa, grunt 

jest pełen gruzu. Próbując rozwiązać ten problem 

postawiliśmy na tzw. wyniesione grządki, czyli wa-

rzywnik w skrzyniach. To rozwiązanie tak nam się 
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Skrzynie pozwo-
liły nam też upra-
wiać warzywa na 
dachu i tarasie.



Czy opłaca się uprawiać własne 
warzywa?

Patrząc na to z czysto ekonomicznej strony – odpo-

wiedź nie jest oczywista. Aby stworzyć warzywnik 

musisz zainwestować sporo czasu i trochę pienię-

dzy. Wydatki zależą od formy i skali warzywnika. 

Zakup szklarni, budowa wyniesionych grządek, to 

spory koszt, zwykłe grządki na poziomie gruntu 

kosztują tylko Twój czas i tyle, ile trzeba zapłacić 

za nasiona. Jednak uprawiając własne warzywa, 

zyskujesz coś więcej niż oszczędności w portfelu. 

To przede wszystkim dostęp do zdrowych, ekolo-

gicznych (jeśli nie stosujesz chemii) warzyw, o któ-

rych wiesz wszystko – od nasionka, aż do momentu, 

gdy wylądują na Twoim stole. Warzywa z własnego 

ogrodu mają wyjątkowy smak, bo najczęściej są zja-

dane na świeżo, tuż po zerwaniu, kiedy mają w so-

bie najwięcej cukrów. Własny warzywnik to także 

pozytywny wpływ na zdrowie psychiczne i poziom 

stresu. 

spodobało, że teraz wszystkie części naszego wa-

rzywnika funkcjonują właśnie w taki sposób. 

Tak wyglądała nasza droga od pomidora z bazaru, 

do warzywnika, który łącznie zajmuje niewiele po-

nad 100 m2. Jak widzisz, wcale nie potrzeba wie-

le, by uprawiać własne warzywa, wystarczy nawet 

kawałek balkonu czy tarasu. Jeśli natomiast masz 

miejsce na warzywnik w ogrodzie, to nawet chwili 

nie zastanawiaj się, czy warto spróbować. Warto! 

Do wygrania masz nie tylko pyszne, ekologiczne 

warzywa, ale też własne zdrowie.
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Psychologowie nie 
mają wątpliwości, 
że uprawa ogro-
du daje poczucie 
„sprawczości”, 
uczy systema-
tyczności i wiary 
we własne moż-
liwości. Jest jak 
psychoterapia, za 
którą nie trzeba 
płacić, a w bo-
nusie dostaje się 
pyszne warzywa.



Ja więcej czasu w ogrodzie zaczęłam spędzać kiedy fir-
ma, w której pracowałam, wielka giełdowa korporacja, 
zaczęła przechodzić trudny czas. Sytuacja, w której się 
wówczas znajdowała, niemal codziennie lądowała na 
pierwszych stronach największych biznesowych dzienni-
ków, a ja zarządzałam w niej obszarem komunikacji i PR. 
Wyobrażacie sobie, z jakim poziomem napięcia i stre-
su musiałam się każdego dnia zmagać. Zauważyłam, że 
właśnie w ogrodzie najłatwiej jest mi się wyciszyć, tam 
znajduję spokój i tam właśnie udaje mi się wyłączyć 
mózg z myślenia o pracy. Kiedy zagłębiam ręce w ziemi 
jakby automatycznie skupiam się na prostych pracach, 
jakie mam do wykonania, a mój mózg odpoczywa. Po-
dobne opinie słyszałam od wielu ogrodników, a nauka 
nazywa to hortiterapią.
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Zanim zaczniesz

Planując własny warzywnik musisz sobie odpowie-

dzieć na kilka podstawowych pytań: ile masz na 

niego miejsca i gdzie jest zlokalizowane, ile chcesz 

i możesz poświęcić mu czasu, jak chcesz go zorgani-

zować, co chcesz uprawiać i wreszcie – skąd wziąć 

warzywa. To wszystko może wydawać się nieco 

skomplikowane i przytłaczające, ale tak naprawdę 

jest bardzo proste.
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Tak, na począt-
ku sezonu czeka 
Cię sporo pracy, 
szczególnie jeśli 
przed Tobą zakła-
danie warzywnika 
od podstaw, ale 
wystarczy dobry 
plan i jakieś dwa 
tygodnie działań 
(lub dwa-trzy in-
tensywne weeken-
dy), by wszystko 
nabrało bardzo 
realnych kształ-
tów.



musisz tylko:

•	 wyjść	z	założenia,	że	pierwszy	sezon	będzie	
okresem testowym
To powinien być czas, kiedy się uczysz i wycią-
gasz wnioski. Twoim głównym celem nie będzie 
wyhodowanie warzyw, które mogłyby sięgnąć po 
trofeum na lokalnym konkursie ogrodniczym, ale 
nauczenie się podstaw warzywnika i osiągnięcie 
pierwszych plonów. Daj sobie przyzwolenie na 
niedociągnięcia i pomyłki.

•	 zacząć	od	małych	kroczków
Jeśli uprawa warzyw, to dla Ciebie zupełnie obcy 
temat, nie próbuj od razu siać wszystkiego, co 
było dostępne w sklepie ogrodniczym. Postaw na 
kilka warzyw, naucz się nich, a w kolejnych sezo-
nach wprowadzaj następne.

•	 założyć,	że	każdego	dnia	poświęcisz	warzyw-
nikowi	co	najmniej	kilkanaście	minut
Spokojnie, przerwy co jakiś czas nie spowodują 
tragedii, ale takie podejście pozwoli Ci lepiej po-
znać swój ogród, nauczy systematyczności i uła-
twi wychwycenie ewentualnych chorób czy szko-
dników, zanim będzie zbyt późno. Wiele z tego 
czasu poświęcisz na podlewanie.
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CZĘŚĆ I. 
ZAKŁADANIE WARZYWNIKA



1. Lokalizacja
Postaw na dobrze nasłonecznione, osłonięte 
miejsce 

Warzywa z założenia lubią słońce, dlatego na wa-

rzywnik najlepiej wybrać miejsca nasłonecznione. 

Sześć godzin słońca to dla większości warzyw nie-

zbędne minimum. Dzięki dużej ilości światła lepiej 

rosną i są smaczniejsze. Warzywnik pod koronami 

drzew, albo z tyłu budynku, od strony północnej, 

to nie najlepszy pomysł. Napracujesz się, a efekty 

będą mizerne – warzywa słabe i bardzo podatne na 

choroby i szkodniki. Czasem jednak wystarczy tyl-

ko przyciąć trochę gałęzi, by dopuścić więcej świa-

tła. Jeśli warzywa dostaną słońce na kilka godzin – 

zupełnie im to wystarczy.

W bogatej palecie warzyw znajdują się i takie, któ-

re całkiem nieźle poradzą sobie w lekkim zacienie-

niu. To przede wszystkim warzywa, z których zjada-

my zieloną część. Do grupy tolerancyjnych na braki 

Moje warzywniki nie są zbyt słoneczne. Słońce tylko po-
jawia się w nich tylko kilkakrotnie w ciągu dnia, w róż-
nych porach, a warzywa i tak sobie nieźle radzą. Oczy-
wiście plony nie są tak duże, jak byłyby w idealnych 
warunkach, ale nie narzekam, w sezonie warzyw jest 
tyle, że czasami ciężko je przerobić.
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słońca należy sałata, roszponka i rukola. W takich 

warunkach poradzi sobie także szpinak. Mój zimo-

wy ulubieniec – jarmuż, także nie należy do wa-

rzyw, które bez obfitości słonecznych promieni nie 

przyniesie przyzwoitego plonu, a jego zdrowy ko-

lega – seler naciowy, bez problemu może mu towa-

rzyszyć na lekko zacienionej grządce. Widzisz? Jest 

wiele warzyw, które możesz uprawiać w częścio-

wym cieniu.
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Braki słońca zno-
szą także ważne 
składniki niedziel-
nego rosołu: pie-
truszka naciowa 
i lubczyk.



Sadź warzywa blisko kuchni

Ok, dziś mało kto ma wielką działkę, na której 

dom od warzywnika dzielą setki metrów, ale jak-

by akurat Tobie zdarzyła się taka sytuacja, to lepiej 

oszczędzić sobie długich spacerów po plony. Wa-

rzywa najczęściej przydają się w kuchni, podczas 

gotowania, kiedy wizja spaceru do warzywnika 

może niestety równać się przypaleniu zupy. Co in-

nego, gdy warzywnik jest pod ręką, z boku tarasu, 

z tyłu domu (byle nie w cieniu). W razie potrzeby 

można szybko wyskoczyć po lubczyk lub pietruszkę 

do rosołu. To naprawdę ultrawygodne. Jeśli jednak 

nie masz wystarczająco dużo miejsca, podziel wa-

rzywnik na części. Te najpotrzebniejsze warzywa, 

które najczęściej przydają się w kuchni, posadź bli-

sko domu, na małej powierzchni, a porządny, duży 

warzywnik, zlokalizuj nieco dalej. 
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Mieszkańcy blo-
ku mogą urządzić 
miniwarzywnik na 
balkonie, a resztę 
warzyw uprawiać 
np. na działce na 
terenie ogródków 

działkowych.



Zapewnij sobie dostęp do wody

Podlewanie, to jedna z najważniejszych i najczęst-

szych prac w warzywniku, szczególnie w czasie su-

chej wiosny i upalnego lata. Bywa, że warzywnik 

trzeba podlewać nawet dwa razy w ciągu dnia (ale 

dotyczy o tylko skrajnie upalnych dni) najlepiej jed-

nak podlewać obficie co 2-3 dni i obserwować czy 

ziemia przesycha. Noszenie konewek wypełnio-

nych wodą z drugiego końca ogrodu, przeciąganie 

węża po trawniku przy każdym podlewaniu, czy do-

stawy wody z domu, to mało wygodne rozwiązania. 

Tymczasem wiele warzyw potrzebuje stale wilgot-

nej gleby.

Jeśli tylko możesz – zlokalizuj swój warzywnik bli-

sko źródła wody lub doprowadź wodę do niego na 

cały sezon nawet za pomocą ogrodowych węży, 

sprytnie ukrytych pomiędzy rabatami. Ustaw w wa-

rzywniku beczki i pojemniki, w których będziesz 
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Wybierz miejsce na uboczu

Mój warzywnik uważam za najpiękniejszą część 

ogrodu, ale wolałabym go nie widzieć z okien sa-

lonu. Warzywnik „na środku trawnika” to słaby 

pomysł. Warzywa nie zawsze wyglądają dobrze, 

zbiera się je sukcesywnie w ciągu roku, przez co na 

rabatach powstają puste miejsca. Czasami warzy-

wa atakują szkodniki i choroby. Dlatego warzywnik 

warto mieć pod ręką, ale jednak nieco na uboczu. 

Jeśli nie masz 
lepszego miejsca 
niż wspomniany 
środek trawnika, 
schowaj warzyw-
nik np. za żywo-
płotem czy pergo-

lą.



gromadzić np. deszczówkę. Taka ogrzana w słoń-

cu woda jest dla roślin zdecydowanie lepsza, niż ta 

pochodząca bezpośrednio ze studni głębinowej. 

Szczególnie w upalne dni podlewanie roślin zim-

ną wodą może być dla nich prawdziwym szokiem. 

Ogórki i pomidory bardzo tego nie lubią.

Dobrym rozwiązaniem jest wyposażenie warzywnika 
w nawadnianie kropelkowe.  Woda trafia wówczas bez-
pośrednio pod korzenie rozsączając się w ziemi, a my 
czas potrzebny na podlewanie możemy poświęcić na 
inne prace. Instalacja jest łatwa nawet do samodzielne-
go montażu.
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Utrzymaniu wilgo-
ci w glebie sprzyja 
także ściółkowa-
nie rabat.



Znajdź miejsce na kompostownik

Każdego roku Twój warzywnik będzie produkował 

kilogramy zielonych odpadków. Odpowiednio prze-

robione zamieniają się w „złoto ogrodu” – doskona-

ły materiał do zdrowego organicznego nawożenia 

roślin, czy ściółkowania rabat. Szkoda pozbywać się 

takiego potencjału. Na kompostownik wystarczy 

trochę miejsca w kącie działki, parę starych desek 

i gwoździ. W centrach ogrodniczych i w internecie 

możesz też kupić gotowy kompostownik – z pew-

nością dobierzesz rozmiar do swoich potrzeb. Bu-

dując kompostownik warto od razu zdecydować 

się na dwie komory, nawet jeśli nie będą zbyt duże. 

W średniej wielkości warzywniku powinny w zupeł-

ności wystarczyć takie o wielkości nie przekracza-

jącej 1 m3, dadzą już całkiem dużą wygodę. 
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Po co min. dwie 
komory w kompo-
stowniku? Po to, 
by co jakiś czas 
przerzucać i napo-
wietrzać kompost, 
to przyspieszy 
proces kompo-
stowania. W jed-
nej części mo-
żesz trzymać ten 
już przerobiony, 
w drugiej układać 
świeżą pryzmę.



Jeśli tylko możesz 
– zainwestuj w szklarnię.

Szklarnia jest prawdziwym skarbem w warzywni-

ku. Pozwala uprawiać ciepłolubne warzywa, wiosną  

przygotować i przechować rozsadę, zimą można 

w niej uprawiać sałatę i inne, wytrzymałe warzywa. 

Szklarnia wcale nie musi być droga. Na rynku jest 

wiele rozwiązań, po które można sięgnąć. Jednym 

z mitów jest to, że szklarnia musi być wykonana ze 

szkła. Dużo łatwiej ustawić szklarnię z poliwęgla-

nu, tańszą i bardziej praktyczną, tu fundamentem 

mogą być chociażby drewniane bale lub krawężniki. 

Minusem jest to, że miękki poliwęglan matowieje szyb-
ciej niż szkło, dlatego z roku na rok do Twoich roślin 
będzie docierało coraz mniej światła. Na rynku jest też 
mnóstwo tuneli foliowych, które także świetnie zdają eg-
zamin, choć są rozwiązaniem najmniej trwałym. Wystar-
czają zwykle na kilka lat.
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Tak naprawdę 
szklane szklar-
nie, choć bezape-
lacyjnie piękne, 
sprawiają najwię-
cej kłopotów. By 
szyby przetrwały 
lata i nie popękały 
od ruchu gruntu, 
szklarnia musi być 
osadzona na so-
lidnym fundamen-
cie. 







2. Organizacja warzywnika
Stare, dobre rozwiązanie: uprawa w gruncie

Zdecydowanie najprostszym rozwiązaniem na wa-

rzywnik jest tradycyjna uprawa w gruncie, na wyty-

czonych ścieżkami rabatach. Zaletą takich grządek 

jest niski koszt powstania, łatwość uprawy i ła-

twiejsze utrzymanie wilgotności gleby. Macierzysta 

gleba jest także bogata w mikroorganizmy, które 

sprzyjają jej zdrowiu.

Aby przygotować taki warzywnik wystarczy dobrze 

oczyścić miejsce z chwastów i trawy (zrywając dar-

ninę), a następnie przekopać ziemię. 

Grządki nie mogą być zbyt długie i szerokie, bo 

trudno będzie o nie dbać. Optymalny rozmiar to 

2-3 na 1,2-1,5 m, pozwoli on łatwo dostać się do 

upraw z każdej strony. Ścieżki, które je oddzielają, 

powinny mieć ok. 30 cm szerokości, by wygodnie 

się po nich chodziło. Polecam Ci wytyczenie za-

równo rabat, jak i ścieżek przy użyciu sznurka lub 

Jeśli gleba jest zbyt zbita, gliniasta, warto przeko-
pać ją z piaskiem, wówczas stanie się luźniejsza. 
Z kolei do piaszczystej gleby dobrze jest dodać 
nieco gliny, by odrobinę ją zagęścić i pomóc za-
trzymywać wodę. Kolejnym krokiem jest wzboga-
cenie ziemi nawozem (najlepiej organicznym, sko-
ro już uprawiasz własne warzywa, postaraj się, by 
były ekologiczne) i wytyczenie grządek.
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Dobrze przygoto-
wana gleba jest 
podstawą sukcesu 
w warzywniku. 



Warto również sprawdzić ph gleby, testery można 
kupić w sklepach ogrodniczych. Większość roślin 
najlepiej czuje się w glebie o odczynie zbliżonym 
do obojętnego, o pH 6,5 – 7,2, w ziemi zbyt kwa-
śnej mają problem z pobieraniem składników od-
żywczych, słabiej rosną i łatwiej chorują. 

Nie dotyczy to borówek amerykańskich, czy żurawiny, które 
kwaśną ziemię uwielbiają. Glebę najłatwiej odkwasić nawo-
zami wapniowymi, a zakwasić kwaśnym torfem lub nawoza-
mi zakwaszającymi.

długiej deski. Równe rabaty i ścieżki nadadzą wa-

rzywnikowi nieco harmonii, którą za chwilę pięknie 

uzupełni zielony chaos rozrastających się roślin.
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Warzywnik w formie kopców

Inną formą warzywnika mogą być grządki podwyż-

szone, np. w formie kopców. Składają się one z kilku 

warstw, najczęściej gałęzi, liści, kompostu, czasa-

mi obornika, pokrytych warstwą ziemi ogrodowej. 

Materiały poszczególnych warstw powoli ulegają 

rozkładowi, co podwyższa temperaturę i dostarcza 

glebie składników odżywczych. Takie grządki nie 

są od początku związane z macierzystym gruntem, 

więc mogą łatwiej przesychać. Kluczowe jest zatem 

ściółkowanie gleby. To jednak najbliższe naturze 

rozwiązanie. Korzysta z naturalnych zasobów, tego 

co mamy pod ręką, w zrównoważony sposób wyko-

rzystuje siły i zasoby.

W ten sposób po-
wstaje ekosystem, 
który jest w sta-
nie poradzić sobie 
przy naszej mini-
malnej ingerencji.
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Warzywnik w skrzyniach

Podobną konstrukcję do kopców mają grządki 

w skrzyniach. Ich wysokość może być różna, w za-

leżności od potrzeb. Optymalnie jeśli ma ok. 60 

cm, wówczas kręgosłup nie męczy się tak bardzo 

w trakcie pielęgnacji warzyw. Wielu ogrodników 

decyduje się jednak także na skrzynie wysokości 

jednej deski, co w przypadku dobrej jakości gruntu 

macierzystego jest również dobrym rozwiązaniem. 

Ważna jest także długość i szerokość takich skrzyń. 

Podobnie jak w przypadku rabat gruntowych opty-

malne wymiary to  2-3 na 1,2-1,5 m. 

Skrzynie mogą być wykonane z różnych materia-

łów, ja najbardziej polecam drewno. Odpowiedniej 

grubości i dobrze zabezpieczone, przetrwa lata. To 

świeże, z tartaku, będzie jeszcze przez jakiś czas 

wysychało, deski mogą się nieco odkształcić, a jeśli 

to materiał z drzew iglastych – na wierzch będzie 

Pamiętaj o zacho-
waniu w miarę 
szerokiej ścieżki 
pomiędzy skrzy-
niami tak, żeby 
móc przejechać 
taczką, jeśli jest 
taka potrzeba, czy 
ustawić kosz na 
chwasty podczas 

pielenia.  
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się wydobywała żywica. Do budowy skrzyń można 

wykorzystać deski z recyklingu, czy nadstawki pa-

letowe. Świetnie sprawdzi się także betonowa wy-

lewka. 

Skrzynie od dołu dobrze jest zabezpieczyć siatką 

chroniącą warzywa przed szkodnikami. Następnie, 

jeśli wysokość pozwala, układamy kolejno: warstwę 

gałęzi, nieprzerobionego kompostu, liści, obornika 

(w zależności od tego, co mamy do dyspozycji) i na 

samym końcu - ziemi. Jeśli skrzynia jest niska, moż-

na poprzestać na nasypaniu jedynie ziemi.

Ziemia w skrzy-
niach szybciej się 
nagrzewa, pozwa-
la zatem wydłużyć 
nieco okres upra-
wy warzyw. 

To także zdecydo-
wanie najbardziej 
wygodna i este-
tyczna forma or-
ganizacji warzyw-
nika.
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Uprawa w donicach

Warzywa można też uprawiać w donicach. Im więk-

sze mamy do dyspozycji, tym lepiej, ziemia wolniej 

będzie wysychać. Warto jednak pilnować regular-

nego podlewania i nawożenia, bo podłoże szybciej 

się wyjaławia. Utrzymanie wilgoci w ziemi ułatwia-

ją hydrożele, przy zakupie zwróć jednak uwagę na 

ich skład. 

W donicach i różnego rodzaju pojemnikach najle-

piej uprawiać warzywa specjalnie do tego przezna-

czone (ale to nie wymóg), oznaczenia znajdziesz na 

opakowaniu nasion lub doniczce z rozsadą. Więk-

szość warzyw ma takie odmiany. Najwięcej jest po-

midorów i papryk, ale świetnie nadają się do tego 

także ziemniaki, fasola, a w centrach ogrodniczych 

znajdziesz nawet drzewka i krzewy owocowe, któ-

re można uprawiać w donicy.

Donicą może być w zasadzie wszystko, stary gar-

nek, styrodurowe pudełko, skrzynka po winie. Tu 

ogranicza nas jedynie wyobraźnia. 

Niezależnie od tego na jakie rozwiązanie postawisz, klu-
czowe jednak, by był w nim odpływ, którym woda z pod-
lewania spokojnie wydostanie się na zewnątrz. Dzięki 
temu Twoje warzywa nie zgniją od nadmiaru wilgoci.
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Donice trzeba do-
bierać do poszcze-
gólnych warzyw, 
zwracając uwagę 
na ich wysokość 
w pełni wzrostu. 
Marchewce, której 
korzenie docelowo 
osiągną długość 
25 cm, nie będzie 
dobrze w donicy 
o głębokości 15 
cm, ale są odmia-
ny kuliste, którym 
ta głębokość wy-
starczy.
 





Warzywa na balotach

To niezbyt popularne rozwiązanie w Polsce, choć 

z roku na rok zyskuje na popularności. Czasami 

można je spotkać w ogrodach permakulturowych. 

Najprościej mówiąc - to uprawa na kostce słomy. 

Część słomy, wielkości dużego naczynia usuwamy, 

a powstałą przestrzeń uzupełniamy dobrą, kompo-

stową ziemią. W tak powstałą niszę sadzimy warzy-

wa. Na kostce słomy najlepiej rosną dynie, cuki-

nie, ziemniaki i bataty, ale można na nich uprawiać 

w zasadzie wszystkie warzywa. Te najbardziej żar-

łoczne warto co jakiś czas dokarmić. Poza tym trze-

ba dbać o to, by słoma była zawsze lekko wilgotna.

Inna szkoła mówi o potrzebie wstępnego przekom-

postowania słomy. Na kilka tygodni przed rozpo-

częciem uprawy należy ją zwilżyć i polać nawozem 

azotowym. Przez cały czas należy kostkę podlewać. 

Po 3-4 tygodniach jest ona gotowa do uprawy. Ba-

lot może posłużyć do uprawy nawet przez 2-3 lata, 

po tym czasie raczej się rozłoży. 

Aby uniknąć ob-
sypywania się sło-
my, kostkę można 
obudować deska-
mi.
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