
                                                                                         Data: 17.04.2020 r. 

Przedmiot : Kształcenie zawodowe teoretyczne 

Temat: Co siejemy i sadzimy w kwietniu? 

               Ekologiczna uprawa warzyw. 

Witajcie Panowie.  

Dzisiaj utrwalimy wiedzę na temat uprawy warzyw. 

Jakie warzywa siejemy w kwietniu? 

1.Bób 

 

Bób zazwyczaj siejemy do gruntu do 15 kwietnia, można go siać już wcześniej – 
przy sprzyjającej pogodzie – nawet w połowie marca.  

2. Groch 

           

Groch siejemy od marca do połowy kwietnia. Wysiany po tym czasie daje 
mniejszy plon. 

 

 

 



3. Pietruszka 

   

Pietruszkę siejemy zazwyczaj od marca do połowy kwietnia. Na jej wzejście 
trzeba czekać bardzo długo, czasem nawet miesiąc. Dla wykiełkowania 
potrzebuje jedynie 2 stopni Celsjusza, a przy tym dobrze znosi przymrozki. 

4. Cebula 

      

Najbardziej polecana i zarazem najpopularniejsza jest uprawa z dymki. Najlepiej 
wyrośnie w miejscach słonecznych, na żyznej, przepuszczalnej glebie. Cebulę 
sadzimy pod koniec marca i do połowy kwietnia. 

5. Koper 

      

Koper należy wysiewać co 2-3 tygodnie aż do połowy sierpnia. Niestety roślina 
ta ginie podczas przymrozków. 

https://www.google.pl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.swiatkwiatow.pl%2Fporadnik-ogrodniczy%2Fcebula-zwyczajna--uprawa-odmiany-i-siew-nasion-id1249.html&psig=AOvVaw15ZztbtGtfTBFa2f0iq2tn&ust=1587199524421000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKjL_pGJ7-gCFQAAAAAdAAAAABAE


6. Por 

    

Najlepiej kupić gotową rozsadę porów, którą możemy zasadzić w kwietniu. 
Nasiona porów siejemy (jeśli wcześniej tego nie zrobiliśmy) – ok. 15 kwietnia – 
wówczas jest to siew na zbiór późnojesienny i zimowy. 

7. Burak ćwikłowy 

          

Burak ćwikłowy siejemy do gruntu od połowy kwietnia aż do połowy maja (jest 
to zbiór letni). Można też oczekiwać zbiorów jesiennych – wówczas siejemy go 
od maja do połowy lipca. 

8. Marchew – wczesne odmiany 

     

Wiosenny siew marchwi można zacząć już w ostatnim tygodniu marca. Warzywo 
to dobrze znosi przymrozki. Kiełkuje nawet w temp. 3 stopni Celsjusza. 
 



9. Rzodkiewka 

       

„Są warzywa, które można siać wiosną lub późnym latem, nawet przez kilka 
miesięcy, zależnie od odmiany – wyjaśnia ogrodnik. – Taka jest przykładowo 
rzodkiewka. Można ją wysiać zarówno już w marcu, kwietniu, maju, a nawet we 
wrześniu”. 
Najlepszą w smaku rzodkiewkę uzyskamy, siejąc ją w 3 tygodniu marca – do 
połowy kwietnia, ewentualnie na początku maja. Jednakże siew majowy 
rzodkiewki może być bardzo zawodny. 

10. Szpinak 

       

Szpinak najlepiej siać w marcu – do połowy kwietnia, jak tylko odmarznie ziemia. 
Potem sianie go jest bezsensowne, gdyż plony będą małe i niepokaźne. 
Szpinakowi nie szkodzi mróz nawet do -6 stopni Celsjusza. 

Zapraszam do obejrzenia filmów       

https://www.youtube.com/watch?v=H2_rOYfu_Dk Co siejemy i sadzimy w 

kwietniu? 

https://www.youtube.com/watch?v=ARDVA8UJajk Ekologiczna uprawa 

warzyw. 

https://www.youtube.com/watch?v=O6HNwoQcvW0 Ekologiczna uprawa 

warzyw cz. 2. 

Miłego dnia.  Alicja Borowiecka 
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