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Przedmiot : Kształcenie zawodowe teoretyczne 

Temat: Prace w warzywniku. Sadzenie ziemniaków w przydomowym 

ogrodzie. 

Uprawa szparagów. 

Pielęgnacja ogrodu – odchwaszczanie.  

 

Witajcie Panowie. 

Dzisiaj ciąg dalszy uprawy warzyw w ogrodzie.  Trochę się spóźniłam, 

powinnam posadzić i posiać je w kwietniu, ale lepiej późno niż wcale      . 

 

Sadzenie ziemniaków 

 

Ziemniaki z powodzeniem można uprawiać w przydomowym ogrodzie 

warzywnym czy na działce. Wymagają żyznej i głęboko przekopanej ziemi, 

dlatego aby uprawiać ziemniaki w ogrodzie warto przygotować stanowisko pod 

ich uprawę już jesienią. W tym celu należy glebę głęboko przekopać widłami i 

wymieszać z obornikiem 

Ziemniaki sadzimy zawsze kiełkami do góry.  



Sadzenie rozpoczynamy od 20 kwietnia, gdyż ziemniaki są wrażliwe na niską 

temperaturę (części nadziemne wytrzymują przymrozki do -1,5°C). Bulwy 

ziemniaków zaczynają kiełkować przy temperaturze gleby 8-10°C.  

Sadzimy  je na głębokości około 8 cm, w rozstawie co pół metra. Na powierzchni 

usypujemy redliny o wysokości 20-30 cm.  

W okresach suszy warto podlewać je pamiętając, że nadmiar wilgoci może 

powodować gnicie bulw. Konieczne jest również systematycznie usuwanie 

chwastów oraz spulchnianie wierzchniej warstwy gleby.  

Po 8-10 tygodniach od posadzenia (czyli pod koniec czerwca), można przystąpić 

do pierwszych zbiorów ziemniaków. 

CIEKAWOSTKA 

Ziemniaki można również sadzić w workach lub  dużych donicach. 

      

Zapraszam do obejrzenia filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=XQ1jD28USWg  Jak posadzić ziemniaki w 

przydomowym ogrodzie? 

 

https://muratordom.pl/ogrod/pielegnacja-roslin/chwasty-jak-usuwac-chwasty-w-ogrodzie-chwasty-ogrodowe-zwalczanie-i-zapobieganie-ich-wystepowaniu-aa-Y1ZS-i2Zb-sc9Z.html
https://muratordom.pl/ogrod/pielegnacja-roslin/chwasty-jak-usuwac-chwasty-w-ogrodzie-chwasty-ogrodowe-zwalczanie-i-zapobieganie-ich-wystepowaniu-aa-Y1ZS-i2Zb-sc9Z.html
https://www.youtube.com/watch?v=XQ1jD28USWg


Kolejnym warzywem , które dzisiaj będziemy uczyć się sadzić są szparagi. 

 

   

Szparag to bylina , której część użytkową (jadalną) stanowią młode pędy zwane 

wypustkami. Liście szparaga są przekształcone w łuski. Rozróżniamy szparagi 

białe i szparagi zielone.  

Uprawa szparagów. 

Szparag wymaga słonecznego stanowiska oraz żyznej, bogatej w składniki 

odżywcze gleby, która szybko się nagrzewa, nie jest zakwaszona (gleba musi być 

zasobna w wapń).  

Ziemia pod uprawę szparagów powinna być nawieziona dobrze rozłożonym 

obornikiem, kompostem, nawozami mineralnymi oraz wapniem. Najlepiej 

nawożenie zastosować jesienią w roku poprzedzającym sadzenie karp 

szparagów. 

Do założenia uprawy szparagów wybiera się jednoroczne, silne i zdrowe karpy, 

które można kupić w sklepie ogrodniczym albo wyprodukować samodzielnie z 

nasion wysiewanych wiosną.  



Karpy szparagów sadzi się  w rzędach co 150–170 cm, odległość roślin w 

rzędzie 40–50 cm.  

Zbiór szparagów można zacząć w trzecim roku uprawy. Zbiera się  je od wiosny 

do połowy lata, ścinając długimi nożami wyrastające pędy u nasady wału. Ścięte 

szparagi powinny mieć powyżej 20 cm długości.         

Zapraszam do obejrzenia filmu: 

https://www.youtube.com/watch?v=XI7ynCCpnTc Jak posadzić szparagi? 

 

Nauczyliście się dzisiaj sadzić ziemniaki i szparagi.  

Ogród warzywny  na ten rok gotowy.                 

ZAPAMIETAJCIE: Żeby mieć urodzajne plony, należy regularnie dbać o wysiane, wysadzone  

wcześniej rośliny .  Trzeba je regularnie podlewać i odchwaszczać.  

Zapraszam do obejrzenia ostatniego na dzisiaj filmu  - jak plewić (odchwaszczać) ogród: 
https://www.youtube.com/watch?v=F054BEDocAc . 

 

Miłego dnia . Pozdrawiam Was . Alicja Borowiecka. 

https://www.youtube.com/watch?v=XI7ynCCpnTc
https://www.youtube.com/watch?v=F054BEDocAc

	Po 8-10 tygodniach od posadzenia (czyli pod koniec czerwca), można przystąpić do pierwszych zbiorów ziemniaków.



