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TEMAT: Terminy wysiewu nasion. 

Dzień dobry. 

Na wcześniejszych zajęciach poznaliście rodzaje warzyw, ich klasyfikacje 

(podział). Dzisiaj chcę zapoznać Was z terminami wysiewu nasion. 

 

 

 

 

 

 

W zależności od gatunku warzyw, ich przeznaczenia, stosuje się różne terminy 

siewu.  Każdy rodzaj warzywa ma swoje upodobania,  nie tylko potrzebują 

odpowiedniej  gleby, odpowiedniego nawadniania. Bardzo ważna jest 

temperatura panująca w miejscu wzrostu rośliny, długość dnia – odpowiednia 

dawka światła.  

Inny termin wysiewu będzie,  gdy nasiona  będziemy chcieli wysiać wprost do 

gruntu , inny termin   wysiewu będzie, gdy nasiona posiejemy w ocieplanej 

szklarni.   

Można wyróżnić kilka kalendarzowych terminów siewu: 

• wczesnowiosenny ( jak tylko można wejść na ogród- jeżeli nie będzie 

śniegu i ziemia nie będzie zmrożona– około połowy marca – siejemy 

wtedy bób, groch, szpinak, rzodkiewka, pietruszka wczesna) 

• wiosenny (koniec marca i początek kwietnia – siejemy cebulę, marchew, 

pietruszkę, koper) 

• późnowiosenny (od połowy do końca kwietnia- burak ćwikłowy na 

wczesny zbiór, soja, boćwina, szpinak nowozelandzki) 

• w połowie maja (fasola na suche nasiona, fasola szparagowa, ogórki 

sałatkowe, kabaczki, cukinia, fasola tyczna) 

• letni (od maja do 10 czerwca – ogórki konserwowe i korniszonowe, fasola  

cienkostrąkowa, buraki ćwikłowe do przechowywania, marchew na zbiór 

jesienny) 

• w połowie lipca ( fasola szparagowa na zbiór jesienny, kapusta pekińska, 

jarmuż do zimowania) 



• w połowie sierpnia ( rzodkiewka, szpinak, koper, jarmuż do mrożenia) 

• w połowie września ( szpinak i sałata do przezimowania, kapusta i ozima 

cebula) 

• pod grudę ( tuż przed zamarzaniem pola na glebach lżejszych,  nasiona 

wykiełkują wiosną  - marchew, pietruszka, koper, sałata, szpinak). 

 

Osoby zajmujące się uprawą warzyw, stosują się do instrukcji firm 

handlowo-nasiennych.  Na opakowaniach nasion jest instrukcja wysiewu .  

Dowiemy się kiedy – w jakim terminie wysiać nasiona, w jakich odstępach 

od siebie, kiedy będzie mógł nastąpić zbiór warzyw.  

 

 

 
 

Jeżeli czegoś nie wiemy, nie jesteśmy pewni, kiedy należy wysiać nasiona 

określonych warzyw,  musimy poszukać takich informacji w kalendarzach, 

książkach przeznaczonych dla ogrodników.   

 

 

 

 

 

 

 



 

Zadanie do wykonania: 

Zapoznajcie się z przykładowymi instrukcjami, które znajdują się na 

opakowaniach z nasionami konkretnej rośliny zwracając uwagę na : 

- rodzaj rośliny  - nazwa, 

- termin:  siewu nasion  i zbioru warzyw, 

- odległość między  roślinami , 

- warunki kiełkowania – światło, miejsce (grunt czy szklarnia), temperatura 

kiełkowania. 

Powodzenia. 

1. Nasiona dyni  

 

- jest instrukcja po polsku, 

informacje o roślinie, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wskazana  jest odległość 

miedzy sadzonkami, 

 

 -macie informacje, kiedy 

nasiona należy posiać 

(zielony prostokąt w 

tabeli), kiedy  warzywo 

można zerwać (czerwony 

prostokąt w tabeli) 



2. Fasola zwykła tyczna – opakowanie producenta. Zapoznajcie się z 

informacjami na opakowaniu. 

  

 

 

 

 

 

 



3. Brokuł – opakowanie od producenta różni się od opakowania nasion dyni i 

fasoli , ale również jest instrukcją uprawy warzywa. 

 

 

Dziękuję za pracę . Alicja Borowiecka 

 

 




