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Temat: Rośliny jednoroczne uprawiane z rozsady – siew zimowy. 

Witajcie  

Stasiu i Marcin jak już wiecie        jest bardzo  dużo roślin 

jednorocznych uprawianych z rozsady. Przy uprawie metodami 

tradycyjnymi, nasiona tych roślin wysiewa się ręcznie do skrzynek, 

donic i po wschodach siewki zwane rozsadami, pikuje się.   

Dla przypomnienia   

ROZSADA to inaczej młode rośliny, siewki,  wyhodowane z nasion 

m.in.: w szklarniach, na parapetach w domach, przeznaczone do 

wysadzenia na stałe do gruntu (do ziemi w ogrodzie) po 15 maja.  

PIKOWANIE to kolejny etap w produkcji rozsady, który polega na 

rozdzieleniu zbyt gęsto rosnących siewek (rozsad). 

 

Można wyróżnić trzy terminy siewu: 

- zimowy  

- wczesnowiosenny, 

- wiosenny. 

Nasiona drobne sieje się rzutowo,  

wieksze – wysiewa się w rzędach.  

Siew zimowy  następuje od stycznia do pierwszej dekady marca. 

Siew wczesnowiosenny obejmuje miesiąc marzec. Najwięcej 

gatunków roślin wysiewa się w tym terminie. 

Siew wiosenny obejmuje miesiąc kwiecień, maj. 

 

 



Większość nasion roślin ozdobnych wysiewa się w marcu lub kwietniu.  

Najbardziej niecierpliwi ogrodnicy czas produkcji rozsad mogą 

rozpocząć już w styczniu. My też po feriach zimowych zaczynamy już 

produkcję – wysiew nasion kwiatów do doniczek. 

Jakie kwiaty siejemy w styczniu i dlaczego w przypadku niektórych 

roślin tak wczesny termin siewu jest wręcz konieczny?  

Już od stycznia wysiewa się rośliny jednoroczne, u których wegetacja 

(czas wzrostu i rozwoju roślin) i czas do wejścia w kwitnienie trwa 

najdłużej.  

 U takich roślin pierwsze kwiaty pojawiają się nieraz dopiero po 4 

miesiącach od wysiewu nasion. Dzięki styczniowym siewom, rośliny 

te zakwitają niebawem po wysadzeniu rozsady do gruntu (do ziemi), co 

zazwyczaj ma miejsce w drugiej połowie maja. 

Zapamiętaj: 

Rozsadę kwiatów jednorocznych sadzi się do gruntu – po 15 maja.  

 

Siew zimowy  następuje od stycznia do pierwszej dekady marca. 

 

Najbardziej znane i powszechnie uprawiane rośliny z tej grupy to : 

Begonia    

 

https://poradnikogrodniczy.pl/co-siejemy-w-marcu.php


Lobelia  

 

Żeniszek  

Petunia  

Szałwia   

 

Na następnej lekcji poznacie rośliny - byliny, których siew odbywa się 

w terminie zimowym.  Dziękuję za pracę.  Pozdrawiam Was      Alicja 

Borowiecka 




