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Ekologiczna uprawa warzyw i owoców nie
tylko przynosi wiele pysznoœci na stó³, lecz
tak¿e prowadzi do korzeni naszej egzysten-
cji. W ten sposób bezpoœrednio poznaje-
my sens ¿ycia, poniewa¿ prace w ogrodzie
naturalnym opieraj¹ siê na jego prawi-
d³ach. Poznajemy niektóre zwi¹zki miêdzy
roœlinami, zwierzêtami, ziemi¹, wszech-
œwiatem i cz³owiekiem. Prowadzenie ogro-
du wymaga wiele pracy i zdyscyplinowa-
nia. Ju¿ od pocz¹tku nale¿y obserwowaæ
wzrost roœlin i go wspieraæ, obserwuj¹c
ci¹g³e zmiany praw natury. Praca pod go-
³ym niebem mo¿e wywo³aæ w nas uczu-
cie, jakiego doznawaliœmy w dzieciñstwie:
czyst¹ radoœæ ¿ycia.

Tworzenie ogrodu naturalnego mo¿e daæ
poczucie spe³nienia zw³aszcza wielu bez-
robotnym i rencistom, którzy byæ mo¿e nie
s¹ w stanie doznaæ go w inny sposób.

W ostatnich latach przeznaczaliœmy wiele
wolnego czasu na urz¹dzanie ogrodów
u¿ytkowych, ale nawet w ogródkach dzia³-
kowych, prócz kilku drzew owocowych,
przewa¿aj¹ dziœ kwiaty i trawniki. Lubimy
kwiaty, a do zabawy potrzeba murawy, ale
dlaczego maj¹ one zajmowaæ ca³y ogród?
Mo¿esz byæ pewien, ¿e ogród u¿ytkowy
nie przysparza wiêcej pracy ni¿ kwiatowy,
jeœli tylko wiesz, jak uprawiaæ poszczegól-
ne gatunki warzyw i owoców. To w³aœnie
dok³adnie opisano w tej ksi¹¿ce.

Coraz wiêcej ludzi zdaje sobie sprawê, ¿e
natura to my i nasze otoczenie. Zw³aszcza
¿ywnoœæ powinna byæ naturalna, bo chce-
my delektowaæ siê jej smakiem i zapachem
oraz mieæ pewnoœæ, ¿e jest bezpieczna.
Gdy prosto z ogrodu na stó³ trafia pyszna
sa³ata, aromatyczne pomidory, pachn¹ce
zio³a czy wyœmienite jagody, ¿aden sma-
kosz im siê nie oprze.

Podstaw¹ do napisania tej ksi¹¿ki by³o
wieloletnie doœwiadczenie autorów i licz-
ne eksperymenty zwi¹zane z ogrodnic-
twem naturalnym, uwzglêdniaj¹ce nowe
wyniki badañ w tej dziedzinie.

Sk³adamy podziêkowania Profesorowi
Hartmutowi Vogtmannowi i Uniwersyteto-
wi Kassel za pomoc i krytyczne podejœcie
do treœci zawartych w rêkopisach.

Szczególne podziêkowania nale¿¹ siê te¿
naszemu zmar³emu koledze, Gerhardowi
Schmidtowi, za wspó³pracê przy pierw-
szym wydaniu tej ksi¹¿ki w wydawnictwie
Kösel. Serdecznie podziêkowania sk³ada-
my te¿ naszemu zmar³emu mê¿owi i ojcu
Hubertowi Bruns, za liczne ilustracje.

Listopad 2003 r.

Annelore i Susanne Bruns

WprowadzenieWprowadzenieWprowadzenieWprowadzenieWprowadzenie
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¯ywnoœæ z upraw z dominacj¹ metod na-
turalnych jest pe³nowartoœciowa. Przetwo-
rzona w niewielkim stopniu, zawiera do-
stateczn¹ iloœæ sk³adników od¿ywczych
potrzebnych cz³owiekowi. Poza wêglowo-
danami, t³uszczami i bia³kami, zawiera
ró¿ne witaminy, substancje nieorganiczne
i enzymy.

Warzywa i owoce œwie¿o zbierane z bio-
logicznych upraw w³asnego ogrodu s¹
szczególnie bogate w cenne sk³adniki, dla-
tego powinny mieæ pierwszeñstwo przed

warzywami i owocami uprawianymi kon-
wencjonalnie.

We w³asnej produkcji ¿ywnoœci nie ma
zbêdnych dodatków: wzmacniaczy sma-
ku, barwników, œrodków konserwuj¹cych,
hormonów czy antybiotyków. Problemem
jest te¿ masowe przetwarzanie przemys³o-
we coraz wiêkszej iloœci materia³ów, choæ-
by wszechobecny syrop glukozowy. Spra-
wia on, ¿e wiele osób cierpi na nadmiar
glukozy, co ³atwo mo¿na wykryæ za po-
moc¹ testów.

Zawieraj¹ liczne sk³adniki szkodliwe dla
zdrowia:
• wolne aminokwasy (ciê¿kostrawne)
• wolne kwasy szczawiowe
• wolne po³¹czenia solaniny (zw³asz-

cza w ziemniakach)
• zbyt wysoka zawartoœæ azotanów

Ich sk³adniki s¹ znacznie mniej szkodli-
we. Zawieraj¹ mniej azotanów i ciê¿ko-
strawnych aminokwasów, a wiêcej sk³ad-
ników sprzyjaj¹cych zdrowiu:
23% wiêksza zawartoœæ suchej substan-

cji (wy¿sza wartoœæ od¿ywcza)
18% wiêcej bia³ka
28% wiêcej witaminy C
19% wiêcej ca³kowitej iloœci cukrów
23% wiêcej aminokwasów (budulca war-

toœciowego bia³ka)
18% wiêcej potasu
10% wiêcej wapnia
13% wiêcej fosforu
77% wiêcej ¿elaza

Warzywa nawo¿one
³atwo rozpuszczalnymi
solami mineralnymi (nawóz sztuczny)

Warzywa nawo¿one
materia³em organicznym

1. Natura ¿ywnoœci1. Natura ¿ywnoœci1. Natura ¿ywnoœci1. Natura ¿ywnoœci1. Natura ¿ywnoœci
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Znaczenie równowagi kwasowo-zasado-
wej jest s³abo znane. Lasy gin¹ z powodu
kwaœnych deszczów – tak samo i inne ro-
œliny mog¹ rozwijaæ siê tylko wtedy, gdy
pH jest odpowiednie (str. 50). Organizm
cz³owieka tak¿e potrzebuje równowagi
kwasowo-zasadowej. pH krwi cz³owieka
wynosi oko³o 7,35.

pH cia³a mo¿na zmierzyæ w porannym
moczu. Neutralna wartoœæ pH wynosi 7,
co odpowiada równowadze miêdzy kwa-
sami i zasadami. Przy lekkim zakwasze-
niu (pH = 6) liczba cz¹steczek kwasów
zwiêksza siê oko³o dziesiêciokrotnie, zaœ
przy pH = 5 oko³o stukrotnie.

Poza kwasami pochodz¹cymi
z ¿ywnoœci bogatej w bia³ko,
istniej¹ jeszcze produkty spo¿ywcze
zwane „twórcami” kwasów
lub „z³odziejami” zasad

Dzienne zapotrzebowanie osoby
doros³ej na sk³adniki mineralne:

Kwasy s¹ przeciwieñstwem zasad, ale dla
zapewnienia dobrej przemiany materii or-
ganizm potrzebuje jednych i drugich. Cz¹-
steczki kwasowe i zasadowe wzajemnie siê
neutralizuj¹, wskutek czego powstaj¹ bez-
pieczne dla cia³a cz¹steczki soli, które s¹
wydalane. Jeœli równowaga cia³a zostanie
zachwiana nadmiarem kwasów, mo¿e to
prowadziæ do powstania chorób. Nerki, je-
lita i p³uca próbuj¹ usun¹æ nadmiar kwa-
sów, ale z biegiem lat radz¹ sobie z tym
coraz gorzej. Kwasy, toksyny i inne pro-
dukty przemiany materii odk³adaj¹ siê wiêc
w formie z³ogów powoduj¹cych reuma-
tyzm, zwyrodnienia stawów czy choroby
serca i nerek. Podstaw¹ zdrowia jest wiêc
w³aœciwe od¿ywianie.

magnez 1 g
sód 2-3 g
potas 2-3 g
wapñ 0,8 g
fosfor 0,8 g
¿elazo 15 mg

Kwasowoœæ - zasadowoœæ - równowagaKwasowoœæ - zasadowoœæ - równowagaKwasowoœæ - zasadowoœæ - równowagaKwasowoœæ - zasadowoœæ - równowagaKwasowoœæ - zasadowoœæ - równowaga
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O niedobór kwasów nie trzeba siê martwiæ,
gdy¿ w dzisiejszej ¿ywnoœci wystêpuj¹ one
obficie. Ich nadmiar znajduje siê w rybach,
miêsie, kie³basie, jajkach i serze. Istniej¹
te¿ artyku³y spo¿ywcze, w których zasady
zosta³y zniszczone w toku przetwarzania.
Nazywa siê je „twórcami” kwasów albo
„z³odziejami” zasad. Nale¿¹ do nich cu-
kry, a wiêc wszystkie s³odycze, bia³a m¹ka,
kawa ziarnista, czarna herbata, t³uszcz
twardy i alkohol.

Nadmiar kwasów jest te¿ niestety obecny
w wielu produktach zbo¿owych. Dotyczy
to te¿ bogatego w wartoœci od¿ywcze chle-
ba razowego i lubianego musli. S¹ one
wprawdzie bardziej zasadowe ni¿ bia³y
chleb, ale i tak powoduj¹ lekkie zakwa-
szenie. Tylko proso i orkisz s¹ s³abo zasa-
dowymi zbo¿ami. Kwasy mlekowe i owo-
cowe maj¹ kwaœny smak, ale nie prowadz¹
do zakwaszenia krwi.

¯ywnoœæ zawiera wiêc niezbêdne zasady
dzia³aj¹ce neutralizuj¹co. Wystêpuj¹ one
obficie w niemal wszystkich warzywach
(oprócz brukselki i szparagów), zio³ach,
ziemniakach i dojrza³ych owocach.

Owoce i warzywa powinny byæ spo¿ywa-
ne w ma³ych porcjach kilka razy dziennie.
By uzyskaæ dok³adniejsze informacje na
ten temat, warto zapoznaæ siê z tabel¹ kwa-
sów i zasad, jakie powinny znajdowaæ siê
w ca³ej przyjmowanej ¿ywnoœci.*

Oprócz nadmiaru kwasów w po¿ywieniu,
do nadkwasoty prowadz¹ tak¿e trudne sy-
tuacje ¿yciowe, takie jak stan napiêcia (po-
woduje go te¿ promieniowanie ziemskie),
nadmierna aktywnoœæ i obci¹¿aj¹ce uczu-
cia takie jak samotnoœæ, strach, smutek czy
rozpacz. Przeciwdzia³a temu ruch na œwie-
¿ym powietrzu. Miêdzy cia³em i duchem
istnieje nierozerwalny zwi¹zek.

Kto chce stworzyæ ogród zgodny z natur¹,
przy tym wyrabiaj¹c sobie dobre nawyki
¿ywieniowe, nie powinien robiæ tego na
si³ê, sztywno trzymaj¹c siê zasad – trzeba
spokojnie d¹¿yæ do celu. Prace w ogrodzie,
których owocem jest smaczna ¿ywnoœæ z
w³asnej uprawy, daj¹ wiele radoœci.

* Tabela i metody odkwaszania znajduj¹ siê m.in.

w godnej polecenia ksi¹¿ce dr Beck i Ingeborg

Oetinger-Papendorf: Durch Entsäuerung zu seeli-

scher und körperlicher Gesundheit.
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W ogrodzie ekologicznym wystêpuje wie-
le zale¿noœci pokarmowych miêdzy roœli-
nami i zwierzêtami, rzadziej masowo wy-
stêpuj¹ szkodniki i choroby. Stworzenie
oraz umacnianie tych ró¿norodnych zale¿-
noœci powinno byæ g³ównym celem urz¹-

dzania ogrodu. Najwa¿niejsze zagadnie-
nia ukazuje poni¿szy schemat. Wiêcej in-
formacji znajdziesz w rozdziale dotycz¹-
cym ochrony roœlin (str. 112), jak równie¿
w publikacji Werkbuch Biogarten (infom-
racja w wykazie literatury).

Podstawowe zasady ogrodu naturalnegoPodstawowe zasady ogrodu naturalnegoPodstawowe zasady ogrodu naturalnegoPodstawowe zasady ogrodu naturalnegoPodstawowe zasady ogrodu naturalnego

m¹czka
rogowa

u¿ywaæ haczki, wide³

nawóz zielony, liœcie,
skoszona trawa

braæ pod uwagê glebê,
œwiat³o, klimat

wyci¹gi z dzikich zió³,
wzmacniaj¹ce preparaty
roœlinne

stosowanie œrodków
biologicznych

kompost, nawóz zielony,
gnojówki roœlinne,
nawozy organiczne
dostêpne w handlu

od¿ywianie gleby
stanowi¹cej
siedlisko ¿ycia

chroniæ po¿yteczne
owady, ptaki i ssaki

ochrona organizmów
po¿ytecznych

³¹czyæ roœliny wzajem-
nie sobie sprzyjaj¹ce

uprawa w kulturach
mieszanych

w³aœciwe
stanowisko

zapewnienie sta³ego
okrycia

g³êbokie spulchnianie
bez obracania

gleba

roœliny

nawóz

ochrona
roœlin

W ogrodzie warunki mo¿liwie naturalne tworz¹:

2. Kontakt z przyrod¹ ogrodow¹2. Kontakt z przyrod¹ ogrodow¹2. Kontakt z przyrod¹ ogrodow¹2. Kontakt z przyrod¹ ogrodow¹2. Kontakt z przyrod¹ ogrodow¹
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Powierzchniê jednolitego ogrodu zwykle
pokrywa trawnik, którego pielêgnacja jest
doœæ kosztowna, a dooko³a znajduje siê
wê¿szy lub szerszy uporz¹dkowany pas
jode³, œwierków i wiecznie zielone pokry-
cie glebowe. Tak monotonny ogród jest
nudny i w znacznym stopniu przyczynia
siê do wyginiêcia wielu gatunków owadów
i dzikich zió³. Jego jedyn¹ zalet¹ jest w³a-
œciwie tylko przydatnoœæ do zabaw i wy-
poczynku, do czego jednak nie potrzeba
zbyt du¿ej powierzchni.

Na terenie obok miejsca do zabaw i wy-
poczynku, w³aœciciel ogrodu, który nie
chce uprawiaæ owoców i warzyw (albo nie
potrzebuje ich zbyt du¿o) móg³by stworzyæ
naturaln¹ ³¹kê albo posadziæ ¿ywop³ot,
zapewniaj¹c tym pokarm dla wielu owa-
dów i ptaków. Taki ogród wzbogaca natu-
rê, a rodzinie umo¿liwia prowadzenie cie-
kawych obserwacji przez ca³y rok.

Ogród naturalny zapewnia ptakom obfity
pokarm tak¿e zim¹

Nudny jednolity ogród

Jednolity ogród albo raj na ³onie naturyJednolity ogród albo raj na ³onie naturyJednolity ogród albo raj na ³onie naturyJednolity ogród albo raj na ³onie naturyJednolity ogród albo raj na ³onie natury
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Jednolity trawnik porastaj¹ 3-4 rodzaje traw.
Na naturalnej ³¹ce wystêpuje 20 do 50 ga-
tunków roœlin.

Naturalna ³¹ka zapewnia pokarm
wielu owadom.

Na jednolitym trawniku po¿ywie-
nie mog¹ znaleŸæ tylko 4 gatunki
ptaków, zaœ naturalna ³¹ka zapew-
nia pokarm nawet dla 17 gatun-
ków ptaków.

Jeœli ca³¹ pracê pozostawimy naturze, po-
trzeba piêciu lat, by niegdyœ pielêgnowa-
ny trawnik zosta³ opanowany przez wie-
logatunkow¹ wspólnotê roœlin. W okresie
przejœciowym trawnik powinien byæ ko-
szony dwa razy w roku, najlepiej kos¹. Na
ten czas nale¿y zrezygnowaæ z nawo¿e-
nia. Ja³ow¹ glebê mo¿na ewentualnie wap-
nowaæ i posypywaæ piaskiem – i uzbroiæ
siê w cierpliwoœæ.

Przy wiêkszym wk³adzie pracy z naszej
strony naturalny minipark powstanie szyb-
ciej. Ja³ow¹ glebê mo¿na zmieszaæ z pias-
kiem i posadziæ na niej dzikie kwiaty lub
wysiaæ niedu¿¹ iloœæ ró¿norodnych traw.
Powinno wœród nich byæ kilka gatunków
jednorocznych, takich jak b³awatek i mak

Od trawnika do naturalnej ³¹kiOd trawnika do naturalnej ³¹kiOd trawnika do naturalnej ³¹kiOd trawnika do naturalnej ³¹kiOd trawnika do naturalnej ³¹ki

polny. Z czasem roœliny te zostan¹ wypar-
te przez gatunki trwalsze. Mo¿na kupiæ
wiele doskona³ych gotowych mieszanek,
które umo¿liwiaj¹ tworzenie naturalnych
³¹k o ró¿nej wysokoœci. Najlepsze sposo-
by ich pielêgnacji zosta³y opisane w We-
rkbuch Biogarten (dane ksi¹¿ki podano w
wykazie literatury).
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Ró¿ne gatunki roœlin i zwierz¹t
potrzebuj¹ ró¿nej g³êbokoœci wody

Ropucha zwyczajna

¯aba trawna

Zalety poprawnie zaplanowanego stawu
• stabilnoœæ (odpornoœæ na wstrz¹sy)
• odpornoœæ materia³u na warunki zimowe
• ca³kowita nieprzepuszczalnoœæ
• obecnoœæ wielu form
• mo¿liwoœæ zmiany lokalizacji

Wady niew³aœciwie utworzonego stawu
• zbyt du¿a stromoœæ œcian powoduj¹ca z³y

obieg wody i niekorzystne warunki ¿ycia
dla zwierz¹t

• zbyt ma³a g³êbokoœæ, nieodpowiednia dla
wielu roœlin

• zbyt szybkie nagrzewanie siê wody
• koniecznoœæ zmiany miejsca bytowania

niektórych roœlin i zwierz¹t na zimê

Ma³y naturalny staw

WWWWWoda w ogrodzieoda w ogrodzieoda w ogrodzieoda w ogrodzieoda w ogrodzie

Zbiornik wody w ogrodach i na terenach
zielonych pe³ni rolê cennej przestrzeni
¿yciowej bogatej w ¿yciodajne pierwiast-
ki. Wielkoœæ, forma czy materia³, z które-
go jest on wykonany, maj¹ mniejsze zna-
czenie. Wa¿niejsze jest, aby zbiornik mia³
zró¿nicowan¹ g³êbokoœæ – od bagnistych
stref brzegowych po g³êbiê rzêdu co naj-
mniej 1metra. Takie zaplanowanie zbior-
nika wodnego zapewni ¿abom i innym p³a-
zom i larwom miejsce do zimowania.

By zwierzêta mog³y wychodziæ ze zbior-
nika, jego brzegi powinny ³agodnie prze-
chodziæ w dno.

Najmniejszym zbiornikiem wody w ogro-
dzie jest poid³o dla ptaków. Woda w nim
s³u¿y nie tylko do picia, ale te¿ do k¹pieli,
dlatego jego najg³êbsze miejsce powinno
mieæ oko³o 8 cm. Wybieraj¹c lokalizacjê
poid³a nale¿y zwróciæ uwagê, by by³o ono
niedostêpne dla kotów.
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¯ywop³ot jako Ÿród³o pokarmu¯ywop³ot jako Ÿród³o pokarmu¯ywop³ot jako Ÿród³o pokarmu¯ywop³ot jako Ÿród³o pokarmu¯ywop³ot jako Ÿród³o pokarmu
dla ptaków i ssakówdla ptaków i ssakówdla ptaków i ssakówdla ptaków i ssakówdla ptaków i ssaków
Jesion, olcha, brzoza, orzech laskowy, buk
czerwony, d¹b, dzika czereœnia, krajowe
drzewa iglaste, dzika ró¿a, bez, rokitnik
zwyczajny, kalina, ligustr, dereñ, trzmieli-
na, malina i je¿yna zapewniaj¹ pokarm
licznym zwierzêtom.

Naturalny ¿ywop³ot jest ochron¹
przed wiatrem i erozj¹, zapewnia te¿

glebie wy¿sz¹ temperaturê i wilgotnoœæ.
Filtruje py³ i truj¹ce spaliny, a wielu zwie-
rzêtom daje pokarm i schronienie.

Wiele miast i gmin oferuje poradniki po-
mocne w wyborze gaików rodzimych. In-
formuj¹ o tym, które gaiki s¹ szczególnie
odpowiednie dla okreœlonych celów.

Ca³kowicie naturalnym ¿ywop³otem jest
te¿ warstwa zielna. Podszyt powinny two-
rzyæ roœliny leœne takie jak zawilec, koko-
rycz i pierwiosnek.

G³óg

Do ¿ywop³otów naturalnych zalicza
siê szerokie (przynajmniej 3 m) gaiki utwo-
rzone przez ró¿ne wysokie krzewy rodzi-
me, a tak¿e p³askie grupy zaroœli.

¯ywop³ot jako filtr py³u¯ywop³ot jako filtr py³u¯ywop³ot jako filtr py³u¯ywop³ot jako filtr py³u¯ywop³ot jako filtr py³u

Szczególn¹ zdolnoœæ filtrowania py³u maj¹
klon polny i g³óg, który dodatkowo chroni
przed spalinami samochodowymi.

¯ywop³ot w ogrodzie ekologicznym¯ywop³ot w ogrodzie ekologicznym¯ywop³ot w ogrodzie ekologicznym¯ywop³ot w ogrodzie ekologicznym¯ywop³ot w ogrodzie ekologicznym



14

Sterty kamieni stanowi¹ idealn¹ przestrzeñ ¿yciow¹ dla jasz-
czurek. S¹ te¿ nowym biotopem dla czerwi, równonogów, paj¹-

ków i ró¿nych owadów, którymi ¿ywi¹ siê chronione gady, p³azy oraz
ssaki takie jak kuna i je¿.

Ogród skalny, sterty kamieni i otoczaków
wraz z porastaj¹c¹ je roœlinnoœci¹ maj¹
wielorakie zalety ekologiczne: s¹ idealn¹
przestrzeni¹ ¿yciow¹ dla wielu po¿ytecz-
nych owadów, p³azów, gadów, a tak¿e
ma³ych ssaków.

W stercie kamieni liczne gatunki trzmieli
zak³adaj¹ wylêgarnie. Zasiedlaj¹ je tak¿e
wiêksze owady i p³azy pomagaj¹ce zwal-
czaæ szkodniki w ogrodzie warzywnym.
Szczeliny mog¹ s³u¿yæ za kryjówkê ³asicy
bêd¹cej g³ównym wrogiem norników.

Kamienie w ogrodzie ekologicznymKamienie w ogrodzie ekologicznymKamienie w ogrodzie ekologicznymKamienie w ogrodzie ekologicznymKamienie w ogrodzie ekologicznym

Wszystkie wspomniane gatunki zwierz¹t
znajd¹ tu te¿ schronienie na zimê.

Z czasem, w szczelinach i szparach osiedl¹
siê ró¿ne roœliny kwiatowe lubiane przez
owady, zw³aszcza motyle.

Powierzchnie skalne w ogrodzie zapew-
niaj¹ ró¿norodnoœæ, co dodatkowo stabi-
lizuje równowagê ekologiczn¹.

Przy wyborze kamieni do ogrodu nale¿y
daæ pierwszeñstwo tym typowym dla ota-
czaj¹cego krajobrazu.

Sterty kamieni powinny byæ u³o¿one
tak, by powsta³o mo¿liwie wiele
przestrzeni, w których mog¹ zimo-
waæ ró¿ne zwierzêta.
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Aby utrzymaæ wiele po¿ytecznych owa-
dów zwalczaj¹cych szkodniki, nale¿y
umieszczaæ w ogrodzie kwiaty niewype³-
nione. Wszystkie wype³nione gatunki kwit-
n¹ce nie zapewniaj¹ owadom pokarmu,
gdy¿ noœniki py³ku przybieraj¹ postaæ do-
datkowych p³atków kwiatowych.

Kwiaty w ogrodzie ekologicznymKwiaty w ogrodzie ekologicznymKwiaty w ogrodzie ekologicznymKwiaty w ogrodzie ekologicznymKwiaty w ogrodzie ekologicznym

Chwasty - roœliny wskaŸnikoweChwasty - roœliny wskaŸnikoweChwasty - roœliny wskaŸnikoweChwasty - roœliny wskaŸnikoweChwasty - roœliny wskaŸnikowe
Chwasty to roœliny rosn¹ce w miejscach,
w których (z punktu widzenia cz³owieka)
s¹ one niepo¿¹dane, gdy¿ mog¹ dzia³aæ
hamuj¹co na wzrost upraw.

Te same roœliny rosn¹ce w innych miej-
scach nazywa siê dzikim zielem. Wiele
roœlin, które rozprzestrzeniaj¹ siê w ogro-
dzie samoistnie, to wartoœciowe roœliny
lecznicze. Inne, dziêki swemu wczesnemu
wzrostowi, stanowi¹ dodatek do pierwszej
wiosennej sa³aty z ogrodu. Roœliny te mo¿-
na pozostawiæ w miejscach, w których nie
utrudniaj¹ uprawy. Umiarkowana iloœæ
dzikiego ziela miêdzy owocami jagodowy-
mi (na przyk³ad grzêdami truskawek) sprzy-
ja zapylaniu, gdy¿ zio³a wabi¹ owady.

Chwasty nasienne od korzeniowych ró¿-
ni¹ siê tym, ¿e s¹ roœlinami 1-2 letnimi. Co
roku wydaj¹ wielkie iloœci nasion, dlatego
w glebie ich zasoby s¹ znaczne. Chwasty
korzeniowe (na przyk³ad mniszek lekarski)
wprawdzie te¿ mog¹ rozmna¿aæ siê po-
przez nasiona, ale uci¹¿liwsze s¹ gatunki
rozmna¿aj¹ce siê poprzez roz³ogi korze-
niowe. Prawie nie da siê ich wypleniæ, gdy¿
roz³ogi korzeniowe siêgaj¹ce czêsto do g³ê-
bokoœci metra s¹ trudno dostêpne. Do ro-
œlin tych nale¿¹: perz, podagrycznik po-
spolity, powój i skrzyp. Roœliny te mo¿na
stopniowo os³abiaæ systematycznie odci-
naj¹c nowe odrosty.

Margerytka (hodowla)

Margerytka (natura)
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Tak zwane chwasty

Okopywanie, mulczowanie i zasiew nawozu zielonego
sprawiaj¹,

¿e problemy z chwastami
zmniejszaj¹ siê

z roku na rok

Œrodki zapobiegaj¹ce chwastom w ogrodzie u¿ytkowymŒrodki zapobiegaj¹ce chwastom w ogrodzie u¿ytkowymŒrodki zapobiegaj¹ce chwastom w ogrodzie u¿ytkowymŒrodki zapobiegaj¹ce chwastom w ogrodzie u¿ytkowymŒrodki zapobiegaj¹ce chwastom w ogrodzie u¿ytkowym
• Przed ka¿dym siewem p³ytko spulchniaæ

ziemiê
• Stosowaæ siew rzêdowy, aby umo¿liwiæ

okopywanie miêdzyrzêdzi
• Chwasty w rzêdach usuwaæ rêcznie
• Regularnie pieliæ, aby zapobiec rozprze-

strzenianiu siê chwastów

• Wszystkie powierzchnie le¿¹ce od³ogiem
obsiaæ nawozem zielonym

• Gdy ziemia stanie siê nagrzana, na sta³e
pokryæ j¹ materia³em mulczuj¹cym

• Tak¿e jesieni¹ i zim¹ okrywaæ glebê kom-
postem albo zasiaæ nawóz zielony

• Z nowo utworzonego trawnika nie usu-
waæ chwastów jednorocznych; raczej kil-
ka razy skosiæ trawnik zanim zakwitn¹ i
wydadz¹ nasiona

• Chwasty korzeniowe (np. mniszek lekar-
ski i jaskier) systematycznie g³êboko wyci-
naæ no¿em

• Kosiæ, grabiæ i przewietrzaæ (skaryfiko-
waæ) trawnik

Œrodki zapobiegaj¹ce chwastom na trawnikuŒrodki zapobiegaj¹ce chwastom na trawnikuŒrodki zapobiegaj¹ce chwastom na trawnikuŒrodki zapobiegaj¹ce chwastom na trawnikuŒrodki zapobiegaj¹ce chwastom na trawniku

• P³ytko spulchniaæ ziemiê
• Obsiaæ i/lub obsadziæ glebê niskimi roœli-

nami lub gatunkami koniczyny (osi¹gaj¹-
cymi niski wzrost)

• Stosowaæ ca³oroczne mulczowanie

Œrodki zapobiegaj¹ce chwastom pod drzewami i krzewamiŒrodki zapobiegaj¹ce chwastom pod drzewami i krzewamiŒrodki zapobiegaj¹ce chwastom pod drzewami i krzewamiŒrodki zapobiegaj¹ce chwastom pod drzewami i krzewamiŒrodki zapobiegaj¹ce chwastom pod drzewami i krzewami


