ZGODNI SĄSIEDZI
Wydzieliny korzeni i zapachy roślin mają niewątpliwie duże znaczenie dla
stosunków sąsiedzkich współrzędnie uprawianych roślin. Niektóre rośliny
stymulują się nawzajem, rosną bujnie i są zdrowsze. Inne wręcz nie znoszą
zapachów swoich sąsiadów. Jeśli posadzi się je zbyt blisko siebie w ogrodzie,
obumierają lub źle rosną.

ZGODNI SĄSIEDZI

NAZWA ROŚLINY
BURAK ĆWIKŁOWY
BURAK LIŚCIOWY

fasola karłowa, koper, ogórek, czosnek, rośliny kapustne, kalarepa, kolendra, kminek,
sałata listkowa, cukinia, cebula
rośliny kapustne, marchew, rzodkiewka, rzodkiew

CEBULA

cząber, koper, truskawka, ogórek rumianek, sałata głowiasta, marchew, burak ćwikłowy,
skorzonera, cykoria sałatowa

CHRZAN

ziemniak, drzewa owocowe

CUKINIA

nasturcja, kukurydza, burak ćwikłowy, fasola tyczna, cebula

CYKORIA SAŁATOWA

koper włoski, sałata głowiasta, marchew, fasola tyczna, pomidor

CZOSNEK

truskawka, ogórek, maliny, lilie, marchew, drzewa owocowe, róże, burak ćwikłowy,
pomidor, tulipany

ENDYWIA

koper włoski, rośliny kapustne, por, fasola tyczna

FASOLA KARŁOWA
GROCH
KALAREPA
ROŚLINY KAPUSTNE

cząber, truskawka, ogórek, ziemniak, rośliny kapustne, kalarepa, sałata głowiasta, sałata
listkowa, seler, burak ćwikłowy, pomidor
koper, koper włoski, ogórek, rośliny kapustne, kalarepa, sałata głowiasta, kukurydza,
marchew, rzodkiewka, cukinia
fasola, groch, ziemniak, sałata głowiasta, por, rzodkiewka, burak ćwikłowy, seler,
szparag, szpinak, skorzonera, pomidor
bylica, fasola, koper, endywia, groch, rumianek, ziemniak, sałata głowiasta, kolendra,
kminek, por, burak liściowy, mięta, sałata listkowa, burak ćwikłowy, seler, szpinak,
pomidor

Wiele roślin wyróżnia się w uprawie współrzędnej
właściwościami polegającymi na odstraszaniu szkodników np



seler naciowy chroni kapustne przed pchełkami i gąsienicami. Szałwia,
tymianek i mięta - przed bielinkiem kapustnikiem (przypuszczalnie
motyle irytuje aromatyczny zapach ziół)
 cząber ogrodowy chroni fasolę karłową przed atakami czarnych mszyc
 nasturcja i rzeżucha ogrodowa powstrzymuje ataki mszyc i bawełnicy
korówki na pomidory i drzewa owocowe

KOPER WŁOSKI
(FENKUŁ)
KUKURYDZA

endywia, groch, roszpunka, ogórek, sałata głowiasta, sałata listkowa, szałwia, cykorie
sałatowe (por, radicchio)
fasola, ogórek, ziemniak, sałata głowiasta, dynia, melon, pomidor, cukinia

MARCHEW

koper, groch, czosnek, por, burak liściowy, rzodkiewka, rzodkiew, rozmaryn, szałwia,
szczypiorek, sałata listkowa, skorzonera, pomidor, cykoria sałatowa, cebula

OGÓREK

fasola, koper, groch, koper włoski, kapusta, sałata głowiasta, kolendra, kminek, por,
kukurydza, burak ćwikłowy, seler, cebula

POMIDOR

fasola karłowa, nasturcja, czosnek, rośliny kapustne, kalarepa, sałata głowiasta, por,
kukurydza, marchew, pietruszka, sałata listkowa, rzodkiewka, rzodkiew, burak ćwikłowy,
seler, szpinak, cykoria sałatowa

POR

endywia, truskawka, rumianek, rośliny kapustne, kalarepa, sałata głowiasta, marchew,
skorzonera, seler, pomidor

RZODKIEWKA
I RZODKIEW

fasola, groch, nasturcja, rośliny kapustne, kalarepa, sałata głowiasta, rzeżucha, burak
liściowy, marchew, szpinak, pomidor

SAŁATA GŁOWIASTA

SAŁATA LISTKOWA
I KRUCHA
SELER
SKORZONERA

fasola, koper, groch, truskawka, koper włoski, ogórek, trybula, rośliny kapustne,
kalarepa, rzeżucha, por, kukurydza, marchew, mięta, rzodkiewka, burak ćwikłowy,
skorzonera, szparag, pomidor, cykoria sałatowa, cebula
koper, koper włoski, rośliny kapustne, rzodkiewka, rzodkiew, burak ćwikłowy,
skorzonera, szparag, pomidor
fasola karłowa, ogórek, rumianek, rośliny kapustne (w szczególności kalafior i kalarepa),
por, pomidor
kalarepa, sałata głowiasta, por, sałata listkowa

Także rośliny lecznicze i przyprawowe spełniają
ważną rolę w uprawie współrzędnej wpływając
dodatnio na walory smakowe swoich sąsiadów.

Można to sprawdzić na przykładzie:
 wczesnych ziemniaków uprawianych z kminkiem i kolendrą
 koper i marchew wywierają na siebie pozytywny wpływ i nie
przeszkadza im nawet jak rosną w jednym rzędzie
 Na smak rzodkiewki korzystnie wpływa bliskość rzeżuchy
SŁONECZNIK

ogórek

SZPARAG

ogórek, sałata głowiasta, pietruszka, sałata listkowa, pomidor

SZPINAK

truskawka, ziemniak, rośliny kapustne, kalarepa, rzodkiewka, rzodkiew, seler, fasola
tyczna, pomidor

TRUSKAWKA

ogórecznik, fasola karłowa, czosnek, sałata głowiasta, por, rzodkiewka, szczypiorek,
szpinak, cebula

ZIEMNIAK

bób, rumianek, nasturcja, rośliny kapustne, kalarepa, kminek, kukurydza, chrzan, mięta,
szpinak, aksamitka

Proste i sprawdzone kombinacje do wypróbowania:
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wczesna marchew – cebula
późna marchew – por
marchew – sałata - szczypiorek
seler – por
pomidory – pietruszka
pomidory – seler\
sałata – rzodkiewka – kalarepa
ogórki – koper
kapusta – fasola karłowa
fasola karłowa – burak ćwikłowy – cząber ogrodowy

