
Optymalny odczyn pH gleby 
dla warzyw

Warzywo odczyn pH Dodatkowe wymagania
Lubi ziemię żyzną, bogatą w bor. Nie należy go uprawiać 
w miejscu, gdzie rosły warzywa kapustne. 6,2-7,0 Brokuł

Brukselka Lubi ziemię żyzną i próchniczą. 
Najlepiej sadzić w miejscu dobrze nasłonecznionym.

Cukinia

6,2-7,0 

6,0-7,0 Lubi ziemię żyzną i próchniczą. Wymaga regularnego 
podlewania. Najlepiej sadzić w miejscu nasłonecznionym.

Dynia 6,0-7,0 Lubi ziemię żyzną i próchniczą. Ze wzgledu na choroby, 
warzyw dyniowatych nie należy sadzić obok siebie.

Przygotuj glebę 
pod swoja uprawę

Fasola 6,5-7,5 Lubi ziemię próchniczą lub przeciętną. 
Najlepiej sadzić w miejscu dobrze nasłonecznionym.
Lubi ziemię próchniczą lub przeciętną z dodatkiem gliny.
Nie lubi sąsiedztwa cebuli, pora, czosnku.

Groch 6,0-7,5 

Lubi ziemię przeciętną z dodatkiem gliny. Nie należy
go uprawiać w miejscu, gdzie rosły warzywa kapustne. 6,0-7,5 Jarmuż
Lubi ziemię żyzną, próchniczą bogatą w bor. Ma duże 
potrzeby nawozowe, grządkę warto nawieźć kompostem.Kalafior 6,4-7,5 

Kalarepa 6,0-6,5 Lubi ziemię żyzną i próchniczą, o umiarkowanej
wilgotności. Jest wrażliwa na zmiany odczynu gleby. 

Kapusta biała 

Kapusta czerwona 

Kapusta pekińska 

Kapusta włoska

Marchew

Ogórek

Pietruszka 
korzeniowa

Pomidor

6,5-7,3 

6,5-7,3 

6,5-7,3 

6,5-7,3 

6,0-7,0 

6,5-7,0 

6,5-7,5 

5,5-7,5 

Lubi żyzną ziemię. Najlepiej ją uprawiać w miejscu 
np. po warzywach strączkowych (groch, fasola)

Lubi żyzną ziemię. Odmian warzyw kapustnych 
nie należy sadzić w swoim sąsiedztwie.  

Lubi ziemię żyzną i próchniczą. Unikać podłoża żwirowego
lub gliniastego. Pamiętać o nawadnianiu gleby.

Lubi żyzną ziemię, lekko wilgotną. Można ją uprawiać
po pomidorach i roślinach strączkowych.

Lubi ziemię żyzną lub przeciętną. Unikać uprawy 
na kamienistym, gliniastym podłożu.

Lubi ziemię próchniczą, lekko wilgotną. W sezonie stoso-
wać preparat doglebowy zwiększający zawartość fosforu.

Lubi ziemię piaszczysto-gliniastą, najlepiej rośnie
w miejscach nasłonecznionych, lekko przewiewnych. 

Lubi żyzną ziemię. Unikać uprawy na kamienistym podłożu.
Dobrym przedplonem jest ogórek, pomidor, fasola.

Biokomposter

BioGarden na szybki kompost
Przyspiesza powstawanie kompostu,

poprawia żyzność nawozu.zdrowe i duże plony
Zwiększa zawartość humusu,
niweluje niedobory fosforu w glebie.

sprawdź na www.sklep.bactotech.pl


