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Głąbiki Krakowskie 
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https://www.ogrodinfo.pl/na-topie/glabik-krakowski-reaktywacja/ 
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Głąbiki krakowskie są odmianą botaniczną sałaty 
(Lactuca sativa var. augustana Irisch; 
syn. L. sativa var. asparagina Bailey) obok sałaty 
głowiastej, rozetowej, rzymskiej i odmian 
hodowlanych wykazujących cechy pośrednie.  
 
Sałata łodygowa, głąbik krakowski, sałata 
krakowska, sałata szparagowa, sałata selerowa 
Sałata ta ma słabo wyrównane cechy 
morfologiczne. Była popularna w latach 30. i 50. 
ubiegłego wieku w okolicy Krakowa, skąd wzięła 
się jej nazwa zwyczajowa. W późniejszym okresie 
zaniechano jej produkcji, obecnie podjęto szereg 
starań aby przywrócić ją do łask. 
 





- warzywo to znano już w starożytnej Grecji i Rzymie, 
gdzie traktowano je jako roślinę leczniczą na 
bezsenność 
- prawdopodobnie pierwszy opis tej rośliny 
sporządził żyjący na przełomie XVIII i XIX wieku 
Stanisław hr. Wodzicki - botanik 
- w XIX w. głąbik był bardzo popularny w okolicach 
Krakowa (dzisiejsza Krowodrza), stąd też pochodzi 
jego nazwa 
- po staropolsku głąbik nazywano też łoczygą 
- jeszcze w latach 80-tych XX w. można było znaleźć 
przepisy na potrawy z głąbikiem w książce "Warzywa 
na działce i w kuchni" Ł. Zaborskiej i Z. 
Zawistowskiej. 





- trwają próby przywrócenia głąbika do 
uprawy na większą skalę w okolicach 
Krakowa 
- głąbik krakowski został zakwalifikowany do 

projektu SLOWFOOD Central Europe 
 

- w języku angielskim nosi nazwę celltuce - z 
połączenia dwóch słów: celery - seler 
naciowy i lettuce – sałata 
 

- sałatę łodygową można uprawiać w 
donicach na balkonie lub tarasie 
 
 





Zgrubiałe łodygi można jeść na surowo (jako dodatek do 
sałatek), gotować (jak szparagi) lub kisić.  
Do konsumpcji nadają się też liście wierzchołkowej 
części łodygi ale są mniej delikatne niż u innych sałat. 
Liście mają lekko gorzkawy posmak i przypominają w 
smaku cykorię. Same łodygi są miękkie i chrupiące, mają 
ciekawy smak.  
 
Część jadalna zawiera około 4,5% suchej masy, 2,2% 
węglowodanów i 8,1 mg witaminy C oraz witaminę E. 
Stanowi bogate źródło witamin z grupy B, błonnika, 
karotenoidów, antocyjanów, wapnia, magnezu i żelaza 



Głąbik ma niewielką kaloryczność, zaledwie 54 kcal na 
100 g, zawiera bardzo dużo błonnika pokarmowego, 
bo aż - 7 g w 100 g.  
 
Jest idealną rośliną w dietach odchudzających, a także 
dla osób starszych i chorych na cukrzycę. Dzięki sporej 
zawartości soli mineralnych, zwłaszcza potasu, wapnia 
i żelaza, sałata wykazuje działanie zasadotwórcze, 
dzięki czemu poprawia trawienie.  
 
Zawiera również białka, beta-karoten oraz witaminy z 
grupy B, C i rzadko występującą witaminę E, która ma 
działanie odmładzające. Jest zdrową rośliną, gdyż nie 
kumuluje metali ciężkich. 



Rozsada głąbików krakowskich w multipaletach 
(fot. P. Bucki) 

https://www.podoslonami.pl/wp-content/uploads/2020/05/Rozsada-g%C5%82%C4%85bik%C3%B3w-krakowskich-w-multipaletach-fot-P-Bucki.jpg


sałata zamiast główek wytwarza grubą, mięsistą łodygę o 
wysokości ok. 20-60 cm w zależności od odmiany. 
Najpierw tworzy się rozeta liściowa, a następnie pojawia 
się jadalna łodyga.  
Cykl uprawy sałaty łodygowej od wysiewu do zbioru trwa 
10 - 14 tygodni. Ważne, aby łodygi zebrać przed 
kwitnieniem, gdyż wówczas łodygi drewnieją i są 
niesmaczne 



Najlepiej się udaje na glebach lekkich i 
średnich, zasobnych w próchnicę i jednocześnie 
dobrze zatrzymujących wodę, ale 
przepuszczalnych i szybko się nagrzewających.  
Nie wymaga gleb żyznych, co jest dużym plusem, 
bo sałat nie powinno się nawozić mineralnie. 
Preferuje gleby o odczynie pH 6,5–7,0.  
Polecana do uprawy jako przed- lub poplon. W 
wersji poplonowej nasiona wysiewamy pod 
koniec czerwca do połowy lipca. Jeśli 
zamierzamy uprawiać ją w tunelach, siew 
opóźniamy do połowy sierpnia. 



https://www.podoslonami.pl/wp-content/uploads/2020/05/G%C5%82%C4%85bik-krakowski-posadzony-p%C3%B3%C5%BAn%C4%85-jesieni%C4%85-na-zbiory-wiosn%C4%85-fot-P-Bucki.jpg


Są dwie metody uprawy – jedna z rozsady, druga to siew 
bezpośredni na miejsce stałe.  
Nasion nie przykrywamy, lepiej kiełkują na świetle w ciągu 
4 - 7 dni.  
Przy uprawie z rozsady nasiona wysiewamy do skrzyneczek, 
dbamy o właściwą wilgotność podłoża, by nie dopuścić do 
przesuszenia, a gdy ukaże się pierwszy liść właściwy, 
przesadzamy do doniczek o 4-centymetrowej średnicy.  
Produkcja rozsady trwa miesiąc. Przed wysadzeniem do 
gruntu należy rośliny obficie podlać. Rozsadę sadzimy w 
rzędy odległe od siebie o 40 cm, natomiast odstęp między 
roślinami w rzędzie powinien wynosić 25–30 cm.  
Jeżeli zaś uprawiamy sałatę z siewu bezpośredniego, 
odstęp między rzędami pozostawiamy taki sam, natomiast 
po wschodach musimy rośliny przerwać, pozostawiając je 
w odległościach do 30 cm. 
 
 



Norma wysiewu: 2 g/m2 

 
Do uzyskania 1.000 szt. rozsady 
należy wysiać 3 - 4 g nasion 





Brak wody powoduje drewnienie łodyg 
 
Jest rośliną dnia długiego, co oznacza, że należy 
ją uprawiać jako przedplon lub poplon.  
 
Uprawiana latem  szybko wybija w pędy 
kwiatostanowe.  
 
Podstawowe prace pielęgnacyjne w uprawie 
sałaty łodygowej to odchwaszczanie i 
podlewanie. Jeśli głąbiki słabo rosną - zasilamy 
je azotem. 



Odmiany sałaty łodygowej są 
odporne na choroby i szkodniki. 
 
 Uprawiane latem mogą 
chorować na mączniaka 
rzekomego. 





Najpopularniejsze w Polsce są 
odmiany Karola i Purpurat. Inne odmiany 
to Kobra  
 
 

https://zielony-salonik.pl/salata-lodygowa-karola-glabik-krakowski.html


Głąbiki krakowskie kiszone 
Zalewa: 2 l wody, kilka liści laurowych, łyżka nasion kopru, 5 - 6 
dkg soli kamiennej, łyżeczka cukru 
główka czosnku 
łodygi głąbika 
Świeże łodygi głąbików oczyścić z liści, dokładnie umyć i obrać, 
pokroić, włożyć do naczynia, dodać ząbki czosnku. Zalewę 
zagotować i po ostudzeniu zalać przygotowane łodygi. Podczas 
kiszenia głąbiki powinny być dokładnie przykryte zalewą tak, 
aby powietrze nie miało do nich dostępu. Kisimy w 
pomieszczeniu o temperaturze około 20°C, po 
zauważeniu  "burzenia się" zalewy, przenieść do temperatury 
około 10°C, w której powinny pozostać do całkowitego 
ukiszenia. 



Sałatka z kiszonych głąbików 
2 - 3 kiszone głąbiki 
5 - 6 ziemniaków (średnie) 
2 pory 
sól, sok z cytryny, łyżka musztardy lub 
majonezu 
Ugotować ziemniaki w mundurkach, pokroić w 
drobną kostkę. Głąbiki zetrzeć na tarce o 
grubych oczkach. Pory pokroić w półplasterki. 
Wymieszać wszystko razem i przyprawić do 
smaku. 



 
 
 



Głąbikom krakowskim poświęcono również 
fragment telewizji śniadaniowej „Dzień Dobry 
TVN”, do którego link znajduje się poniżej: 
https://dziendobry.tvn.pl/a/glabik-krakowski-
zapomniane-warzywo-ktore-powoli-wraca-do-
lask 
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Skorzonera 
Źródła: 
 
https://muratordom.pl/ogrod/rosliny/skorzonera-czyli-wezymord-czarny-korzen-uprawa-jak-uprawiac-
skorzonere-w-ogrodzie-aa-bFpP-RKWe-AtP1.html 
 
https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/dom-i-ogrod/skorzonera-jak-ja-uprawiac-i-przechowywac/ 
 
https://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/dom-i-ogrod/skorzonera-jak-ja-uprawiac-i-przechowywac/ 
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Skorzonera (Scorzonera hispanica) jest w Polsce 
mało znanym i rzadko uprawianym warzywem. 
Nazywana inaczej wężymordem, czarnym 
korzeniem lub zimowymi szparagami – zresztą 
nieprzypadkowo.  
Skorzonerę stosowano bowiem niegdyś jako 
antidotum na jad żmii, natomiast miąższ tej 
rośliny smakiem przypomina szparagi.   



Skorzonera jako warzywo zyskała dużą 
popularność w całej Europie. Obecnie na 
potrzeby handlowe jest uprawiana w 
takich krajach jak: Belgia, Francja, 
Holandia oraz w Niemczech. W Bawarii 
(Niemcy) znajdują się duże powierzchnie 
uprawy tego warzywa korzeniowego. 





Do jej części użytkowej zalicza się tępo 
zakończony czarny korzeń spichrzowy o 
długości średnio 20–40 cm. W trakcie 
obierania korzeń ten wydziela jadalny, mleczny, 
klejący się sok zawierający w swoim składzie 
szereg składników odżywczych.  



Czarny korzeń stanowi źródło białek, tłuszczów, 
węglowodanów, błonnika pokarmowego, a 
także witaminy A, E, K oraz witamin z grupy B. 
Dostarcza także pewnych ilości składników 
mineralnych takich jak: cynk, chlor, magnez, 
fosfor, potas, sód, selen, wapń czy żelazo.  
Skorzonera należy do niskokalorycznych 
warzyw – 100 g tej rośliny to około 55 kcal. 
Dodatkowo zawiera w swoim składzie inulinę, 
która może stanowić ciekawą bazę do produkcji 
słodzików przeznaczonych dla cukrzyków i osób 
odchudzających się.   



100 gramów skorzonery dostarcza aż 
20% dziennego zapotrzebowania 
organizmu na żelazo i 10% codziennej 
dawki potasu. 



Wężymord najlepiej rośnie na glebach żyznych i 
bogatych w próchnicę, piaszczysto-gliniastych, 
głęboko uprawiona, pulchna (na ziemiach zbitych i 
kamienistych roślina wytwarza zniekształcone 
korzenie), o odczynie obojętnym bądź lekko 
zasadowym, ale jest wrażliwa na wapnowanie i jeśli 
jest to konieczne zabieg ten należy przeprowadzić 
jesienią. 
 





Wężymord (czarny korzeń) charakteryzuje się długim 
okresem wegetacji (200–230 dni), dlatego uprawia się go 
na glebach, które wiosną szybko obsychają i nagrzewają 
się. 
Wymaga stanowiska słonecznego. Uprawia się go w 
drugim roku po oborniku.  
Dobrym przedplonem dla skorzonery są 
ziemniaki, ogórki, pory, cebula i rośliny motylkowe, 
nieodpowiednim natomiast inne warzywa korzeniowe 
oraz kapusta, po której korzenie skorzonery mają 
tendencję do zniekształceń 
 

https://budujesz.info/artykul/uprawa-ogorkow,444.html
https://budujesz.info/artykul/uprawa-pora,332.html
https://budujesz.info/artykul/uprawa-cebuli,388.html
https://budujesz.info/artykul/uprawa-rozsada-i-odmiany-kapusty-gruntowej,893.html


 Optymalnym terminem jest przełom 
lutego i marca, choć przy niesprzyjających 
warunkach termin wysiewu można 
przesunąć nawet do kwietnia.  
Przy wczesnym wysiewie dobrze jest przed 
uprawą okryć glebę w celu ogrzania 
podłoża, natomiast po wysiewie – 
przykryć zagon folią lub agrowłókniną, by 
stworzyć dobre warunki i mikroklimat.  
Osłona dodatkowo uchroni przed ptakami 
wybierającymi nasiona. Jeśli nie musimy, 
nie opóźniajmy siewów.  





Nasiona skorzonery dobrze kiełkują 
tylko w pierwszym roku.  
Z roku na rok zdolność kiełkowania 
drastycznie się obniża, dlatego ich 
zakupu należy dokonywać co roku. 



Pojedyncze nasiona wysiewamy w rzędach 
odległych co 30 cm, a w rzędzie co 2 do 3 
cm, na głębokość do 2 cm.  
Od wysiewu do wzejścia potrzeba do 3 
tygodni, dlatego warto zastosować tzw. rośliny 
wyznaczające rzędy, szybko kiełkujące np. 
rzodkiewkę.  
Po wzejściu skorzonerę przerywamy, 
zostawiając po jednej najsilniejszej roślinie co 
5 cm. 
 





Po wzejściu roślin wyznaczających rzędy przystępujemy do 
częstego spulchniania gleby (nie można dopuścić do jej 
zaskorupiania). W początkowej fazie skorzonera bardzo wolno 
rośnie, dlatego należy usuwać systematycznie chwasty, by nie 
zdominowały rośliny uprawnej.  
Warunkiem powodzenia jest równomierna, wysoka wilgotność. 
Od połowy lipca do początku września, czyli w ciągu 6 
tygodni podlewamy rośliny cztery do pięciu razy, za każdym 
razem 20 litrami wody na m2.  
Dobrze jest również zastosować warstwę materiału 
organicznego na ściółkę (kompost, sieczka), która chroni przed 
utratą wilgoci i zachwaszczeniem.  
Do zabiegów pielęgnacyjnych warto dodać wczesne usuwanie 
pędów kwiatostanowych. 
 





Do użytku bezpośredniego korzenie można 
zbierać już w październiku. Z przeznaczeniem 
na zimowy zbiór – całą zimę, lecz odpowiednio 
zabezpieczone przed zamarznięciem gleby. 
Skorzonera jest wytrzymała na mróz i 
wytrzymuje w glebie nawet duże spadki 
temperatury. Nie można jej jednak zbierać, gdy 
gleba jest zamarznięta. Podczas zbioru musi 
panować sucha pogoda, a gleba nie może być 
zbyt wilgotna.  



Przy zbiorze trzeba zachować pewną procedurę. 
Wzdłuż każdego rzędu blisko korzeni wykopuje się 
rowek głęboki co najmniej na długość korzeni. 
Następnie z drugiej strony rzędu podważa się 
rośliny szpadlem tak głęboko, aby można było 
zepchnąć korzenie w całości do rowka. 
 



Uszkodzenie korzenia powoduje 
wyciek soku mlecznego, przez co 
warzywo traci na walorach 
smakowych i zdolnościach 
przechowalniczych. 



Skorzonerę można przechować w zimnej piwnicy 
przez okres ok. 4–6 miesięcy w temperaturze 0°C 
i wilgotności na poziomie 95%. Po ogłowieniu 
korzeni układamy je pionowo i przysypujemy 
warstwą wilgotnego piasku. Możemy również 
zadołować skorzonerę w gruncie. Koniecznie 
jednak musimy rośliny przykryć co najmniej 20-
centymetrową warstwą ściółki lub innego 
okrycia, aby w każdej chwili zapewniony był do 
niej dostęp. Można pozostawić ją również na 
zagonie, ale wówczas też należy ją przykryć, by 
ziemia pozostała miękka. 



Skorzonera nie należy do warzyw szczególnie 
wrażliwych na choroby i szkodniki, jednak 
czasami mogą jej zagrażać mszyce, a na 
liściach mogą pojawiać się objawy mączniaka 
rzekomego. Przestrzeganie zmianowania, 
zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób i 
szkodników). 

http://budujesz.info/choroby-i-szkodniki/
http://budujesz.info/choroby-i-szkodniki/
https://budujesz.info/artykul/domowe-i-naturalne-sposoby-na-mszyce-zobacz,1260.html




Obecnie w uprawie znajduje się 
głównie jedna, bardzo plenna odmiana 
„Lange Jan”, która tworzy długie, 
dobrej jakości korzenie i nie ma 
tendencji do wcześniejszego wybijania 
w pęd kwiatostanowy. 
 Wśród innych znanych odmian 
skorzonery znajdują się również: 
„Jednoroczna Olbrzymia”, „Czarny 
Piotruś”, „Wulkan”, „Rosyjska 
Olbrzymia”, „Duplex” i „Meres”. 



Gotowana skorzonera 
Składniki: 
500g świeżej skorzonery 
bułka tarta lub masło 
Przygotowanie: 
Skorzonerę obiera się z ciemnej skórki i 
wrzuca do zimnej, lekko osolonej wody. 
Gotujemy do miękkości i podajemy z bułką 
tartą lub z masłem. Skorzonera dobrze 
smakuje podana z mięsem lub rybami. 



SALSEFIA LUB SKORZONERA zapiekana z szynką 
400 g salsefii lub skorzonery 
8 plasterków szynki szwarcwaldzkiej 
sok z 1 cytryny 
1 łyżeczka cukru 
sól i pieprz 
1 szklanka startego żółtego sera 
50 g masła 
pokrojony szczypiorek 
szczypta sproszkowanego chili 
Korzenie obieramy ze skóry, myjemy, kroimy w słupki długości około 6 cm i 
skrapiamy sokiem z cytryny, gotujemy w lekko osolonej i osłodzonej 
wodzie przez 25 minut. Osuszone kawałki korzeni owijamy w plastry szynki 
i układamy w naczyniu żaroodpornym, posypujemy startym żółtym serem i 
wiórkami masła, wstawiamy do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni C na 
15-20 minut. Przed podaniem posypujemy drobno pokrojonym 
szczypiorkiem i sproszkowanym chili. 



Salsefia 

Źróła: 
http://dzialkowiec.pixelart.com.pl/salsefia.html 
https://www.sadyogrody.pl/warzywa/102/salsefia_warto_u
prawiac_mniej_znane_warzywa,7293.html 
 
https://zdrowojemy.pl/salsefia-smaczne-warzywo-jak-
uprawiac-samemu-przepisy/ 
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Kozibród parolistny czyli salsefia albo 
owsiany korzonek, była uprawiana już 
w starożytnym Rzymie i Grecji. 
 Salsefia jest spokrewniona ze 
skorzonerą, pochodzi z krajów basenu 
Morza Śródziemnego. Jej stanowiska 
naturalne znajdziemy w Europie 
Południowej, Turcji, Algierii, Maroku i 
Tunezji. 





Korzeń salsefii jest większy i grubszy niż 
korzeń skorzonery, ma ciemno-żółtą 
skórkę, miąższ o smaku przypominającym 
połączenie pietruszki i skorzonery. Przy 
obieraniu ze skórki używamy rękawiczek, 
a gotowe korzenie wrzucamy do 
zakwaszonej wody, aby nie ściemniały. 





Salsefia zawiera dużo potasu, skrobi, żelaza, 
magnezu, fosforu i soli mineralnych. Jest dobrym 
źródłem witaminy A, B1, B2, C, E. 
 Polecana jest chorym na cukrzycę. Zawiera 
inulinę, potrzebną do rozwoju dobrych bakterii w 
jelitach, dlatego powinny ją spożywać osoby z 
problemami trawiennymi. Ponadto, salsefia 
obniża poziom złego cholesterolu. Wszystkie części 
salsefii są jadalne. Młode pędy, kwiaty i liście 
można jeść na surowo, dodając do surówek i 
sałatek. 



Salsefia dobrze rośnie w słonecznych miejscach 
na obojętnej, próchnicznej, piaszczysto-gliniastej 
glebie. 
 
Wymaga podlewania (zwłaszcza w okresie 
wschodów i latem) oraz częstego spulchniania 
gleby. 
 
Nasiona wysiewamy w połowie kwietnia na 
głębokość 1-3 cm. Siewki przerywamy tak, by 
rosły co 7 cm. 
 
Korzenie wykopujemy przed zamarznięciem 
gleby. Można je przechowywać przez kilka 
miesięcy. 





Odmianą uprawianą u nas jest 
‘Mamut’ o grubych korzeniach i 
szarej skórce. 



Salsefia z kurczakiem 
 
Pół kilo oskrobanych korzeni salsefii zanurz na chwilę w 
wodzie (zakwaszonej, by warzywo nie ściemniało), po 
czym pokrój na drobne kawałki. Zalej je 1/2 l rosołu i gotuj 
przez kwadrans. Dodaj pokrojoną w kostkę ugotowaną lub 
upieczoną pierś kurczaka (20 dag). Podgrzewaj wszystko 
na małym ogniu, aż odparuje nadmiar wody. Podawaj na 
gorąco z ugotowanym na sypko ryżem. 



Pasternak 





Pasternak (łac. Pastinaca sativa) to warzywo 
korzeniowe podobne do pietruszki. Pasternak jest rośliną 
dwuletnię, ale uprawiany jest jako warzywo jednoroczne.  
W pierwszym sezonie tworzy długi (nawet do 40 cm) korzeń 
spichrzowy o szarobiałej skórce i białym miąższu. W dużym 
stopniu przypomina korzeć pietruszki (zdarza się, że 
nieuczciwi handlowcy sprzedają pasternak zamiast pietruszki). 
W drugim roku pasternak wytwarza długie pędy zakończone 
baldachowatym kwiatostanem złożonym z żółtych kwiatów. 
Pasternak to gatunek miododajny. 

https://muratordom.pl/tagi/warzywa-korzeniowe,8345/
https://muratordom.pl/tagi/warzywa-korzeniowe,8345/
https://muratordom.pl/ogrod/rosliny/pasternak-i-pietruszka-czym-sie-roznia-aa-7jTc-Tkoy-NGKb.html


Pasternak to warzywo charakteryzujące się dużą 
wartość odżywczą. Zawiera znaczne ilości 
węglowodanów, błonnika i soli mineralnych (K, P, 
Ca, Mg, Fe) oraz witamin (A, C, B1, B2, PP). 
 
 Jego spożywanie przyśpiesza trawienie, pobudza 
apetyt i pozytywnie wpływa na krążenie. Ponadto 
działa moczopędnie i uspokajająco. Ma duże 
znaczenie w dietetyce 



W Polsce jego największa popularność 
przypadała na XII-XVI wiek, później 
został wyparty z podstawowej diety 
przez marchew i ziemniaki. Gatunek 
można spotkać również dziko rosnący na 
łąkach, miedzach i przy drogach. 

https://muratordom.pl/ogrod/rosliny/uprawa-marchwi-w-ogrodzie-marchew-w-ogrodzie-warzywnym-aa-qgyq-q2T2-QfNa.html


Na staropolskich stołach wigilijnych przez 
wieki pojawiała się potrawa "Figa z 
makiem, z pasternakiem" -  dziś to tylko 
popularne powiedzenie.  



Pasternak nie jest rośliną o mniejszych wymaganiach pod 
względem stanowiska w porównaniu do innych roślin 
korzeniowych. Najlepiej rośnie na glebach żyznych i 
próchnicznych o odczynie zbliżonym do obojętnego: pH 6,0-
7,0. Odpowiednie są gleby gliniaste, mady oraz torfy 



Nie należy uprawiać go na glebach bardzo 
zwięzłych i zeskorupiających się.  
Pasternak jest wytrzymały na niską 
temperaturę, siewki znoszą przymrozki, a 
wyrośnięte korzenie mogą zimować w 
gruncie.  
Optymalna dla wzrostu temperatura wynosi 
16-18 oC. Pasternak woli stanowiska 
nasłonecznione, w miejscach zacienionych 
rośnie słabiej. 



Pasternak tak jak marchew uprawia się w drugim roku 
po oborniku, ma jednak mniejsze wymagania co do 
przedplonu w porównaniu do marchwi. 
 Nie powinien być uprawiany po innych warzywach 
korzeniowych ze względu na możliwość wystąpienia 
chorób i szkodników.  
Przygotowanie stanowiska powinno być równie 
staranne jak w przypadku uprawy marchwi, ze względu 
na długi okres kiełkowania i możliwość zachwaszczenia, 
a także, aby uzyskać odpowiedniej długości i grubości 
korzenie. 





Na rynku dostępnych jest kilka odmian pasternaku, a 
większość z nich nadaje się do bezpośredniego spożycia 
jak i do przetwórstwa.  
 
Jedynym mankamentem pasternaku są jego 
właściwości uczulające, dlatego w czasie wykonywania 
ręcznych prac pielęgnacyjnych należy osłaniać całe 
ciało, aby nie ulec poparzeniu na skutek kontaktu liści 
ze skórą.  





 
•'Lech' – odmiana na susz i do bezpośredniego spożycia, wykazuje małe skłonności do rozwidleń, 

•'White Gem' – odmiana średnio późna, bardzo plenna, 

•'Okrągły biały' – odmiana o niemal kulistym korzeniu. 

                             

Michał Mazik 
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wykazuje małe skłonności do rozwidleń, 

 

•'White Gem' – odmiana średnio późna, bardzo plenna, 

 

•'Okrągły biały' – odmiana o niemal kulistym korzeniu. 

                             

https://muratordom.pl/autor/michal-mazik-at-nNGC-cVaH-xkX8/
https://muratordom.pl/autor/michal-mazik-at-nNGC-cVaH-xkX8/
https://muratordom.pl/autor/michal-mazik-at-nNGC-cVaH-xkX8/
https://muratordom.pl/autor/michal-mazik-at-nNGC-cVaH-xkX8/
https://muratordom.pl/autor/michal-mazik-at-nNGC-cVaH-xkX8/


Pasternak uprawia się najczęściej tak jak marchew 
na redlinach. Ze względu na długi okres wegetacji, 
należy go wysiewać jak najwcześniej, najpóźniej do 
połowy kwietnia. 
 Głębokość siewu powinna się mieścić w przedziale 
1-3 cm. Norma wysiewu zależy od przeznaczenia 
plonu – do bezpośredniego spożycia wysiewa się 
ok. 5-6 kg nasion/ha,  



Pasternak nadaje się do łączonej 
uprawy z rzodkiewką w jednym rzędzie 
(rzodkiewka jest gotowa do zbioru, gdy 
pasternak jest jeszcze niewielki). Przez 
cały okres uprawy warzywo zaleca się 
nawadniać.  

https://muratordom.pl/ogrod/rosliny/uprawa-rzodkiewki-w-ogrodzie-rzodkiewka-uprawa-w-gruncie-poradnik-aa-pnnJ-xzmu-EhN1.html
https://muratordom.pl/ogrod/rosliny/uprawa-rzodkiewki-w-ogrodzie-rzodkiewka-uprawa-w-gruncie-poradnik-aa-pnnJ-xzmu-EhN1.html


Nawadnianie 
Pasternak ma duże wymagania wodne, 
szczególnie w okresie wschodów i przyrastania 
korzeni na grubość. 
 Niedostateczna wilgotność gleby i powietrza, 
zwłaszcza w okresach wrażliwych hamuje jego 
wzrost i znacznie obniża plon. Jednorazowa 
dawka wody powinna wynosić 40 mm. 



Jest wytrzymały na mróz, dlatego w zależności od 
przebiegu warunków pogodowych i rodzaju gleby, 
może być zbierany najpóźniej spośród wszystkich 
warzyw korzeniowych.  
Można go również zostawić na zimę w polu i zbierać 
dopiero wiosną. Zdrowe i nieuszkodzone korzenie 
pasternaku bardzo dobrze się przechowują. 
Magazynuje się je w kopcach, przechowalniach i 
chłodniach w temperaturze 0-1 oC i co najmniej 95% 
wilgotności względnej powietrza. 



Pasternak - przepisy 
frytki z parmezanem 
Składniki: 
8 korzeni pasternaku, 
białko z 2 jajek, 
3 łyżki masła, 
sól, 
pieprz, 
1 łyżeczka oregano, 
2 łyżeczki rozmarynu. 
Sposób wykonania: 
Umyj warzywo i pokrój w słupki. W miseczce roztrzep białko z oregano, 
solą i pieprzem. Na blaszce wysmarowanej masłem potem układaj 
zanurzone frytki w białku i obtoczone parmezanem  - jedna obok drugiej. 
Piecz przez 30 minut w temperaturze 200 st. C 



Współrzędna uprawa warzyw 
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Uprawa współrzędna warzyw (ang. companion planting) polega na uprawianiu 

obok siebie konkretnych gatunków warzyw, tak aby wydobyć z tego sąsiedztwa 

jak najwięcej korzyści.  

Uprawa współrzędna warzyw wymaga wieloletniego doświadczenia i przede 

wszystkim dobrego planowania.  

Skupia się przede wszystkim na oddziaływaniu: 

  chemicznym (allelopatia),  

 fizycznym (typ i tempo wzrostu),  

 rodzaj systemu korzeniowego, 

  okresie wegetacji (termin dojrzałości zbiorczej) oraz zapotrzebowaniu 

warzyw na składniki pokarmowe. 



Sąsiedztwo roślin 
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Allelopatia ujemna 

•W wyniku badań wpływu wydzielin i resztek korzeniowych stwierdzono, że 
np. wzrost kalarepy został zahamowany, gdy posadzono ją łącznie z 
pomidorami, a kapusty białej, gdy wysadzono ją z majerankiem. Wzrost 
fasoli tycznej był hamowany przez znajdującą się obok cebulę. 

Allelopatia dodatnia 

•Natomiast pobudzająco wpłynęły: marchew na majeranek, marchew i 
kalafior na fasolę, pomidor na selery oraz fasola karłowa na kalarepę.  

•Rolnicy w gospodarstwach bardzo często sadzą czosnek lub cebulę w 
międzyrzędziach truskawki, gdyż ograniczają one rozwój szarej pleśni.  

•Zapach cebuli, pora, skorzonery, sałaty, szałwi odstrasza groźnego szkodnika 
marchwi – połyśnicę marchwiankę, a pojedyncze rośliny chrzanu posadzone 
na obrzeżach pola z ziemniakami powstrzymują stonkę ziemniaczaną.  
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Dziękuję za uwagę  


