
Opis Nasiona pomidora Nasiona ogórka Nasiona sałaty siewnej 
(typu Batavia)

Nasiona rzodkiewki

Wysiew wewnątrz • Od lutego do kwietnia.
• Głębokość wysiewu ok. 0,2 cm.  

Jedynie lekko przykryć podłożem. 
• Wysiewać zachowując duże odstępy 

między nasionami.
• Zapewnić dużą ilość światła.

• Od lutego do kwietnia.
• Głębokość wysiewu ok. 1–2 cm.
• Wysiewać zachowując duże odstępy 

między nasionami (ok. 4 cm).
• W każdym dołku umieścić  

cztery nasionka.

• Od lutego do kwietnia.
• Przykryć bardzo cienką warstwą 

podłoża. 
• Wysiewać zachowując duże  

odstępy między nasionami.

• Od połowy marca do początku 
września.

• Głębokość wysiewu ok. 0,5–1 cm. 
Jedynie lekko przykryć podłożem.

Kiełkowanie • Przy temp. 20–22°C po 8–10 dniach. • Przy min. 10°C po 1–2 tygodniach. 
Temp. optymalna 24°C.

• Przy temp. 10–16°C po 6–15 dniach.

• Wyższe temperatury mogą  
zahamować kiełkowanie.

• Przy temp. 8–15°C po 8–10 dniach.

Pikowanie • Gdy liścień jest widoczny.
• Dalsza uprawa przy temp. 16–20°C.

• Gdy liścień jest widoczny. • Gdy liścień jest widoczny. • Gdy liścień jest widoczny.

Przesadzanie  
na zewnątrz

• Od połowy maja.
• Najpierw uodpornić, zabezpieczyć 

przed przymrozkami.
• Zasadzić przy drabince/kijku.
• 50 cm odstępu między roślinami,  

80 cm odstępu między rzędami.

• Od połowy maja.
• Najpierw uodpornić, zabezpieczyć 

przed przymrozkami. 
• 30 cm odstępu między roślinami,  

100 cm odstępu między rzędami.

• Od połowy maja.
• Przesadzić niezbyt głęboko. 
• 30 cm odstępu między roślinami,  

30 cm odstępu między rzędami.

• Od połowy maja.
• 6–8 cm odstępu między roślinami,  

15–20 cm odstępu między rzędami.

Miejsce • Słoneczne i ciepłe, osłonięte  
od wiatru. 

• Gleba o dużej miąższości, luźna, 
próchnicza i równomiernie wilgotna.

• Średnie/duże zapotrzebowanie  
na nawóz, regularnie nawozić.

• Nasłonecznione lub półcieniste, 
osłonięte pd wiatru. 

• Ciepła, próchnicza, luźna gleba. 
• Obficie nawozić i podlewać. 

• Możliwie słoneczne. 
• Luźna, próchnicza gleba. 
• Nawozić z rozwagą. Sałata jest 

wrażliwa na działanie soli.

• Możliwie słoneczne. W środku lata 
półcieniste.

• Luźna, próchnicza gleba.
• Niewielkie zapotrzebowanie  

na nawóz.

Zbiór • Od sierpnia. • Ok. 80 dni po wysiewie.

• Pierwsze owoce zbierać wcześnie, 
aby roślina mogła w pełni wyko-
rzystać swoją energię do wykształ-
cenia kolejnych owoców.

• Gdy tylko urośnie zbita główka. • 3–8 tygodni od wysiewu.

• Zbyt małe odstępy między roślinami 
oraz brak wody powodują szybkie 
pękanie rzodkiewek.
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