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W tym materiale dowiecie się, w jaki sposób prawidłowo przygotować
podłoże, do którego wsadzicie lub wsiejecie Wasze zioła. Na samym końcu
znajdziecie przypomnienie, jakie zioła możecie z łatwością samodzielnie
hodować na parapecie.

POTRZEBNE RZECZY
1. Przygotowane przez Was doniczki lub inne pojemniki (np. opakowanie
po jogurcie, słoik, plastikowe pudełko).
2. Keramzyt LUB kamyki LUB stłuczony kubek/talerzyk ceramiczny.
3. Ziemia
4. Przygotowane przez Was zioła do posadzenia lub nasiona ziół.

Wyjaśnienie
Aby rośliny nam zdrowo rosły, w doniczce musimy stworzyć warstwę
drenażową. Drenaż to nic innego jak odpowiednio ułożone kolejne warstwy
w doniczce, które pozwalają na przepływ wody i chronią korzenie rośliny
przed ciągłym kontaktem z wodą i gniciem. Najczęściej jako warstwa
drenażowa stosowany jest keramzyt - małe kulki wypalane z gliny
stosowane w ogrodnictwie, dostępne w każdym sklepie ogrodniczym i w
większości dużych marketów. Zamiast keramzytu możemy użyć kamyków, a
nawet kubków czy talerzyków ceramicznych, które nam się stłukły
(potłuczonych na jeszcze mniejsze kawałki).

WYKONANIE
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Jeśli wysiewasz nasiona,
powinny one być jedynie
przysypane cienką warstwą
ziemii, ok. 1 cm.
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Wsyp ziemię. Jeśli coś
sadzisz,wszystkie korzonki
powinny być przysypane
ziemią, a sama roślina
powinna nad nią wystawać.
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Na dno doniczki nasyp
warstwę drenażową
(kermazyt, kamyki,
potłuczoną ceramikę).

PAMIĘTAJ! Po posadzeniu ziół lub posianiu nasion doniczkę
trzeba umieścić na słonecznym stanowisku (np. na parapecie) i
podlać. Wysiane nasiona codziennie zraszamy, a sadzonki
podlewamy gdy ziemia na wierzchu lekko przeschnie.

JAK SADZIĆ WYBRANE ZIOŁA
1. Cebula- w okresie wiosennym często sama zaczyna puszczać korzonki.
Wystarczy, że włożycie ją do słoika o mniejszym otworze niż ona sama i
nalejecie tyle wody, aby korzonki się z nią stykały. Po około 2 tygodniach
można się zajadać smacznym szczypiorkiem.
2. Czosnek- ząbki czosnki należy namoczyć na noc w wodzie, a następnie
wsadzić do doniczki z ziemią. Nie urosną nowe główki czosnku, ale szczypior
czosnkowy jest aromatycznym dodatkiem np. Do twarożku na kanapkę.
3. Por- białą część pora (dolną końcówkę, którą zazwyczaj wyrzucamy do
kosza) należy umieścić w niewielkiej ilości wody. Gdy wypuści korzonkiwsadzamy go do ziemi tak, aby gorna część nad nią wystawała. Wyrosną
nowe liście, które można np. dodać do zupy.
4. Pietruszka- jeśli zauważymy, że zacznie wypuszczać listki, odcinamy
górną część na długości ok 5 cm i wsadzamy do doniczki z ziemią. W
niedługim czasie możemy cieszyć się świeżą natką.
5. Bazylia i mięta- od krzaczka odcinamy pędy o długości ok. 10 cm.
Zostawiamy 4-6 listków na górze, resztę odrywamy. Wkladamy do wody.
Gdy wypuszczą korzonki, przesadzamy do doniczki z ziemią i otrzymujemy
nowe, aromatyczne krzaczki ziół.
6. W parapetowej uprawie świetnie sprawdzą się także sałata i koperek.
Nasiona wysiewamy do doniczek z ziemią i regularnie zraszamy wodą.

