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Wstęp

Rośliny jednoroczne i dwuletnie bez problemu możemy uprawiać w ogrodach 
przydomowych, na działkach, niezastąpione są również w obsadzaniu pojem-
ników, balkonów, tarasów, terenów zieleni, niektóre wykazują właściwości 
lecznicze jak np. nagietek lekarski. W donicach najlepiej sprawdzą się gatunki 
niskie lub karłowate, tworzące zwięzłe kępy lub o płożących pędach. Możemy 
z nich również tworzyć piękne bukiety (np. aster chiński, lwia paszcza, nagietek 
lekarski, goździk brodaty, słonecznik, cynia, dalie, łubin trwały) utrzymujące 
trwałość nawet do 10 dni w wazonie oraz suche kompozycje (np. suchlin, ko-
canka, wrębny, celozja, czarnuszka damasceńska).

Rośliny jednoroczne to rośliny, które przechodzą cały cykl rozwojowy w ciągu 
jednego okresu wegetacyjnego. Muszą zakwitnąć, wydać owoce, a po dojrzeniu 
nasion, niezależnie od warunków klimatycznych zamierają.

Rośliny dwuletnie są to natomiast rośliny, które od wykiełkowania nasion 
do wydania kwiatów i owoców potrzebują dwóch sezonów wegetacyjnych. 
W pierwszym roku wytwarzają rozetę liściową. Wiosną i wczesnym latem na-
stępnego roku zakwitają, produkują nasiona i obumierają (np. bratki, dzwonki 
ogrodowe, naparstnice, miesiącznice, niezapominajki i laki). Czasami mianem 
dwuletnich określa się również rośliny, które wprawdzie w drugim roku uprawy 
kwitną najpiękniej, ale nie kończą na tym swojej wegetacji. Niekiedy mogą pozo-
stawać w gruncie przez kolejne sezony, jednak są wtedy mniej okazałe i kwitną 
znacznie słabiej i łatwiej przemarzają. Dlatego ich uprawy się nie kontynuuje. 
Do tej grupy zaliczyć możemy np. malwy, goździki brodate, stokrotki oraz 
mak syberyjski. Duża część roślin dwuletnich odnawia się w ogrodzie poprzez 
samosiewy, np. bratki, naparstnice, niezapominajki.

Wstęp
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Rośliny jednoroczne często są niedoceniane, gdyż po sezonie zamierają 
i w następnym roku trzeba wymienić je na nowe. Jednakże, to co jest ich wadą 
czyli krótki okres wegetacyjny, może być również ich zaletą. Dzięki nim ra-
baty kwiatowe mogą co roku inaczej wyglądać i zachwycać swoimi koloro-
wymi kwiatami. Bardzo dobrze sprawdzą się jako ozdoba małych i średnich 
powierzchni. Możemy wydzielić przestrzeń przeznaczoną tylko pod rośliny 
jednoroczne i dwuletnie. Kompozycja utworzona z takich kwiatów powinna 
być wywarzona kolorystycznie, z zachowaniem równowagi między odcieniami. 
Warto dążyć do uzyskania efektu zwartych fal barwnych, by jedna wypływała 
z drugiej.

Mogą tymczasowo uzupełniać miejsca, gdzie rośliny wieloletnie jeszcze nie 
wyrosły lub pod młodymi drzewami i krzewami. Dzięki temu, że mają płytki 
system korzeniowy, możemy je wysiać w miejscach, w których na większej 
głębokości posadzone zostały cebulki roślin (np. werbena, goździk brodaty lub 
niezapominajki), które latem wypełnią pustą przestrzeń, np. po przekwitłych 
tulipanach. Możemy je również dosiewać i sadzić w czasie wegetacji w miej-
scach, gdzie inne rośliny już przekwitły. Co roku możemy tworzyć nowe barwne 
kompozycje.

Dobierając rośliny należy zwrócić uwagę na ich wysokość, siłę wzrostu 
oraz termin kwitnienia. Tworząc kompozycję najlepiej wybrać 2–3 gatunki 
wiodące i uzupełnić je np. trawami ozdobnymi, takimi jak np. jęczmień grzy-
wiasty, dmuszek jajaowaty, drżączka olbrzymia, proso, rozplenica i gatunkami 
o ozdobnych liściach. Wśród roślin jednorocznych o ozdobnych liściach możemy 
wyróżnić: mietelnik żakula, pachnotkę zwyczajną, wilczomlecz białobrzegi, 
łobodę ogrodową, starca popielnego, szarłat trójbarwny, plektrantus koleusowaty 
- komarzycę, irezynę, kapustę ozdobną, kocanki włochate, koleusa Blumego, 
santolinę cyprysikowatą, wilca ziemniaczanego. Atrakcyjne liście ma również 
rącznik pospolity i ostropest plamisty. Pnące rośliny jednoroczne mogą ozda-
biać pergole, płotki, altanki, zacienić balkon lub zasłonić nieatrakcyjne miejsca, 
wijąc się wokół podpór albo leżąc na ziemi pokrywając przestrzeń wokół siebie. 
Wokół podpór owijają się: kobea pnąca, wilec trójbarwny i szkarłatny, tunbergia 
oskrzydlona, fasola wielkokwiatowa, rodochiton. Wąsami czepnymi do podpór 
przyczepia się groszek pachnący i dynia zwyczajna. Gatunki niewytwarzające 
wąsów czepnych najlepiej przywiązywać do konstrukcji albo sadzić na skraju 
podwyższonych murków lub w pojemnikach, gdzie pędy będą mogły swobodnie 
przewisać. Swobodnie leżące pędy ma nasturcja większa, powój trójbarwny.

Warunkiem udanej uprawy są przede wszystkim dobrej jakości nasiona. 
Większość roślin jednorocznych i dwuletnich najlepiej rośnie w pełnym słońcu, 
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tylko niektóre, takie jak np. begonia trwała, niecierpek, kroplik, bratki, mie-
siącznice roczna, naparstnice, niezapominajki oraz stokrotki, mogą kwitnąć 
również w półcieniu. Większa część roślin jednorocznych i dwuletnich ma 
umiarkowane wymagania uprawowe. Najbardziej tolerują podłoże o odczynie 
obojętnym (pH 6-7) i zasobne w próchnicę. Przed wysiewem nasion ważne jest 
staranne przygotowanie gleby, usuniecie chwastów, spulchnienie podłoża i wy-
mieszanie z kompostem lub substratem na bazie torfu. Podłoże możemy przy-
gotować już jesienią lub wiosną, co najmniej trzy tygodnie przed siewem nasion 
lub sadzeniem roślin. Na początku wegetacji rośliny jednoroczne i dwuletnie 
potrzebują przede wszystkim dużej ilości azotu. Należy uważać z nawożeniem 
azotowym, gdyż nadmiar azotu może spowodować nadmierny wzrost rośliny 
i osłabić jej kwitnienie. Ze względu na krótki okres wegetacji roślin sezonowych 
najlepiej jest zastosować nawożenie przedsiewne. Nawozy mineralne, wielo-
składnikowe stosujemy dzieląc zalecaną dawkę na dwie porcje, a na glebach 
lekkich na trzy (pierwszą przed siewem, pozostałe w czasie wegetacji). Rośliny 
jednoroczne i dwuletnie nie wymagają zbyt wielu zabiegów pielęgnacyjnych. 
Glebę należy systematycznie plewić, spulchniać i nawadniać. Po posadzeniu 
u niektórych gatunków np. lwiej paszczy, maciejki, astra chińskiego, szałwii, 
petunii, czubatki ubiorkolistnej itp. konieczne jest regulowanie wzrostu, poprzez 
uszczykiwanie wierzchołka wzrostu lub pędów bocznych. Zabieg ten wprawdzie 
opóźni kwitnienie, ale roślina rozrośnie się w poziomie, a pędy boczne staną 
się gęste i mocniejsze.

Rośliny jednoroczne po utworzeniu pierwszych zawiązków owoców prze-
stają kwitnąć i całą swoją energię przeznaczają na zawiązywanie nasion. Szcze-
gólnie jest to widoczne u nagietka lekarskiego i groszku. Bardzo ważnym więc 
zabiegiem jest usuwanie przekwitłych kwiatów i kwiatostanów, zapobiega to 
zbyt wczesnemu zakończeniu wzrostu przez rośliny oraz pobudza do ponownego 
i obfitego kwitnienia.
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I. Uprawa roślin 
 jednorocznych
Rośliny jednoroczne możemy podzielić na takie, 
które wysiewa się bezpośrednio do gruntu oraz 
te, które wymagają uprawy z rozsady.

I. Uprawa roślin jednorocznych
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Wysiew do gruntu

Wprost do gruntu wysiewamy gatunki, które źle znoszą przesadzanie, np. eszol-
cja, mak oraz te, które szybko kiełkują i rosną, a ich siewki są odporne na niską 
temperaturę, np. nagietek lekarski, groszek pachnący. Rośliny takie zakwitają 
zazwyczaj po 8–10 tygodniach od siewu. Jest to tani i najmniej pracochłonny 
sposób otrzymywania nowych roślin. Nasiona niektórych roślin odpornych 
na mróz np. chabrów, czarnuszki damasceńskiej, eszolcji, klarkii wytwornej, 
maku, nachyłka barwierskiego, nagietka lekarskiego, ostróżeczki ogrodowej 
możemy wysiać już jesienią (przełom września i października). Dzięki temu 
uzyskamy obfitsze i kwitnienie wcześniejsze nawet o miesiąc w stosunku do 
roślin wysianych wiosną. Nasiona lub wyrośnięte siewki na zimę okrywamy 
gałązkami roślin iglastych. Na wiosnę rośliny te należy przerwać. W marcu 
możemy wysiewać gipsówkę wytworną, dziwaczkę jalapa, groszek pachnący. 
Na przełomie marca i kwietnia wysiewamy dimorfotekę pomarańczową, dria-
kiew purpurową, godecję wielkokwiatową, kosmos podwójnie pierzasty, łubin 
ogrodowy, nemezje powabną, smagliczke nadmorską, ślazówkę letnią, szarłat. 
W drugiej połowie kwietnia siejemy maciejkę, słonecznik, a pod koniec kwietnia 
i na początku maja nasturcję większą, ślęzawę. W maju wysiewamy gatunki 
ciepłolubne: fasolę wielkokwiatową, dynię ozdobną, portulakę wielkokwiatową. 
Rośliny, które szybko rosną i krótko kwitną (np. czarnuszka damasceńska, 
rezeda wonna, groszek pachnący), możemy wysiewać w różnym czasie, nawet 
do końca czerwca, zdobiąc nasz ogród przez całe lato. Nasiona wysiewa się na 
odpowiednio przygotowaną, odchwaszczoną, spulchnioną i wyrównaną ziemię. 
Nasiona drobne, wolno kiełkujące siejemy w rzędach, natomiast szybko kieł-
kujące rzutowo, równomiernie po całej rabacie. Gatunki o dużych nasionach 
(nasturcji większej, fasoli wielkokwiatowej, groszku pachnącego, rącznika czy 
słonecznika) siejemy punktowo, po jednym nasieniu lub gniazdowo (po 2 – 3) 
w określonej rozstawie. Nasiona wysiewamy na głębokość dwukrotnej ich śred-
nicy. Drobne nasiona przysypujemy cienką warstwą ziemi, średniej wielkości 
przykrywa się ok. 0,5 cm ziemi, a duże grubszą warstwą ziemi. Po wschodach 
ograniczamy stopniowo podlewanie roślin oraz systematycznie usuwamy po-
jawiające się chwasty. Gdy siewki osiągną wysokość 5 – 7 cm, przerywamy je, 
pozostawiając odpowiednią rozstawę.

Wysiew do gruntu



11

Wybrane rośliny jednoroczne wysiewane na miejsce stałe: 
dimorfoteka, chaber piżmowy, czarnuszka damasceńska, facelia dzwon-
kowa, gipsówka wytworna, łyszczec nadobny, godecja wielkokiwatowa, 
klarkia wytworna, kochia, kosmos podwójnie pierzasty, lonas roczny, 
łubin ogrodowy, maciejka, maczek kalifornijski, pozłotka, nachyłek 
drummonda, nachyłek barwierski, nagietek lekarski, nasturcja większa, 
nemezja powabna, portulaka wielkokwiatowa, rezeda wonna, smagliczka 
nadmorska, słonecznik zwyczajny, ślazówka letnia, szarłat zwisły, szarłat 
wiechowaty, ubiorek okółkowy, wilec trójbarwny.

Uprawa z rozsady

Z rozsady uprawiamy gatunki roślin jednorocznych, które mają długi cykl roz-
wojowy oraz gatunki wymagające wysokich temperatur w czasie kiełkowania 
i wzrostu. Rośliny uzyskane w ten sposób są lepszej jakości i kwitną wcześniej 
niż uprawiane z siewu do gruntu.

Gatunki o drobnych nasionach oraz te, których siewki rosną powoli, wy-
magają na początku wzrostu uprawy pod osłonami. Już w styczniu – lutym 
w ogrzewanej szklarni wysiewa się np. begonię trwałą, petunie, werbenę, lobelię. 
Natomiast w marcu i kwietniu w ciepłym inspekcie wysiewa się większość 
gatunków roślin jednorocznych. Na początku marca wysiewamy aksamitki, 
celozje, niecierpki, lwie paszcze, gazanie, możemy ponownie wysiać lobelie, 
werbenę, szałwię, petunię. Natomiast w drugiej połowie marca siejemy astry 
chińskie, cynie, floksy, goździki chińskie, kocanki, portulaki, zatrwiany. Na-
siona wysiewa się do doniczek, skrzynek, tacek lub inspektów. Pojemniki, do 
których wysiewamy nasiona, powinny być czyste, nowe lub umyte, najlepiej 
środkiem do dezynfekcji. Dno pojemników wysypujemy gruboziarnistym pia-
skiem. Pierwszą warstwę ziemi, która powinna być przesiana przez grube 
sito, lekko ubijamy i wyrównujemy. Wysiane nasiona przysypujemy cienką 
warstwą ziemi, lekko ugniatamy i zwilżamy wodą. Rośliny, których nasiona 
kiełkują na świetle, np. celozji, wyżliny, lobelii przylądkowej nie przysypujemy 
ziemią, tylko delikatnie wciskamy do ziemi   i zwilżamy wodą. Następnie po-
jemniki przykrywamy folią lub szybą, aby utrzymać odpowiednią wilgotność. 
Małym siewkom należy zapewnić maksymalną ilość światła. Gdy pojawią się 
pierwsze właściwe liście, pikujemy rośliny do doniczek lub wielodoniczek. 
Większe nasiona, np. rącznika czy fasoli wielkokwiatowej, można umieszczać 

Uprawa z rozsady
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bezpośrednio w małych doniczkach, z których będą wysadzone już do gruntu. 
Przed posadzeniem do gruntu rośliny hartujemy, wystawiając je w ciągu dnia 
na zewnątrz przez ok 7 dni. Dzięki hartowaniu uzyskamy sadzonki mocniejsze, 
odporniejsze na niesprzyjające warunki pogodowe. Tuż przed sadzeniem na-
leży roślinę dobrze podlać. Zahartowaną rozsadę na początku maja sadzimy na 
miejsce stałe, a gatunki wrażliwe na niską temperaturę wysiewamy, gdy minie 
niebezpieczeństwo przymrozków. Drobne i delikatne rośliny sadzimy w rozsta-
wie 15-20 cm (np. begonię, dimorfotekę, nemezję, portulakę, lobelię), średnio 
silnie rosnące w rozstawie 25-40 cm (np. werbenę, titonię oskrzydloną, szałwię 
omszona, błyszczącą, aksamitkę wzniesioną), a silnie rosnące w rozstawie co 
najmniej 50 cm (np. kleomę ciernistą, rącznika pospolitego).

Wybrane rośliny jednoroczne uprawiane z rozsady: 
aksamitka, aster chiński, bakopa, begonia stale kwitnąca, czubatka ubior-
kolistna, Calibrachoa Milion Bells, celozia grzebieniasta, celozja pierzasta, 
cynia wytworna, diaskia, floks Drumonda, gailardia nadobna, gazania 
błyszcząca, goździk chiński, heliotrop peruwiański, kapusta ozdobna, 
kalibrachoa, kleome cierniste, kocanka ogrodowa, lobelia przylądkowa, 
niecierpek balsamina, ogrodowy, niecierpek Waleriana, petunia ogro-
dowa, przypołudnik stokrotkowy, sanwitalia rozesłana, starzec popielny, 
suchokwiat roczny, szałwia błyszcząca, szałwia omączona, szałwia zie-
lona, powabna, tytoń oskrzydlony, uczep rózgowaty, werbena ogrodowa, 
wyżlin większy, lwia paszcza, złocień trójbarwny, złociszek oskrzydlony, 
żeniszek meksykański.
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Nasiona roślin dwuletnich wysiewa się od maja do początku sierpnia na rozsad-
nik lub bezpośrednio do gruntu w rzędach lub na całej powierzchni grządki. 
Malwy, naparstnice, dziewanny, dzwonki ogrodowe nie lubią przesadzania, 
dlatego najlepiej wysiać je do wielodoniczek (ustrzeże to system korzeniowy 
przed uszkodzeniem przy wysadzaniu) lub bezpośred-
nio na miejsce docelowe. Najwcześniej, bo od maja do 
czerwca, możemy wysiewać lak pachnący, goździki 
brodate, a stokrotkę pospolitą od maja wysiewamy aż 
do lipca. Od czerwca do początku sierpnia rozpoczy-
namy siać dziewannę pospolitą, dzwonka ogrodowego, 
niezapominajki, prawoślaz różowy. Ziemię powinno się 
systematycznie podlewać, aby nie dopuścić do prze-
suszenia nasion. Młodym roślinom należy zapewnić 
odpowiednie warunki wzrostu, pamiętając o odpowied-
nim nawilżaniu oraz cieniowaniu przed nadmiarem 
słońca. Zbyt gęste wschody należy przerwać. Rośliny 
można wysadzić na miejsce stałe już w VIII –  IX lub 
dopiero na wiosnę następnego roku, zachowując wła-
ściwą rozstawę zarówno w rzędach, jak i pomiędzy 
nimi. W najmniejszych odstępach (15x20 cm do 15x25 
cm) sadzi się bratki, niezapominajki i stokrotki. W roz-
stawie 20x25 cm do 25x30 cm wysadza się goździki, 
miesiącznicę i lak pachnący, a dzwonki ogrodowe w naj-
mniejszych odstępach (30x40 cm). Większych odstępów 
wymaga dziewanna pospolita i naparstnica purpurowa 
(40x50 cm) oraz prawoślaz różowy (50x60 cm). Rośliny 
dwuletnie warto osłonić na zimę gałązkami roślin igla-
stych lub włókniną.

II. Uprawa roślin 
dwuletnich

II. Uprawa roślin dwuletnich



Wybrane gatunki zaliczane do roślin dwuletnich: 
bratek ogrodowy, dzwonek ogrodowy, dziewanna, firletka kwiecista, goź-
dzik ogrodowy, naparstnica purpurowa, malwa, miesiącznica dwuletnia, 
niezapominajka leśna, stokrotka trwała. 
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