
Zioła i kwiaty. Allelopadia pozytywna i negatywna. Uprawa współrzędna roslin.

Roslina Wpływ pozytywny Wpływ negatywny

aksamitka (odstrasza 
mączliki, miodówki, 
nicienie, stonkę 
ziemniaczaną)

fasola tyczna, 
pomidor, róża, 
truskawka

koper ogrodowy i 
włoski, krwawnik, 
nagietek lekarski,
ogórecznik lekarski, 
wrotycz pospolity, zioła

anyż gwiazdkowy 
(odstrasza mszyce)

kolendra, krwawnik aksamitka, ogórek

bazylia (chroni przed 
mącznikiem, odstrasza 
muchówki)

brokuły, brukselka, 
kalafior, kalarepa, 
kapusta, krwawnik,
ogórek, pomidor, 
sałata, szparaga

aksamitka, majeranek 
ogrodowy

cząber ogrodowy 
(odstrasza mszyce i 
szkodniki fasoli)

brokuły, brukselka, 
cebula, czosnek, 
fasola tycznka, 
kalafior, kalarepa, 
kapusta, koper 
włoski, sałata

aksamitka, ogórek

dalia ogrodowa 
(odstrasza nicienie)

tulipan

estragon

brokuły, brukselka, 
drzewa owocowe, 
kalafior, kalarepa, 
kapusta, ogórek

aksamitka

kminek zwyczajny warzywa aksamitka, koper 
włoski, ogórek

kolendra siewna 
(odstrasza mszyce)

anyż gwiazdkowy, 
krwawnik

aksamitka, fasola 
tyczna, koper 
ogrodowy i włoski, 
ogórek



koper ogrodowy 
(odstrasza bielika 
kapustnika, mszyce)

brukuły, brukselka, 
burak, cebula, fasola 
karłowa i tyczna, 
groch kalafior, 
kalarepa, kapusta, 
kukurydza, 
majeranek 
ogrodowy, mak 
polny, marchew, 
ogórek, sałata, 
słonecznik, 
szczypiorek

aksamitka, kolendra 
siewna, koper włoski, 
pomidor

koper włoski

cząber ogrodowy, 
por, sałata, seler, 
szczypiorek

aksamitka, dynia, 
fasola tyczna, groch, 
kalafior, kalarepa, 
kminek zwyczajny, 
kolendra siewna, koper 
ogrodowy, pomidor

kozłek lekarski 
(przyciąga dżdżownice)

krwawnik, warzywa aksamitka, ogórek

krwawnik pospolity

mniszek pospolity, 
nagietek lekarski, 
ogórecznik lekarski, 
wrotycz pospolity, 
zioła

aksamitka

lawenda (odstrasza 
bawełnicę korówkę, 
mszyce, mrówki, 
miodówki)

cząber, drzewa 
owocowe, krwawnik, 
rozmaryn lekarski, 
róża, tymianek

aksamitka, ogórek

lebiodka pospolita

brokuły, brukselka, 
kalafior, kalarepa, 
kapusta, krwawnik,
ogórek, pomidor, 
sałata, szparaga

aksamitka, ogórek

lubczyk krwawnik aksamitka, ogórek, 
rabarbar

lucerna
rzodkiewka orzech włoski, z grupy 

jaskrowate np. 
czarnuszka, powojnik

majeranek ogrodowy

brokuły, brukselka, 
kalafior, kalarepa, 
kapusta, koper 
ogrodowy, krwawnik

aksamitka, bazylia, 
ogórek, ruta zwyczajna



mak polny koper ogrodowy, 
pszenica

jęczmień, żyto

melisa lekarska
krwawnik, mięta 
pieprzowa, malina 
truskawki

aksamitka, ogórek

mięta pieprzowa 
(odstrasza bielinka 
kapustnika, mrówki, 
mszyce, myszy pchełki 
ziemne)

brokuły, fasola 
tyczna, groch, 
pokrzywa, rumianek, 
sałata

aksamitka, ogórek

mniszek pospolity 
(przyciąga dżdżownice)

drzewa owocowe, 
krwawnik

nagietek lekarski 
(odstrasza nicienie, 
odkaża glebę)

krwawnik, pomidor nasturcja

nasturcja (odstrasza 
bawełnicę korówkę, 
mączlika, miodówki, 
mszycę, mrówki, ślimaki)

brokuły, brukselka, 
drzewa owocowe, 
dynia, kalafior, 
kalarepa, kapusta, 
pomidor, rzodkiewka 

nagietek lekarski

niezapominajka 
(odstrasza kistnika 
malinowca)

malina

ogórecznik lekarski 
(roślina miododajna)

dynia, krwawnik, 
pomidor, truskawka

ogórek

pietruszka (poprawia 
smak pomidora)

cebula, fasola tyczna, 
groch, ogórek, 
pomidor, róża, 
rzodkiewka, seler, 
szczypiorek, 
szparaga, truskawka

sałata

pokrzywa zwyczajna 
(zwiększa odporność 
roślin na choroby)

drzewa owocowe, 
krwawnik, nagietek 
lekarski, ogórecznik 
lekarski, pomidor, 
wrotycz pospolity

aksamitka

rozmaryn lekarski ( 
odstrasza bielnika 
kapustnika, połyśnicę 
marchwiankę, 
piętnówkę 
kapustnicę)

brokuły, brukselka, 
fasola tyczna, 
kalafior, kalarepa, 
kapusta, krwawnik, 
marchew

aksamitka, ogórek



róża

aksamitka, czosnek, 
lawenda wąskolistna, 
pietruszka, 
szczypiorek

rumianek pospolity

brokuły, brukselna, 
cebula, czosnek, 
kalafior, kalarepa, 
kapusta, krwawnik, 
mięta pieprzowa, 

aksamitka, ogórek

rzeżucha ogrodowa 
(odstrasza połyśnicę 
marchwiankę)

marchew, 
rzodkiewka

szałwia lekarska 
(odstrasza bielinka 
kapustnika, piętnówkę 
kapustnika, połyśnicę 
marchwiankę i ślimaki)

brokuły, brukselka, 
burak, kalfior, 
kalarepa, kapusta, 
krwawnik, marchew

aksmitka, ogórek

szczypiorek (chroni 
przed parchem, 
mącznikiem prawdziwym, 
odstrasza przędziorki) 

agrest, drzewa 
owocowe, koper 
ogrodowy i włoski, 
marchew, pietruszka, 
pomidor, róża, 
truskawka

brokuły, brukselka, 
burak, fasola tyczna, 
groch, kalfior, kalarepa, 
kapusta

tymianek (odstrasza 
bielinka kapustnika, 
piętnówkę kapustnicę, 
ślimaki)

drzewa owocowe, 
kapusta, krwawnik, 
truskawka

aksmitka, ogórek

wrotycz (odstrasza 
mrówki, muchówki, 
motyle, owocówkę 
jabłkóweczkę)

drzewa owocowe, 
krwawnik, pokrzywa

ziemniak


