
Warzywa. Allelopadia pozytywna i negatywna. Uprawa współrzędna roslin.

Roslina Wpływ pozytywny/neutralny Wpływ negatywny

bób

brukselka, burak, pasternak,
rzodkiewka, sałata, ziemniak

rosliny jaskorwate np.
Czarnuszka, powojnik. Konopie, 
pomidor,
seler, 

brokuł

bazylia, bób, cebula, cząber
ogrodowy, estragon, groch,
kalarepa, kapusta, koper
ogrodowy, lebiodka pospolita,
majeranek ogrodowy, mięta
pieprzowa, nasturcja, rozmaryn 
lekarski,
rumianek, sałata, seler, szałwia
lekarska

czosnek, fasola tyczna,
marchew, rzodkiewka,
szczypiorek

brukselka

bazylia, bób, cząber ogrodowy,
estragon, fasola karłowa,
groch,kalafior, kapusta, koper
ogrodowy, lebiodka pospolita,
majeranek ogrodowy, rozmaryn
lekarski, rumianek, sałata, seler,
szałwia lekarska

czosnek, fasola tyczna,
marchew, rzodkiewka,
szczypiorek

burak ćwikłowy

bób, cebula, czosnek, cukinia, 
cykoria, fasola
karłowa, groch, kalarepa, kapusta,
koper ogrodowy, mięta, ogórek, 
pasternak, pomidor,
por, roszponka, rzodkiewka, 
rzodkiew, sałata,
seler, szałwia lekarska, truskawka

burak liściowy, fasola tyczna, 
gorczyca biała,
kukurydza, marchew, pomidor, 
por, rzepak,
szczypiorek, szparaga, szpinak, 
ziemniak

Cebula (odstrasza
marchwiankę, pędraki,
nasiennicę)

brokuły, burak, cukinia, cykoria, 
cząber ogrodowy, endywia,
kalarepa, kapusta, koper
ogrodowy, kukurydza, marchew,
ogórek, pasternak, pietruszka,
pomidor, por, roszponka, rumianek, 
sałata, truskawka

fasola karłowa, fasola tyczna, 
gorch,
pietruszka, rzodkiew, 
rzodkiewka,warzywa kapustne, 
szparaga, szpinak, ziemniak

chrzan (chroni przed
moniliozą, odstrasza stonkę
ziemniaczaną)

szparagi, drzewa owocowe, ziemniak

cukinia
burak ćwikłowy, cebula, fasola 
tyczna, groch, kukurydza, sałata, 
szpinak

ziemniak

czosnek (odstrasza
mącznika, nicienie,
przędziorki, mszyce, nornicę,
myszy, karczowniki, chroni
przed chorobą bakteryjną i
grzybową)

burak, cząber ogrodowy, drzewa
owocowe, endywia, malina, 
marchew, ogórek, pomidor, róża,
rumianek, sałata, seler, truskawka, 
ziemniak

brokuły, brukselka, fasola 
karłowa, fasola
tyczna, groch, kalafior,
kalarepa, kapusta

dynia
fasola tyczna, kukurydza, nasturcja, 
ogórecznik lekarski,
rzodkiew

kapusta, koper włoski, ziemniak



endywia

burak, cebula, czosnek, fasola 
karłowa, fasola tyczna, czosnek, 
kalarepa, kapusta, koper włoski, 
marchew, pomidor, por, rzodkiew, 
rzodkiewka, warzywa kapustne 

fasola karłowa

burak, brukselka, cykoria, endywia, 
kalarepa, kalafior,
kapusta, kapusta pekinska, koper 
ogrodowy, kukurydza,
marchew, ogórek, por, pomidor, 
rabarbar, rzodkiewka, rzodkiew, 
rzepa, seler, sałata, szparaga, 
szpinak, truskawka, ziemniak

cebula, czosnek, groch, koper 
włoski, marchew, papryka, por, 
rosliny jaskorwate np.
Czarnuszka, powojnik

fasola tyczna (odstrasza
stonkę ziemniaczaną)

aksamitka, burak liściowy, cukinia, 
cykoria, cząber, drzewa
owocowe, dynia, endywia, groch, 
kalafior, kalarepa
koper ogrodowy, kukurydza, mięta
pieprzowa, ogórek, pietruszka,
pomidor, rabarbar, rozmaryn
lekarski, roszponka, rzepa, rzodkiew, 
rzodkiewka, sałata, seler, szpinak,
truskawka, warzywa kapustne

burak ćwikłowy, bruksela, 
brokuły,
cebula, czosnek, groch, rosliny
jaskorwate np. (czarnuszka,
powojnik), kalarepa, kapusta,
kolendra siewna, koper włoski, 
papryka, por,
szczypiorek, tulipan

groch (odstrasza bielnki)

brokuły, brukselka, burak ćwikłowy, 
cukinia kalafior, kalarepa, kapusta, 
kapusta pekinska, 
kminek, koper ogrodowy, koper 
włoski,
kukurydza, marchew, mięta
pieprzowa, ogórek, pietruszka,
pomidor, rabarbar, ruta, rzepa, 
rzodkiew, rzodkiewka, sałata,
seler, szparaga, szpinak, truskawka, 
warzywa kapustne

cebula, czosnek, fasola karłowa, 
fasola tyczna, rosliny
jaskorwate np. Czarnuszka,
powojnik. Koper włoski, len, 
mieczyk, pomidor, por,
szczypiorek, tulipan, ziemniak

kalafior
fasola tyczna i karłowa, kalarepa,
kapusta, nasturcja, sałata, seler, zioła

czosnek, koper włoski,
marchew, pomidor,
rzodkiewka, szczypiorek

kalarepa

bazylia, bób, burak ćwikłowy, cebula, 
cząbek
ogrodowy, endywia, estragon, fasola
karłowa, fasola tyczna, groch, 
kapusta, koper
ogrodowy, lebiodka, majeranek, 
marchew, ogórek, papryka, 
pasternak, pomidor, por,
rozmaryn lekarski, roszponka, 
rumianek, rzodkiew, rzodkiewka,
sałata, seler, szałwia lekarska, 
szpinak, warzywa kapustne, ziemniak

czosnek, fasola tyczna, kapusta, 
koper
włoski, marchew, pomidor,
rzodkiewka, szczypiorek



kapusta

bazylia, brokuły, brukselka, burak,
cebula, cząber ogrodowy, estragon,
fasola karłowa, groch, hyzop, 
kalafior,
koper ogrodowy, lebiodka,
majeranek ogrodowy, mięta
pieprzowa, ogórek, pasternak,
pomidor, rozmaryn lekarski,
rumianek, sałata, seler, szałwia
lekarska, szpinak, tymianek, ziemniak 
wczesny

czosnek, dynia, fasola tyczna,
gorczyca biała, malina,
marchew, rzodkiewka,
szczypiorek, truskawka, tulipan

kukurydza

cebula, cukinia, drzewa owocowe,
dynia, fasola karłowa, fasola tyczna, 
groch, koper
ogrodowy, melon, ogórek, pasternak,
pomidor, rzodkiew, rzodkiewka, 
sałata, ziemniak

burak, rosliny jaskorwate np.
Czarnuszka, powojnik. Seler

marchew

burak liściowy, cebula, cykoria, bylica 
piołun, endywia, por,
szczypiorek, groch, koper
ogrodowy, len, pasternak,
pomidor, ,czosnek, kalarepa, kapusta 
pekinska, koper ogrodowy, 
majeranek,
szałwia, mięta, rozmaryn lekarski,
rzeżucha ogrodowa, rzodkiew, 
rzodkiewka,
sałata, seler, soja, szałwia lekarska,
szczypiorek, szpinak, truskawka,
nagietek, poziomka, warzywa 
kapustne

Brokuły, brukselka, burak
ćwikłowy,fasola karłowa
kalafior, kalarepa, kapusta, 
ziemniak

miechunka pomidorowa
W kraju pochodzenia rosnie
między fasolą, warzywami
liściastymi, kukurydzą lub dyniami

ziemniak

oberżyna fasola

ogórek

bazylia, burak ćwikłowy, cebula, 
czosnek, drzewa
owocowe, estragon, fasola karłowa, 
fasola tyczna,
groch, kalarepa, kapusta, karczoch, 
koper
ogrodowy, koper włoski, kukurydza, 
pasternak, pietruszka, por,
rzodkiewka, sałata, seler,
słonecznik, szpinak, warzywa 
kapustne

jabłoń, pomidor, rzodkiew, 
rzodkiewka, truskawka, zioła
(wyjątek stanowi bazylia i
estragon), ziemniak

papryka bazylia, cebula, majeranek,
marchew,pelargonia, petunia

fasola, groch, jarmuż, kapustne

pasternak burak ćwikłowy, cebula, kalarepa, kukurydza, ogórek, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, sałata, seler, szpinak, ziemniak, drzewa owocowe, warzywa
motylkowe



pomidor (odstrasza
bielinka kapustnika, mszyce,
smiętkę kapuscianą, pchełki,
szkodniki agrestu,
pachóweczkę strąkóweczkę i
piętnówkę kapustnice,
zapobiega rdzy szparagów )

agrest, aksamitka, bazylia,
cebula, cykoria, cukinia, czosnek, 
endywia, fasola karłowa i
tyczna, kalarepa, kapusta, kukurydza,
marchew, nagietek lekarski,
nasturcja wielka, ogórecznik
lekarski, papryka, pietruszka, 
pokrzywa, por, rzodkiew, rzodkiewka, 
rzepa,
sałata, seler, szczypiorek, szparaga,
szpinak, warzywa kapustne

bób, burak ćwikłowy, groch, 
kalafior, kalarepa, koper
ogrodowy i włoski, morela,
ogórek, orzech włoski,
rzodkiewka, tulipan, ziemniak

por (odstrasza połysnkę,
sówkowante, zapobiega
szarej plesni na truskawce)

burak, cebula, endywia, fasola 
karłowa, kalarepa,
koper włoski, marchew, morela, 
ogórek,
pomidor, rzodkiew, rzodkiewka, 
roszponka, sałata, seler, szparaga, 
szpinak,
truskawka

burak ćwikłowy, fasola karłowa 
i tyczna, groch, kapusta 
pekinska,

rabarbar
fasola ksrłowa i tyczna, groch, 
roszponka, sałata, szpinak, warzywa 
kapustne

lubczyk ogrodowy

rzepa

burak liściowy,fasola karłowa i 
tyczna, groch, ogórek, pasternak, 
pomidor, rzodkiewka, sałata, seler, 
szpinak, 

rdest, rzodkiewka

rzodkiew

burak, dynia, endywia, fasola karłowa 
i tyczna, groch, kalarepa, marchew, 
pasternak, por, pomidor, pietruszka, 
sałata
szpinak, warzywa kapustne

cebula, cukinia, kapusta 
pekinska, ogórek

rzodkiewka

bób, burak, drzewa
owocowe, endywia, fasola karłowa i 
tyczna,
groch, kalarepa, kukurydza, 
marchew, nasturcja, pasternak, 
pietruszka, pomidor, por, roszponka, 
rzepa, rzeżucha
ogrodowa, sałata, szpinak,
truskawka, warzywa kapustne

brokuły, brukselka, kalafior,
kalarepa, kapusta, kapusta 
pekinska, ogórek,
rzepa

sałata (odstrasza drutowce,
pchełki ziemne i połysnice
marchwiankę)

bazylia, bób, brokuły, brukselka,
burak, cebula, cząber ogrodowy, 
cukinia, cykoria,
czosnek, fasola karłowa i tyczna,
groch, kalafior, kalarepa, kapusta, 
karczoch,
koper ogrodowy i włoski,
kukurydza,marchew, mięta
pieprzowa, ogórek, pasternak, 
pomidor, por,
rabarbar, rzepa, rzodkiew, 
rzodkiewka, szpinak,
truskawka, warzywa kapustne

pietruszka, seler



seler (odstrasza bielnika
kapustnika, piętnówkę
kapustnicę,pchełki ziemne)

brokuły, brukselka, burak, czosnek,
fasola karłowa i tyczna, groch, 
kalafior,
kalarepa, kapusta, karczoch, koper 
włoski, marchew,
ogórek, pasternak, pietruszka, 
pomidor, por, rzepa, szpinak, 
warzywa kapustne

bób, kukurydza, sałata, 
ziemniak

soja burak, marchew rosliny jaskorwate np.
Czarnuszka, powojnik

szparagi bazylia, chrzan, groch, pietruszka,
pomidor, por

burak

szpinak (odstrasza pchełki)

fasola tyczna, kapusta, marchew,
pomidor, rabarbar, rzodkiew,
rzodkiewka, sałata, truskawka, 
ziemniak

burak, tulipan

truskawka

burak, cebula, czosnek, fasola 
karłowa, groch, malina, marchew, 
ogórecznik, pietruszka, por, 
tymianek, sałata, szpinak

kapusta

winorośl hyzop, łubin, morwa, wiąz
z grupy bobowatych,
motylkowatych (bób
ciecierzyca pospolita
fasola zwykła
fasola wielokwiatowa
fasolnik
groch zwyczajny
soczewica jadalna
soja warzywna)

rzodkiewka rosliny jaskorwate np.
Czarnuszka, powojnik

ziemniak

bób, brukselka, brokuł, chrzan, 
czosnek,
fasola karłowa, kalafior, kalarepa, 
kapusta, konopie,
kukurydza, len, nasturcja, pasternak, 
pokrzywa szpinak, warzywa kapustne

arbuz, bakłażan, burak, cebula, 
cukinia, dynia, groch,
jabłoń, malina, marchew,
melon, morela, karczoch, 
kapusta pekinska, komosa, 
łoboda, ogórek, orzech
włoski, papryka, pasternak,
pietruszka, pomidor, seler,
słonecznik, szparaga, wiśnia 




