Dobre sąsiedztwo warzyw
Dobre sąsiedztwo

Warzywo

Złe sąsiedztwo

Bakłażan
Kapustne, szpinak, biała fasola

Cząber, cykoria, truskawki, ogórki,
ziemniaki, kapusta, kalarepa, sałata,
pasternak, rzodkiewka, burak ćwikłowy,
salseﬁa czarna, seler, szpinak, cukinia

Koper włoski, ogórek, marchew,
rodzaje kapusty, kalarepa, sałata,
boćwina, rzodkiewka, pasternak,
szpinak, cukinia

Ziemniak, papryka, burak ćwikłowy

Fasola
Groszek, koper włoski, czosnek,
por, cebula

Groszek
Fasola, ziemniaki, czosnek, por,
papryka, cebula

Truskawka
Fasola, czosnek, sałata, por,
rzodkiew, szpinak, cebula

Kapustne

Koper włoski
Cykoria, groszek, ogórek, sałata

Fasola, kalarepa, papryka, pomidory

Ogórki
Fasola, groszek, koper włoski,
czosnek, rodzaje kapusty, sałata,
por, papryka, seler, szpinak, cebula

Rzodkiewka / rzodkiewka, pomidory

Marchew
Cykoria, groszek, czosnek, sałata,
por, boćwina, papryka, rzodkiewka,
salseﬁa, pomidory, cukinia

Brak złego sąsiedztwa

Ziemniak
Bakłażan, groszek, kapusta, papryka,
burak, seler, pomidor, cebula

Fasola, rodzaje kapusty, kalarepa, szpinak

Czosnek
Truskawki, ogórek, marchew, burak,
szpinak, cebula

Fasola, groszek, kapustne

Kapustne

(kalaﬁor, brokuł, kapusta, biała kapusta)

Bakłażan, fasola, groszek, ogórek,
ziemniaki, sałata, por, boćwina, papryka,
rzodkiew, burak, seler, szpinak, pomidory

Kapustne, truskawek, ziemniaków,
czosnku, kalarepy, cebuli

Kalarepa
Fasola, groszek, ziemniaki, sałata,
burak, seler, szpinak, pomidory

Bakłażan, fasola, cykoria, groszek,
truskawki, oszponka, koper włoski,
ogórek, marchew, kapusta, kalarepa,
por, rzodkiew, burak ćwikłowy, salseﬁa,
szpinak, pomidory, cebula

Marchew, kapusta, pasternak,
rzodkiewka

Koper włoski, rodzaje kapusty

Sałata
Seler

Boćwina
(mangold)
Burak, skorzonera, szpinak

Papryka
Bakłażan, groszek, koper włoski,
ziemniaki, buraki

Ogórki, marchew, kapustne, pomidory

Fasola, cykoria, groszek, por,
boćwina, cebula

Pasternak
zwyczajny
Brak złego sąsiedztwa

Rzodkiew
Fasola, groszek, truskawki, marchew,
rodzaje kapusty, sałata, szpinak, papryka,
rzodkiewka, skorzonera

Ogórek

Rabarbar
Fasola, kapusta, sałata, szpinak

Brak złego sąsiedztwa

Burak zwyczajny
Fasola, czosnek, kapusta, kalarepa,
sałata, cukinia, cebula

Bakłażan, ziemniaki, por, boćwina,
papryka, szpinak

Skorzonera
Fasola, marchew, sałata, por, rzodkiewka

Boćwina

Seler
Fasola, ogórek, kapusta, kalarepa,
por, szpinak

Ziemniaki, sałata

Szpinak
Bakłażan, fasola, groszek, seler,
truskawki, ogórki, ziemniaki, kapusta,
kalarepa, sałata, rzodkiewka

Boćwina, burak

Pomidor
Marchew, papryka, kalarepa, rodzaje kapusty,
sałata, czosnek, cebula

Koper włoski, ogórek, ziemniaki

Cukinia
Fasola, groszek, marchew, burak, cebula

Brak złego sąsiedztwa

Cebula
Truskawki, ogórek, marchew,
czosnek, sałata, pasternak, burak,
pomidory, cukinia

Fasola, groszek, ziemniaki,
rodzaje kapusty, por

