
Wysiew nasion. Styl balkonowy☺
Seeding. Balcony Style…
Przewodnik krok po kroku A step by step guide



Step 1:
Zrekrutuj pomocników (rodzinka w tym wypadku)
Enlist help from the community (family in this case)



Step 2:
Wybierz nasiona, informacje na opakowaniu są dokładne i wskażą 
które wysiewamy z rozsady a które bezpośrednio do gruntu
Choose seeds – either from seed packets at the shops or from seeds 
saved at home from previous years
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Step 3:
Zgromadź potrzebne narzędzia
Gather the supplies….

Taca porządkowa
lub cerata do przykrycia stołu
A plastic tabletop cover

Pojemnik na ziemie, 
lub wiaderko 
Container or a small bucket

Sito do ziemi
nie jest konieczne, usuwamy
wieksze zamieczyszenia
raczkami
A soil sieve



Step 4: 
przygotowujemy ziemie - podłoże do wysiewu, przesiewamy by 
pozbyć się dużych kawałków i resztek torfu 
starting soil (potting mix) Sieve it to remove any big chunks….

Gładka puszysta ziemia
Fine fluffy soil

Resztki do usunięcia z ziemi
The “Big chunks”

Przesiewanie to fajna zabawa
Sieving is a real fun



Step 5:  
Wypełniamy pojemniki ziemią
Fill containers with soil….

Wypełniamy pojemniki ale nie ubijamy ziemi
Fill pots but do NOT squash the soil

Tacka (np. pojemnik po pieczarkach 
ale z dziurkami na spodzie
do odpływu wody
Potting tray

Wielodoniczki multiplaty
Plug tray

Małe doniczki (powyżej eko papierowe)
Little pots (above paperpots)



Doniczki do wysiewu z rolet po papierze toaletowym
Sowing pots from toilet paper roll pots



Rączki sprawdzają się bardzo dobrze
Hands work just as well too!!!

Step 6: 
Wysiewamy nasiona i obserwujemy ich różnorodność
Sowing seeds and observing its diversity



Wysiew mini siewnikiem
Sowing with mini seeder

Wysiewamy wykorzystując narzędzia od 
naszych przyjaciół z fundacji THRIVE
Here we are using a useful guide from our 
friends at Thrive



Step 7: 
przykrywamy nasiona ziemią lub wermikulitem
Cover the seeds with soil or vermiculite….

Lub wciśnie nasiona w ziemię tak by były pod jej powierzchnią
Or press them down so they are just under the soil surface



Step 8:  
podpisz wysiewy nazwą rośliny i datą 
label the pots:  Date and what it is!!



Step 9:  
podlewamy (dzieci to lubią)
watering (☺ children favourite

Wysiewy umieść w domu na parapecie lub 
na balkonie (ale gdy zimne noce wnoś do 
domu) i obserwuj jak kiełkują
Put them on the balcony (or inside at night 
if it is cold) and watch them grow!!!


