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KONCEPCJA: Uprawa współrzędna 

 

1 - KRÓTKI OPIS KONCEPCJI 

Uprawa współrzędna to praktyka ekologiczna w rolnictwie polegająca na 

uprawie różnych roślin (dwóch lub więcej) na tej samej działce. Różne uprawy 

są powiązane zgodnie z określonymi interakcjami między roślinami. W 

rzeczywistości wiadomo, że każda uprawa z jednej strony korzysta z bliskości 

określonych roślin, az drugiej strony jest dotknięta bliskością innych roślin. Co 

oznacza, że niektóre rośliny rosną lepiej, jeśli są blisko siebie, a inne muszą 

pozostać daleko od innych upraw. Dzieje się tak z powodu interakcji między 

roślinami na innym poziomie (wymiana wysięków chemicznych między 

roślinami, odmienna interakcja ze składnikami odżywczymi gleby, zdolność 

niektórych roślin do przyciągania zapylaczy, a innych do odstraszania 

szkodników, kompensacja między różnymi potrzebami nawadniania, 

kompensacja między różnymi potrzebami dotyczącymi ekspozycji na słońce 

itp.). Uprawa międzyplonowa zwiększa dobrostan jednej lub obu roślin, 

poprawia jakość gleby i bioróżnorodność pola, zapewniając siedlisko wielu 

owadom i organizmom glebowym, które nie występowałyby w środowisku 

jednej uprawy. 

 

 

2 - Działania w ramach projektu LivingStem, które 

mogą być związane z tą koncepcją 

Ta koncepcja jest silnie związana z grą “The Ideal Kitchen Garden”, a 

dokładniej z uprawą za pomocą talii kart, która koncentruje się również na 

wzajemnym zbieraniu najlepiej ze sobą wspólistniejących w uprawie roślin, a 

także z działaniem permakultury w ogrodzie.  
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Istnieje również interesujący link do gry “Idealne Menu”: różnorodność 

składników odżywczych dla każdej uprawy można dopasować do jej zdolności 

do poprawy kondycji innych roślin, a także naszego organizmu.  

 

Koncepcja jest również powiązana z zajęciami o nazwie “Food journey” i z 

“Pajęczą siecią” opierającą się na różnorodnością biologiczną. 

 

 

3 - Propozycja metodologii realizacji działania 

opisanego powyżej 

Uczniowie mogą przedstawić koncepcję upraw międzyplonowych 

dokumentującą ćwiczenie praktyczne. Może to być  gra “The Ideal Kitchen 

Garden” z talią kart, która daje im szansę na wprowadzenie najlepszych 

“kumpli” (różnych roślin, które czerpią korzyści z pozostawania blisko siebie) i 

ekologicznej korzyści z praktyki międzyplonów. 

 

Jeszcze lepiej byłoby nagrać film podczas zajęć “Permaculture Garden Lab”, 

na zewnątrz (w ogrodzie) lub wewnątrz (podczas przygotowywania pudełka do 

uprawy). Uczniowie wyjaśnią praktykę upraw międzyplonowych, pokazując, 

jak zastosować tę koncepcję w praktycznej uprawie, wybierając różne rośliny, 

które będą uprawiane razem na tym samym polu uprawnym lub na tej samej 

działce) i przedstawiając korzyści płynące z tego wyboru.  

 

 

4 - Zaangażowanie dzieci w ćwiczenie 

Wszystkie dzieci będą zaangażowane w identyfikację celu filmu, planowanie 

scenariusza filmu i definiowanie niezbędnych kroków w celu wdrożenia filmu. 

Później zostaną podzieleni na dwie główne grupy: pierwsza grupa będzie 

odpowiedzialna za techniczną realizację wideo (reżyseria, przygotowanie 

planu, zarządzanie światłem itp.). 
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Druga grupa stanie przed kamerą, wprowadzając koncepcję upraw 

współrzędnych, wspierając teorię działaniami praktycznymi, przedstawiając 

różne właściwości wybranych roślin i wyjaśniając, w jaki sposób mogą one 

korzystnie oddziaływać ze sobą I z glebą. 

 

 

5 - Powiązania między tym pojęciem a nauką 

(STEAM) i permakulturą 

Koncepcja ta jest z jednej strony związana z podstawowymi zasadami 

permakultury, takimi jak dbanie o Ziemię, pozwalanie roślinom na wzajemne 

wspieranie się i wspomaganie procesu samozapłodnienia gleby. Z drugiej 

strony koncepcja związana jest z nauką, zwłaszcza z procesami chemicznymi 

odpowiedzialnymi za dobre plony. 


