
Druh zeleniny Co vysadit vedle Co vysadit raději dál?

brambory keříčkové fazole, kapustu, špenát, zelí, 
křen, kopřivy rajčata, okurky, tykev, maliny, slunečnice

celer fazoli, rajčata, pórek, kedluben, kapustu, 
okurky, papriku, květák, mrkev kukuřici, brambory

cibule
mrkev, červenou řepu, ředkvičky, salát, 
ředkev, petržel, okurku, rajčata, jahody, 

salátovou čekanku
fazoli, hrách, zelí, kapustu

cuketa/dýně kukuřici, fazole, hrách, cibuli, špenát rajčata, brambory, ředkev

česnek rajčata, salát, řepu, jahody, cibulku fazole, hrách

fazole
ředkvičky, okurky, kapustu, kedluben, 
salát, květák, celer, rajčata, brambory, 

špenát, červenou řepu, ředkev
šalotku, fenykl, hrách, cibuli, pórek, česnek

hrášek kedlubny, mrkev, okurky, ředkvičky, 
hlávkový salát

fazole, česnek, pórek, cibuli, rajčata, 
brambory

kapusta celer, řepu, kopr, mátu, rozmarýn ředkvičky, rajčata, fazole, jahody, cibuli

kedluben

celer, pórek, cibuli, červenou řepu, 
brambory, salát, polníček, špenát, mrkev, 

okurku, papriku, rajčata, hrách, fazole, 
ředkev, ředkvičky

pekingské zelí

mrkev cibuli, rajčata, hrách, pažitku, pór, 
ředkvičku, česnek, kopr, salát, čínské zelí kopr, fazole, kapustu

okurka
hrách, fazole, kopr, košťáloviny, celer,  

salát, cibuli, červenou řepu, chřest, fenykl, 
bazalku, pór

ředkev, rajčata, ředkvičky,  brambory, 
česnek, jahody, zelí

paprika mrkev, kedluben, okurku, rajče keříčkový fazol

rajče bazalku, mrkev, ředkvičku, červenou řepu, 
salát, cibuli, česnek, petržel,  křen, pažitku hrách, fenykl, brambory

ředkvička salát, rajčata, kedluben, mrkev, zelí, 
řeřichu, špenát, hrách, fazoli okurku, tykev, kapustu

salát
okurky, rajčata, mrkev, červenou řepu, 

kopr, hrách, fazoli, košťáloviny, ředkvičky, 
pór

celer, petržel

špenát košťáloviny, ředkvičku, brambory, rajčata, 
fazoli cibuli, česnek, řepu, okurky
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