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TEMAT NUMERU

BAKTERYJNE  

I GRZYBOWE

NAJGROŹNIEJSZE PATOGENY W UPRAWIE WARZYW

CIĘCIE I FORMOWANIE WINOROŚLI

MALINA CZARNA W UPRAWIE

Dążysz do wyprodukowania towaru jak najwyższej jakości, bo tego oczekują Twoi Klienci? Sadząc rozsadę zabezpieczoną 

w technologii Verimark® , środkiem owadobójczym zawierającym Cyazypyr® , zmniejszasz ryzyko zagrożeń ze strony 

szkodników i już od pierwszego dnia wegetacji zapewniasz skuteczną ochronę uprawom warzyw kapustnych.

Wyniki badań jednoznacznie pokazują, że włączenie środka Verimark®  do programu ochrony roślin może przynieść znaczące 

korzyści w całym łańcuchu wartości:

- skuteczna i długotrwała ochrona przed śmietką oraz innymi szkodnikami od najwcześniejszych faz,

- lepszy start i dynamiczny rozwój roślin już od chwili wysadzenia w polu,

- lepszy wigor i wyrównanie roślin w trakcie wzrostu i wegetacji,

- wyższy plon bardziej jednolitych i wyrównanych główek kapusty głowiastej, brukselskiej 

oraz róż kalafi ora i brokuła.

SILNY START TO PEWNY PLON

Wysokie plony są efektem odpowiedniego 

zabezpieczenia upraw na starcie wegetacji

Ochrona przed szkodnikami

ZE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NALEŻY KORZYSTAĆ Z ZACHOWANIEM BEZPIECZEŃSTWA. PRZED KAŻDYM UŻYCIEM PRZECZYTAJ INFORMACJE ZAMIESZCZONE W ETYKIECIE I INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTU.

 ZWRÓĆ UWAGĘ NA ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ PRZESTRZEGAJ ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA ZAMIESZCZONYCH W ETYKIECIE. 

Verimark®  należy stosować najpóźniej 3 dni przed wysadzeniem rozsady, przed pojawieniem się populacji śmietki. 

Dzięki temu rośliny są odpowiednio chronione w tym czasie, gdy są najbardziej podatne na zagrożenia ze strony szkodników. 

Zastosowanie we właściwym czasie systemu ochrony przed szkodnikami redukuje stres biologiczny, 

a tym samym pozwala w pełni uwolnić potencjał plonotwórczy roślin.

Postępuj zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej. W ramach strategii zarządzania odpornością środek należy stosować 

przemiennie z insektycydami należącymi do innych grup chemicznych i o innych mechanizmach działania.

Standardowy program ochrony

Verimark®  ochrona przed szkodnikami
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Nr 5/2019 wrzesień

Podsumowanie 

części 
sadowniczego 

sezonu
Katarzyna Kupczak, Plantpress

D
obrze nie jest, a przewidywania są takie, że… lepiej nie będzie. 

Tegoroczna wczesnowiosenna pogoda dała się we znaki sadow-

nikom we wszystkich rejonach tradycyjnej produkcji owoców. 

Oczywiście nie wszędzie było równie źle. Kolejne miesiące, pod 

względem pogody, były także dość ekstremalne – lokalne oberwania 

chmury czy silne gradobicia, ochłodzenia i wzrost temperatury powyżej 

30°C, utrzymujący się na przeważającej części kraju przez kilka dni. Do 

tego susza rolnicza notowana na obszarze 14 województw. 

Pierwsza połowa sezonu

Podsumowanie pierwszej połowy 

sezonu miało miejsce podczas te-

gorocznych, polowych spotkań do-

radców sadowniczych (13 czerw-

ca) zrzeszonych w ramach FDS 

przy firmie Bayer. Odbyło się ono 

tradycyjnie już w Sadowniczej Sta-

cji Badawczej zlokalizowanej w go-

spodarstwie Agnieszki i Dariusza 

Cieślaków w Kozietułach Nowych. 

Relacje doradców, działających we 

wszystkich rejonach zajmujących 

się produkcją owoców (z drzew 

i krzewów), a w efekcie – perspek-

tywy, niestety nie napawają opty-

mizmem… Nastrój poprawiły nieco 

nowości, które Bayer wprowadzi na 

rynek od sezonu 2020.

W okręgach nowosądeckim i święto-

krzyskim straty przymrozkowe  

Tarcznik niszczyciel  

– coraz groźniejszy
Dr hab. Barbara H. Łabanowska, Skierniewice 

Mgr Wojciech Piotrowski, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

N
iniejszy tekst jest odpo-

wiedzią na narastające 

zainteresowanie i często 

pojawiające się pytania 

producentów owoców dotyczące 

tarcznika niszczyciela [Diaspidiotus 

(Quadraspidiotus) perniciosus]. 

Czerwiec ten jest w Polsce na liś

cie szkodników kwarantannowych. 

Dlatego podczas lustracji należy 

kontrolować sady zarówno pod ką-

tem jego występowania, jak i obja-

wów żerowania.

Uwaga: szkodnik 

kwarantannowy

Znalezione w sadzie lub na mate-

riale importowanym, nawet jeszcze 

niewysadzonym, podejrzane osob-

niki najlepiej przekazać do Central-

nego Laboratorium Głównego In-

spektoratu Ochrony Roślin i Nasien-

nictwa w Toruniu, które prowadzi 

rejestr występowania szkodników 

inwazyjnych. Jest to specjalistycz-

ne laboratorium, w którym możliwe 

jest prawidłowe rozpoznanie i okre-

ślenie gatunku. Wiadomo bowiem, 

że na roślinach sadowniczych może 

żerować kilka gatunków tarczni-

ków i tylko specjalista na podsta-

wie preparatu mikroskopowego, 

mając wiedzę i odpowiedni sprzęt, 

jest w stanie prawidłowo oznaczyć 

to, co znajduje się na przesłanym 

materiale. 

W sytuacji wykrycia tarcznika niszczy-

ciela fakt ten powinien być zgłoszony 

Z wapniem w roli głównej
Marcin Oleszczak, AGRISE Sp. z o.o. – Grupa Kapitałowa INTERMAG

O
becnie każdy sadownik wykonuje mniej lub więcej zabiegów 

nawozami wapniowymi oraz przeprowadza wapnowanie gleby. 

Ważne jednak jest świadome stosowanie nawozów wapniowych, 

zarówno doglebowych, jak i dolistnych, szczególnie w zakresie 

liczby wykonywanych zabiegów, jak i terminów oraz konieczności ich wy-

konywania związanych z ograniczeniami w pobieraniu wapnia przez sy-

stem korzeniowy drzew. Wydaje się, że w tym sezonie, kiedy na niektórych 

odmianach czy kwaterach mamy wyraźnie mniej owoców, dokarmianie 

wapniem może okazać się kluczowe, głównie dla jakości owoców.

Wapń w glebie

Średnia zawartość wapnia (Ca) w li-

tosferze wynosi około 3,6% i znacz-

nie przekracza zawartość pozosta-

łych makroelementów niezbędnych 

roślinom do życia. Pierwotne źródło 

wapnia w glebach stanowią mine-

rały zawarte w skałach, z których 

powstawały dane gleby. Skały te 

głównie zawierały krzemiany i gli-

nokrzemiany wapnia oraz węgla-

ny, siarczany i fosforany wapnia 

(kalcyt, gips, fosforyty, dolomit). 

Na zawartość wapnia w glebach 

poza składem skały macierzystej 

ogromny wpływ miał kierunek pro-

cesu glebotwórczego oraz klimat, 

w jakim powstawała dana gleba. 

Głównie ilość opadów i działanie 

wód pochodzących z topniejących 

lodowców – proces przemywania. 

Stąd stosunkowo mniej wapnia  
Teraz czytaj też online

14
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FOT. 1. Tarcznik niszczyciel – tarczki gęsto ułożone na pędzie
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Złożone powyższymi sposobami zamówienia są płatne przy odbiorze przesyłki 

(za zaliczeniem pocztowym), a do wartości zamówienia doliczamy opłatę 
manipulacyjną w wysokości 15 zł Poczta Polska, 23 zł kurier UPS, DPD  

(nie dotyczy prenumeraty).
Przekazem bankowym/pocztowym nr konta: 65 1240 4722 1111 0010 2729 5729  
– składane tą drogą zamówienie wymaga jednoczesnego wniesienia opłaty za nie. 

Cennik prenumeraty
od stycznia 2020 r.

cały rok półrocze kwartał
PAKIET: Cena podstawowa 110,00 55,00 –

Klub 100,00 — —

Oferta dla uczniów 80,00 — —

Cena podstawowa 75,00 35,00 —

Klub 70,00 — —

Oferta dla uczniów 55,00 — —

Cena podstawowa 156,00 78,00 39,00

Klub 140,00 — —

Oferta dla uczniów 110,00 — —

c: 0   m:100    y:100    k:0

tinta: 50%

Cena podstawowa 100,00 50,00 –

Klub 90,00 — —

Oferta dla uczniów 62,00 — —

Cena podstawowa 156,00 78,00 39,00

Klub 140,00 — —

Oferta dla uczniów 110,00 — —
PAKIET PREMIUM:

c: 0   m:100    y:100    k:0

tinta: 50%

Cena podstawowa 200,00 100,00 50,00

Klub 180,00 — —

Oferta dla uczniów 140,00 — —
PAKIET PREMIUM:

c: 0   m:100    y:100    k:0

tinta: 50%

Cena podstawowa 220,00 110,00 55,00

Klub 200,00 — —

Oferta dla uczniów 154,00 — —
PAKIET PREMIUM:

c: 0   m:100    y:100    k:0

tinta: 50%

Cena podstawowa 240,00 120,00 60,00

Klub 215,00

Oferta dla uczniów 168,00 — —

powiększone o tematykę  
kwiaciarską

Cena podstawowa 150,00 75,00 —

Klub 135,00 — —

Oferta dla uczniów 105,00 — —

egzemplarz  
bezpłatny

25,00
cena obejmuje tylko  

koszty wysyłki (6 nr w roku)

 

egzemplarz  
bezpłatny

49,00
cena obejmuje tylko  

koszty wysyłki
Wersja NE 571,00 12 numerów

Wersja DE 571,00 12 numerów

Wersja EN 659,00 12 numerów
Podane w naszej ofercie ceny dotyczą zamówień opłaconych do końca 2020 r.
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.  

Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie 

i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj 

zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych 

na etykiecie. www.rolnictwoodpowiedzialne.pl

Borówki  

pod ochroną

Szeroki zakres działania – zwalcza 

najważniejsze choroby borówki, takie jak:  

szara pleśń, antraknoza, zamieranie pędów

 Niski poziom pozostałości  

– pozwala sprostać  najwyższym  

normom odbiorców w kraju i za granicą

 Krótki okres karencji – daje dużą  

elastyczność w doborze terminu zabiegu

Bardzo skuteczny w ochronie wielu  

roślin jagodowych 

P
R

O
G

R
A

M
 O

C
H

R
O

N
Y

 B
O

R
Ó

W
K

I I
 P

O
R

Z
E

C
Z

K
I  

20
20

Zmiany klimatyczne, anomalie pogodowe, trudności 

uprawowe, choroby i szkodniki, brak rąk do pracy, 

a teraz jeszcze koronawirus… Jakie będą konse-

kwencje pandemii? Wielkie głowy, analitycy i progno-

ści co rusz aktualizują dane dotyczące kryzysu, w któ-

ry, z dnia na dzień coraz głębiej wpadamy. Media, bez 

przerwy karmią swoich odbiorców zatrważającymi 

informacjami, podkręcając już i tak napiętą do granic 

możliwości wytrzymałość psychiczną wielu z nas… 

Dramatyczna sytuacja sektora roślin ozdobnych  

(czyt. też str. 39) i ogromne straty producentów… 

Z czym jeszcze przyjdzie nam się zmierzyć? 

Zachwianie branży rolno-spożywczej w wielu miej-

scach globu może powodować niedobory żywno-

ści – ostrzegają eksperci, wskazując jako przyczynę 

obostrzenia administracyjne utrudniające handel 

międzynarodowy, eksport oraz produkcję żywności 

na każdym jej etapie. Jakimi działaniami rząd zamie-

rza wspierać polskich producentów rolnych? Czy 

nasze rolnictwo wyjdzie z kryzysu obronną ręką? 

Tymczasem, rząd uruchamia Tarczę Antykryzysową. 

O pakiecie rozwiązań przygotowanych dla rolników, 

można przeczytać więcej na portalu ogrodinfo.pl  

(https://www.ogrodinfo.pl/na-topie/tarcza-antykry-

zysowa-dla-rolnictwa/). Znajdziecie tam Państwo też 

na bieżąco aktualizowane informacje dotyczące dy-

namicznie zmieniającej się sytuacji w branży ogrod-

niczej w Polsce i na świecie. Wznowiona zostaje także 

ogólnopolska kampania informacyjna „Kupuj świado-

mie – Produkt polski” sygnowana przez MRiRW oraz 

KOWR. Jej celem jest zwiększanie wiedzy społeczeń-

stwa na temat znaczenia świadomych decyzji zaku-

powych. Jest ona wezwaniem do konsumenckie-

go patriotyzmu w okresie pandemii koronawirusa  

SARS-CoV-2. Kupowanie polskich produktów przy-

czynia się bowiem do wspierania rodzimego rolni-

ctwa i funkcjonowania gospodarki.

W tych trudnych czasach, życzę Państwu wytrwałości 

i zdrowia, w pełnym jego wymiarze, zarówno fizycz-

nym, jak i psychicznym. 

nasze sprawy

Nakład: 6000 egz.

https://www.ogrodinfo.pl/na-topie/tarcza-antykryzysowa-dla-rolnictwa/
https://www.ogrodinfo.pl/na-topie/tarcza-antykryzysowa-dla-rolnictwa/
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temat miesiąca

temat miesiąca

połowie lata (od kwietnia do sierp-

nia) oraz utrzymywanie niskiej roślin-

ności okrywowej pod koniec sezonu 

wegetacyjnego.

NAJWAŻNIEJSZE GATUNKI

NAJWAŻNIEJSZE GATUNKI

Skład gatunkowy zachwaszczenia 

kształtują dwie grupy czynników. Do 

pierwszej należą czynniki środowisko-

we – warunki klimatyczne oraz glebo-

we. Do drugiej grupy zaliczane są dzia-

łania o charakterze antropogenicznym 

(ludzkim): rodzaj i system uprawy roślin 

użytkowych, płodozmian, sposób pie-

lęgnacji gleby, nawożenia i nawadnia-

nia. Specyfika zachwaszczenia sadów 

wynika z ich długoletniego użytko-

wania (brak płodozmianu), ogranicze-

nia mechanicznej uprawy gleby i wie-

lokrotnego stosowania chemicznych 

środków chwastobójczych. Ze względu 

na biologię chwasty dzielimy na dwie 

podstawowe grupy: jednoroczne (rocz-

ne, krótkotrwałe) i wieloletnie (trwałe). 

W sadach występują zarówno gatun-

ki segetalne (zachwaszczające uprawy 

polowe), jak i ruderalne (rozwijające się 

w miejscach nieużytkowanych rolni-

czo). Do powszechnie występujących 

w sadach towarowych chwastów jed-

norocznych należą: chwastnica jedno-

stronna (fot. 2), wiechlina roczna (jed-

noliścienne), bodziszek drobny, fiołek 

polny, gwiazdnica pospolita, jasno-

ta purpurowa, komosa biała, pokrzy-

wa żegawka, przymiotno kanadyjskie, 

przytulia czepna, rdest ptasi, rdestówka 

powojowata (rdest powojowaty), szar-

łat szorstki, tasznik pospolity, starzec 

zwyczajny, żółtlica drobnokwiatowa 

(dwuliścienne, fot. 3). Chwastnica jed-

nostronna jest przedstawicielem pro-

sowatych. Do tej grupy należą również 

inne gatunki, takie jak włośnica sina, 

włośnica zielona, palusznik krwawy. 

Cechuje je podobna biologia i zaleca-

ny jest ten sam sposób zwalczania, jak 

w wypadku chwastnicy. Lokalnie duża 

uciążliwość cechuje także szereg in-

nych gatunków jednorocznych, takich 

jak psianka czarna, rumiany, przetacz-

niki, mlecz zwyczajny, łoboda rozłoży-

sta, komosa wielonasienna, rzodkiew 

świrzepa.

Do najważniejszych gatunków wie-

loletnich zachwaszczających sady na-

leżą: skrzyp polny (skrzypowate), perz 

właściwy (jednoliścienne, fot. 4), wierz-

bownica gruczołowata (fot. 5), mniszek 

pospolity, mlecz polny, ostrożeń polny, 

pokrzywa zwyczajna, powój polny, rze-

picha leśna (fot. 6), ślaz zaniedbany (rza-

dziej jako roślina dwuletnia) i szczaw 

polny (dwuliścienne).

Większość spośród wymienionych 

gatunków należy do tzw. chwastów 

uciążliwych, które charakteryzuje szyb-

kie tempo wzrostu, plenność i odpor-

ność na zwalczanie. Część z nich, np. 

chwastnica jednostronna, włośnica 

sina, szarłat szorstki, żółtlica drobno-

kwiatowa, wierzbownica gruczołowata, 

to tzw. chwasty inwazyjne – gatunki 

Co dalej z chwastami 

w sadach?

Dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Rok 2020 ustanowiono Międzynarodowym Rokiem Zdrowia 

Roślin. Do organizmów szkodliwych należą także chwasty. 

Mechanizm strat powodowanych przez chwasty jest inny, niż 

w wypadku pozostałych agrofagów, takich jak organizmy 

chorobotwórcze i szkodniki. Tym niemniej, efektywne 

ograniczanie zachwaszczenia pozostaje niezbędnym 

warunkiem dobrej kondycji i zdrowia drzew owocowych, 

a także opłacalności produkcji sadowniczej.

CHWASTY – DEFINICJA 

CHWASTY – DEFINICJA 

I I ZAGROŻENIA
ZAGROŻENIA

Chwasty to rośliny, które rozwijają 

się w nieodpowiednim miejscu i cza-

sie, a ich obecność prowadzi do strat 

ekonomicznych (fot. 1). Wpływ chwa-

stów na drzewa owocowe jest złożo-

ny. Powodują one dwa rodzaje szkód. 

Pierwszy to szkody bezpośrednie, któ-

re są następstwem konkurencji o wo-

dę, substancje pokarmowe i światło, 

niekorzystnego oddziaływania alle-

lopatycznego (chemicznego), a dru-

gi – trudne do oszacowania szkody 

pośrednie, wynikające ze zwiększe-

nia zagrożeń powodowanych przez 

szkodniki (gryzonie, przędziorki, mszy-

ce, drutowce), choroby i przymrozki.

POZYTYWNE FUNKCJE 

POZYTYWNE FUNKCJE 

ŚRODOWISKOWE
ŚRODOWISKOWE

Chwasty stanowią podstawowy skład-

nik tzw. flory synantropijnej, czy-

li towarzyszącej działalności czło-

wieka. Pełni ona też pożyteczne 

funkcje, które są szczególnie widoczne 

w okresie spoczynku zimowego drzew 

owocowych – chroni glebę przed ero-

zją (niszczeniem powodowanym przez 

wodę i wiatr), gromadzi substancje po-

karmowe w zielonej biomasie, zabez-

pieczając je przed wymywaniem, i za-

trzymuje śnieg w sadzie, co zwiększa 

zapas wilgoci w glebie oraz ogranicza 

uszkodzenia mrozowe korzeni drzew. 

Rola chwastów jako podstawy łańcu-

chów pokarmowych i biologicznej róż-

norodności w agroekosystemach oraz 

ich walory krajobrazowe są coraz częś-

ciej podkreślane.

Fot. 2. Chwastnica jednostronna

Fot. 3. Żółtlica drobnokwiatowa

Fot. 4. Perz właściwy

Fot. 5. Wierzbownica gruczołowata

Fot. 6. Rzepicha leśna

STRATEGIA DZIAŁANIA

STRATEGIA DZIAŁANIA

Ochrona sadów przed chwastami po-

winna uwzględniać różne aspekty, ta-

kie jak: profilaktyka zachwaszczenia, 

identyfikacja i biologia chwastów, ana-

liza kosztów – bilans strat i nakładów 

na odchwaszczanie, bezpieczeństwo 

ludzi i środowiska oraz techniczna i or-

ganizacyjna wykonalność zabiegów. 

Wyrazem kompleksowego podejścia 

do zagadnienia jest wdrożenie zasad 

integrowanej ochrony roślin, obowią-

zujących gospodarstwa towarowe od 

2014 r. Integrowana ochrona zakłada, 

że aplikacja herbicydów nie może być 

jedynym sposobem ograniczania za-

chwaszczenia i wymaga łączenia z me-

todami niechemicznymi. Współczesna 

ochrona przed chwastami definiowa-

na jest jako regulowanie zachwasz-

czenia. Obejmuje ono zespół działań 

utrzymujących zachwaszczenie na od-

powiednio niskim poziomie, pozwa-

lającym na dobry rozwój i plonowa-

nie roślin uprawnych. W uproszczeniu 

oznacza to konieczność regularnego 

odchwaszczania wiosną i w pierwszej 

Fot. 1. Drzewa zdominowane przez chwasty 

fot. 1–10 J. Lisek
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Dzika pszczoła  

na plantacji

Wiosna, nieodzownie kojarzona z kwitnieniem roślin, 

szczególnie gatunków sadowniczych, to czas, w którym 

podejmowane są tematy związane z zapylaniem. I nie chodzi 

tutaj o wyższy plon owoców, który dzięki zapylaniu można 

uzyskać, ale o to, co bardziej istotne, czego oczekują rynek 

i potencjalni konsumenci owoców, chodzi bowiem o ich jakość. 

Owady zapylające powinny stanowić stały element 

„wyposażenia” agrocenoz. Trzeba też mieć świadomość, że 

niezależnie od gatunku, który reprezentują, organizmy te są 

jednakowo cenne dla środowiska rolniczego i uprawy 

monokulturowej oraz stanowią wzajemnie uzupełniającą się 

siatkę powiązań w drodze do budowania plonu roślin 

uprawnych.

INTERESUJĄCA MURARKA 

INTERESUJĄCA MURARKA 

OGRODOWA
OGRODOWA

Dotychczas na świecie opisano około 

300 gatunków należących do rodzaju 

murarka, w Polsce stwierdzono wystę-

powanie 18 z nich. Murarka ogrodo-

wa (Osmia rufa) jest samotnie żyjącą 

dziką pszczołą z rodziny miesiarkowa-

tych, rodzimą dla obszaru całej Polski, 

o wczesnowiosennym terminie poja-

wu. Nazwa „murarka” pochodzi od 

czynności związanych z zakładaniem 

gniazd, do których budowy pszczo-

ła ta używa gliny lub piasku zmiesza-

nego ze śliną. Gatunek chętnie two-

rzy kolonie – ta cecha predysponuje 

go do wykorzystania w zapylaniu ro-

ślin uprawnych. Źródłem pokarmu dla 

murarki jest ok. 150 gatunków roślin, 

w tym również uprawne (odwiedza 

ona m.in. wszystkie gatunki drzew 

owocowych).

JAK JĄ ROZPOZNAĆ?

JAK JĄ ROZPOZNAĆ?

Najbardziej charakterystyczne cechy 

budowy morfologicznej murarki ogro-

dowej są następujące:

l  samice wielkości 10–12 cm mają sil-

nie owłosione ciało; tułów i pierw-

sze trzy segmenty odwłoka są rdza-

we lub rudoczerwone, pozostałe 

wraz z głową – czarne (fot. 1);

l  na brzusznej stronie odwłoka sami-

cy znajduje się szczoteczka brzusz-

na służąca do zbioru i przenosze-

nia pyłku, tworzą ją żółtobrązowe, 

szczeciniaste włoski, ułożone w 4 lub  

5 rzędów i skierowane ku tyłowi;

l  samce są mniejsze od samic, wiel-

kości 8–10 cm, mają brązowy od-

włok, lekko metalicznie błyszczą-

cy, tułów żółtawy lub rdzawy oraz 

charakterystyczny pęczek białych 

włosków na głowie.

CYKL ŻYCIOWY
CYKL ŻYCIOWY

Cykl życiowy murarki ogrodowej moż-

na podzielić na kilka okresów: 

u Wygryzanie się z kokonów i kopu-

lacja (fot. 2). Osobniki dorosłe murar-

ki ogrodowej pojawiają się, gdy śred-

nia dobowa temperatura powietrza 

przekracza 8°C (a w słońcu osiąga co 

najmniej 20°C), loty pszczół trwają od 

końca marca/pierwszych dni kwiet-

nia do trzeciej dekady/końca czerw-

ca (tabela 1). Samce wylatują z gniazd 

wcześniej niż samice, ale okres ich ak-

tywności trwa tylko 3 tygodnie i jest 

znacznie krótszy niż samic (7–8 tygo-

dni). Po zakończonej reprodukcji sam-

ce giną.

u Przed zakładaniem gniazd. Jest 

to bardzo krótko trwający okres, tuż 

po kopulacji.

u Zakładanie gniazd. Gniazdem mo-

że być np. rurka trzcinowa (lub sztucz-

nie stworzone przez człowieka odpo-

wiedniki), w której samica zakłada od 

kilku do nawet kilkunastu komór lęgo-

wych, zlokalizowanych jedna za drugą 

i oddzielonych przegrodami z „zapra-

wy murarskiej”. W każdej komorze, któ-

ra najpierw zostanie zaprowiantowana 

w porcję pyłku (stanowiącego pokarm 

dla larwy), samica składa jajo. W głęb-

szych częściach gniazda samica składa 

zapłodnione jaja, z których wylęga-

ją się samice. Z jaj niezapłodnionych, 

składanych jako ostatnie bliżej otwo-

ru wyjściowego, wylęgają się samce. 

Otwór wejściowy do gniazda samica 

„zamurowywuje”. Pojedynczą porcję 

pokarmu stanowi około 200 mg pył-

ku zmieszanego z nektarem. Aby za-

prowiantować jedną komorę lęgową, 

samica wykonuje około 40 lotów, od-

wiedzając 1200 kwiatów. Jedna sami-

ca, nawet w trudnych warunkach po-

godowych, zakłada przeciętnie pięć 

komór lęgowych, na zaprowiantowa-

nie których wykonuje 200 lotów, za-

pylając w ten sposób 6000 kwiatów. 

Tabela 1. Cykl rozwojowy murarki ogrodowej na tle faz fenologicznych roślin wskaźnikowych (wg różnych autorów)

Miesiąc roku

(termin orientacyjny)
Faza fenologiczna rośliny 

wskaźnikowej

Cykl życiowy murarki ogrodowej
Faza fenologiczna rośliny 

wskaźnikowej

Pokolenie 
tegoroczne

Pokolenie 
przyszłoroczne

Styczeń

zimowla w postaci 

imago

Luty
Marzec

Kwiecień
zaczynają kwitnąć pierwsze 

gatunki sadownicze: 

czereśnia, śliwa, porzeczka 

czerwona, oraz dzikorosnące: 

czeremcha, knieć błotna

początek lotów 

pszczół

intensywne loty 

pszczół i kopulacja, 

składanie jaj

Maj 

intensywne żerowanie 

larw w zaprowiantowanych 

komórkach

okres ten rozpoczyna kwitnienie 

mniszka lekarskiego, a kończy 

początek kwitnienia lipy drobnolistnej

Czerwiec kwitnienie rozpoczyna lipa 

szerokolistna, wierzbówka 

kiprzyca

koniec lotów pszczół rozwój postembrionalny aż 

do przepoczwarzenia
okres ten rozpoczyna kwitnienie 

lebiodki pospolitej, a kończy 

kwitnienie astrów

Lipiec
Sierpień

poczwarka
faza ta rozpoczyna się pod koniec 

kwitnienia nawłoci 

Wrzesień

przeobrażenie w imago 

i zimowla w postaci 

dorosłej

Październik

Listopad

Grudzień

Fot. 1. Samica murarki ogrodowej

Fot. 2. Kopulująca para

fo
t. 
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rynek i okolice

rynek i okolice

Mgr inż.  

Łukasz Zaremba

Instytut Ekonomiki Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej – PIB 

w Warszawie

N
iezależnie od osobistego sto-

sunku do tematu koronawirusa 

i zamieszania, jakie wywołało jego 

pojawienie się w Polsce, trzeba mieć 

świadomość, że skutki tej pandemii 

będą dotkliwie odczuwalne jesz-

cze przez wiele kolejnych miesięcy. 

Można przy tym całkowicie pominąć 

kwestie oceny zasadności i celowości 

działań zaradczych podejmowanych 

na szczeblu administracyjnym, bo nie 

dość, że jest to temat już mocno przez 

media wyeksploatowany, to jeszcze 

niewiele z niego wynika. Warto się na-

tomiast przyjrzeć realnym i potencjal-

nym konsekwencjom, z którymi przyj-

dzie się w najbliższym czasie zmagać 

uczestnikom rynku owoców i warzyw.

Tak jak załamanie gospodarki w latach 

2007–2008 było uznawane za pierw-

szy kryzys ery globalizacji, tak koro-

nawirus można z pewnością zaliczyć 

do pierwszej współczesnej choro-

by o zasięgu globalnym. Jego poja-

wienie się i bardzo szybkie rozprze-

strzenianie między krajami, a nawet 

kontynentami powinno jeszcze dobit-

niej uzmysławiać, jak szybko różnego 

rodzaju sygnały szokowe mogą być 

współcześnie transmitowane. Globa-

lizacja pozostaje bowiem zjawiskiem 

niekompletnym. Nie ma ponadnaro-

dowych rozwiązań umożliwiających 

regulowanie zachodzących procesów 

i kontrolowanie ich skutków. Wypraco-

wanie uniwersalnych, międzynarodo-

wych standardów wymaga jednomyśl-

ności i gotowości do ustępstw wielu 

osób, wywodzących się z różnych kul-

tur i reprezentujących odmienne war-

tości. Osiągnięcie takiego porozumie-

nia jest w praktyce trudne, a przy tym 

trwa wiele lat. Obecnie w instytucjach 

ustawodawczych w każdym państwie 

Unii Europejskiej decyzje dotyczące 

walki z chorobą podejmowane są nie-

zależnie od siebie, co prowadzi do bra-

ku wzajemnej spójności i koordynacji. 

Tym niemniej udało się wypracować 

wspólne stanowisko w zakresie za-

mknięcia wszystkich zewnętrznych 

granic strefy Schengen. Obostrzenia 

mają obowiązywać do połowy kwiet-

nia, przy czym aktualnie trudno prze-

widzieć, czy tego okresu nie będzie 

trzeba wydłużyć.

Kto będzie pracował?

Kto będzie pracował?

Wstrzymanie ruchu międzynarodo-

wego już teraz budzi duży niepokój 

wśród producentów, którzy w ten 

sposób zostali pozbawieni możliwo-

ści zatrudnienia pracowników sezo-

nowych, przede wszystkim z Ukrai-

ny. Co więcej z powodu wygasającej 

ważności wiz, a często też ze względu 

na utratę pracy w branżach dotknię-

tych obostrzeniami wielu obywate-

li Ukrainy jeszcze w marcu opuściło 

nasz kraj. Na ich miejsce w ciągu wie-

lu tygodni nie pojawi się nikt nowy. 

W konsekwencji w Polsce pogłębi się 

niedobór osób chętnych do pracy, co 

zaostrzy rywalizację o pracowników 

między sektorami rolnym a usługo-

wym. Z podobnym problemem bra-

ku siły roboczej borykają się też inne 

kraje UE, np. Niemcy, Włochy czy Hi-

szpania. Nie są to jednak informacje, 

które mogłyby przynieść wytchnienie 

polskiemu sektorowi. Wręcz przeciw-

nie. Za naszą zachodnią granicą trwają 

bowiem prace nad przyjęciem rozpo-

rządzeń, mających na celu jak najszyb-

sze zapewnienie pracowników sezo-

nowych z Europy Wschodniej. Nowe 

regulacje oddalą widmo konieczno-

ści pozostawienia na polach niezebra-

nych szparagów i innych wczesnych 

warzyw, do zbioru których nie przy-

jadą m.in. obywatele naszego kraju. 

Z drugiej strony może to oznaczać dal-

szy drenaż polskiego rynku pracy. Po 

pierwsze, kuszeni wyższymi zarobka-

mi, Polskę zaczną opuszczać Ukraiń-

cy, którzy aktualnie przebywają na jej 

terytorium. Po drugie nowe regulacje 

nie będą z pewnością tak restrykcyjne 

jak te wprowadzone w ub.r. i umożli-

wią pracę w Niemczech osobom, któ-

re nie spełniały dotychczasowych wy-

magań. Po otwarciu granic UE Polska 

może zatem zacząć pełnić rolę jedynie 

kraju tranzytowego między Ukrainą 

a Niemcami. W Hiszpanii, w której se-

zon rozpoczyna się znacznie wcześniej 

niż w Polsce, wspomniany problem 

zdążył już się pojawić. Płynne funk-

cjonowanie łańcucha marketingowe-

go owoców i warzyw odbywa się przy 

istotnym udziale pracowników z Ma-

roka. Jak podają hiszpańskie media, 

za sprawą restrykcji wjazdowych ich 

liczba jest obecnie o 60% mniejsza niż 

przed rokiem. Włoscy producenci w br. 

nie mogą liczyć na wsparcie ze strony 

pracowników zewnętrznych, dotych-

czas licznie reprezentowanych przez 

obywateli Maroka, Indii, czy też Alba-

nii. Brak dodatkowych rąk do pracy 

rodzi poważne obawy o to, czy uda 

się terminowo, przy zachowaniu wy-

sokich standardów produkcyjnych, ze-

brać dojrzewające owoce i warzywa 

na czas. Wielu plantatorów w Europie 

Bardzo 

dziwny rok

z pewnością będzie miało z tym nie 

lada problem.

W UE nie zabraknie 

W UE nie zabraknie 

żywności, ale…
żywności, ale…

W konsekwencji ceny żywności praw-

dopodobnie wzrosną, lecz na ryn-

kach krajów członkowskich zapewne 

jej nie zabraknie. Przede wszystkim 

dlatego, że UE ma duże nadwyż-

ki produkcyjne, ale także z powo-

du upraw, dynamicznie rozwijanych 

w ostatnich latach w wielu krajach 

spoza Wspólnoty, zaliczanych do 

gospodarek wschodzących. Warzy-

wa i owoce importowane do krajów 

UE z takich kierunków jak Kazach-

stan, Egipt czy Ukraina (wykres 1–3)  

uznawane są zazwyczaj przez rodzi-

mych producentów za zagrożenie, 

jednak podczas ewentualnych bra-

ków żywności na unijnym rynku mogą 

stanowić jedynie uzupełnienie oferty 

podażowej, bez presji na spadek cen 

produktów krajowych. Sytuacja taka 

dotyczyła w ub.r. cebuli, której im-

port do UE stał się rekordowo wyso-

ki, przy czym do Polski sprowadzono 

jej wówczas 63 tys. ton. Podobne braki 

na krajowym rynku wystąpiły kilka lat 

temu w wypadku większości warzyw 

korzeniowych (wyk. 4). Przypuszczać 

można zatem, że w zaistniałej sytua-

cji producenci nie zostaną całkowicie 

pozbawieni zysku. Zbiorą prawdopo-

dobnie mniej, ale przez to będą mo-

gli liczyć na bardziej satysfakcjonujące 

ceny. Jest to zresztą zjawisko dobrze 

wszystkim znane, bowiem zwykle wy-

stępuje w latach nieurodzaju. Więk-

szy problem będą mieli natomiast 

właściciele małych gospodarstw, kie-

rujący swoją produkcję na rynki lo-

kalne i hurtowe, których funkcjono-

wanie jest obecnie ograniczone. Jeśli 

okres kwarantanny zostanie wydłu-

żony i ten łańcuch dystrybucji nadal 

będzie objęty restrykcjami, stracą oni 

możliwość zbytu swoich produktów. 

Zgodnie z informacjami udostępnia-

nymi na stronach Komisji Europejskiej 

każdy z uczestników rynku zostanie 

objęty jakąś formą pomocy. Jako że sy-

tuacja cały czas dynamicznie się zmie-

nia, obecnie jest zbyt wcześnie, aby 

oczekiwać ostatecznych, wiążących 

decyzji. Trzeba jednocześnie zacho-

wać nadzieję, że oferowana w przy-

szłości pomoc nie utknie w trybach 

administracyjnej machiny, przyczynia-

jąc się jedynie do pogłębienia proble-

mów. Konieczność podporządkowania 

bieżącej działalności organów admini-

stracyjnych UE kwestiom związanym 

m.in. z łagodzeniem ekonomicznych 

skutków pandemii wpłynęła na odro-

czenie innych wyczekiwanych decyzji. 

W br. miały zostać przyjęte ostatecz-

ne regulacje dotyczące reformy WPR 

oraz poziomu finansowania w ramach 

jej nowego budżetu na lata 2021–2027. 

Zachodzi jednak coraz bardziej realna 

obawa, że będzie to musiało zostać 

poprzedzone nawet dwuletnim okre-

sem przejściowym.

Pogoda nie rozpieszcza

Pogoda nie rozpieszcza

Jednym z dość nieoczekiwanych skut-

ków, spowodowanych przez korona-

wirusa, jest głęboki spadek cen ropy 

naftowej. Obecnie tańszy jest olej na-

pędowy, ale tańsze mogą stać się rów-

nież (choć nie muszą) pestycydy i część 

nawozów, wytwarzane w oparciu o ro-

pę. Trudno niestety oczekiwać, że owe 

spadki zauważalnie poprawią rentow-

ność działalności, gdyż równolegle 

wystąpi szereg innych negatywnych 

zjawisk, nie tylko natury ekonomicz-

nej. Wszystko wskazuje na to, że bie-

żący sezon okaże się także bardzo 

Wykres 1. Import wybranych warzyw z krajów zewnętrznych na rynek UE-27 w latach 

2015–2019 (w tys. ton)

Źródło: Eurostat

Wykres 2. Import wybranych owoców i przetworów z nich z krajów zewnętrznych na 

rynek UE-27 (w tys. ton)

Źródło: Eurostat
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W co inwestować
Szparagi są warzywem 
sezonowym, spożywanym 
w największych ilościach 
od kwietnia do czerwca, 
gdy trwa okres ich zbioru 
w Polsce. W naszym kraju 
co roku zbiera się ok.  
6 tysięcy ton szparagów. 
Przeciętny plon z hektara 
uprawy wynosi 5–6 ton, 
a na dobrych plantacjach 
przekracza 10 ton.
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temat miesiąca

Co dalej z chwastami 
w sadach?
Dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Rok 2020 ustanowiono Międzynarodowym Rokiem Zdrowia 
Roślin. Do organizmów szkodliwych należą także chwasty. 
Mechanizm strat powodowanych przez chwasty jest inny, niż 
w wypadku pozostałych agrofagów, takich jak organizmy 
chorobotwórcze i szkodniki. Tym niemniej, efektywne 
ograniczanie zachwaszczenia pozostaje niezbędnym 
warunkiem dobrej kondycji i zdrowia drzew owocowych, 
a także opłacalności produkcji sadowniczej.

CHWASTY – DEFINICJA CHWASTY – DEFINICJA 
I I ZAGROŻENIAZAGROŻENIA

Chwasty to rośliny, które rozwijają 
się w nieodpowiednim miejscu i cza-
sie, a ich obecność prowadzi do strat 
ekonomicznych (fot. 1). Wpływ chwa-
stów na drzewa owocowe jest złożo-
ny. Powodują one dwa rodzaje szkód. 
Pierwszy to szkody bezpośrednie, któ-
re są następstwem konkurencji o wo-
dę, substancje pokarmowe i światło, 
niekorzystnego oddziaływania alle-
lopatycznego (chemicznego), a dru-
gi – trudne do oszacowania szkody 
pośrednie, wynikające ze zwiększe-
nia zagrożeń powodowanych przez 
szkodniki (gryzonie, przędziorki, mszy-
ce, drutowce), choroby i przymrozki.

POZYTYWNE FUNKCJE POZYTYWNE FUNKCJE 
ŚRODOWISKOWEŚRODOWISKOWE

Chwasty stanowią podstawowy skład-
nik tzw. flory synantropijnej, czy-
li towarzyszącej działalności czło-
wieka. Pełni ona też pożyteczne 
funkcje, które są szczególnie widoczne 
w okresie spoczynku zimowego drzew 

owocowych – chroni glebę przed ero-
zją (niszczeniem powodowanym przez 
wodę i wiatr), gromadzi substancje po-
karmowe w zielonej biomasie, zabez-
pieczając je przed wymywaniem, i za-
trzymuje śnieg w sadzie, co zwiększa 
zapas wilgoci w glebie oraz ogranicza 
uszkodzenia mrozowe korzeni drzew. 
Rola chwastów jako podstawy łańcu-
chów pokarmowych i biologicznej róż-
norodności w agroekosystemach oraz 
ich walory krajobrazowe są coraz częś-
ciej podkreślane.

STRATEGIA DZIAŁANIASTRATEGIA DZIAŁANIA

Ochrona sadów przed chwastami po-
winna uwzględniać różne aspekty, ta-
kie jak: profilaktyka zachwaszczenia, 
identyfikacja i biologia chwastów, ana-
liza kosztów – bilans strat i nakładów 
na odchwaszczanie, bezpieczeństwo 
ludzi i środowiska oraz techniczna i or-
ganizacyjna wykonalność zabiegów. 
Wyrazem kompleksowego podejścia 
do zagadnienia jest wdrożenie zasad 
integrowanej ochrony roślin, obowią-
zujących gospodarstwa towarowe od 
2014 r. Integrowana ochrona zakłada, 

że aplikacja herbicydów nie może być 
jedynym sposobem ograniczania za-
chwaszczenia i wymaga łączenia z me-
todami niechemicznymi. Współczesna 
ochrona przed chwastami definiowa-
na jest jako regulowanie zachwasz-
czenia. Obejmuje ono zespół działań 
utrzymujących zachwaszczenie na od-
powiednio niskim poziomie, pozwa-
lającym na dobry rozwój i plonowa-
nie roślin uprawnych. W uproszczeniu 
oznacza to konieczność regularnego 
odchwaszczania wiosną i w pierwszej 

Fot. 1. Drzewa zdominowane przez chwasty fot. 1–10 J. Lisek
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połowie lata (od kwietnia do sierp-
nia) oraz utrzymywanie niskiej roślin-
ności okrywowej pod koniec sezonu 
wegetacyjnego.

NAJWAŻNIEJSZE GATUNKINAJWAŻNIEJSZE GATUNKI

Skład gatunkowy zachwaszczenia 
kształtują dwie grupy czynników. Do 
pierwszej należą czynniki środowisko-
we – warunki klimatyczne oraz glebo-
we. Do drugiej grupy zaliczane są dzia-
łania o charakterze antropogenicznym 
(ludzkim): rodzaj i system uprawy roślin 
użytkowych, płodozmian, sposób pie-
lęgnacji gleby, nawożenia i nawadnia-
nia. Specyfika zachwaszczenia sadów 
wynika z ich długoletniego użytko-
wania (brak płodozmianu), ogranicze-
nia mechanicznej uprawy gleby i wie-
lokrotnego stosowania chemicznych 
środków chwastobójczych. Ze względu 
na biologię chwasty dzielimy na dwie 
podstawowe grupy: jednoroczne (rocz-
ne, krótkotrwałe) i wieloletnie (trwałe). 
W sadach występują zarówno gatun-
ki segetalne (zachwaszczające uprawy 
polowe), jak i ruderalne (rozwijające się 
w miejscach nieużytkowanych rolni-
czo). Do powszechnie występujących 
w sadach towarowych chwastów jed-
norocznych należą: chwastnica jedno-
stronna (fot. 2), wiechlina roczna (jed-
noliścienne), bodziszek drobny, fiołek 
polny, gwiazdnica pospolita, jasno-
ta purpurowa, komosa biała, pokrzy-
wa żegawka, przymiotno kanadyjskie, 
przytulia czepna, rdest ptasi, rdestówka 
powojowata (rdest powojowaty), szar-
łat szorstki, tasznik pospolity, starzec 
zwyczajny, żółtlica drobnokwiatowa 
(dwuliścienne, fot. 3). Chwastnica jed-
nostronna jest przedstawicielem pro-
sowatych. Do tej grupy należą również 
inne gatunki, takie jak włośnica sina, 
włośnica zielona, palusznik krwawy. 
Cechuje je podobna biologia i zaleca-
ny jest ten sam sposób zwalczania, jak 
w wypadku chwastnicy. Lokalnie duża 

uciążliwość cechuje także szereg in-
nych gatunków jednorocznych, takich 
jak psianka czarna, rumiany, przetacz-
niki, mlecz zwyczajny, łoboda rozłoży-
sta, komosa wielonasienna, rzodkiew 
świrzepa.

Do najważniejszych gatunków wie-
loletnich zachwaszczających sady na-
leżą: skrzyp polny (skrzypowate), perz 
właściwy (jednoliścienne, fot. 4), wierz-
bownica gruczołowata (fot. 5), mniszek 
pospolity, mlecz polny, ostrożeń polny, 
pokrzywa zwyczajna, powój polny, rze-
picha leśna (fot. 6), ślaz zaniedbany (rza-
dziej jako roślina dwuletnia) i szczaw 
polny (dwuliścienne).

Większość spośród wymienionych 
gatunków należy do tzw. chwastów 
uciążliwych, które charakteryzuje szyb-
kie tempo wzrostu, plenność i odpor-
ność na zwalczanie. Część z nich, np. 
chwastnica jednostronna, włośnica 
sina, szarłat szorstki, żółtlica drobno-
kwiatowa, wierzbownica gruczołowata, 
to tzw. chwasty inwazyjne – gatunki 

Fot. 2. Chwastnica jednostronna

Fot. 3. Żółtlica drobnokwiatowa

Fot. 4. Perz właściwy

Fot. 5. Wierzbownica gruczołowata

Fot. 6. Rzepicha leśna
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obcego pochodzenia, które są wyjąt-
kowo ekspansywne, powodują duże 
straty ekonomiczne oraz ekologiczne. 
Niekorzystne oddziaływanie środowi-
skowe polega na ograniczaniu bioróż-
norodności przez szybkie wypieranie 
mniej konkurencyjnych rodzimych ga-
tunków. Procesy te, wspierane przez 
niewłaściwe zwalczanie prowadzą 
do tzw. kompensacji (proliferacji) za-
chwaszczenia, czyli dominacji kilku 
gatunków.

BIOLOGIA WYBRANYCH BIOLOGIA WYBRANYCH 
GATUNKÓW…GATUNKÓW…

Kluczem do efektywnej ochrony przed 
chwastami jest znajomość ich biolo-
gii, czyli cyklu życiowego i wymagań 
ekologicznych (środowiskowych). W ra-
mach ewolucji poszczególne gatunki 
roślin wykształciły własną strategię 
przetrwania. Składają się na nią biolo-
gia wzrostu i rozmnażania oraz przysto-
sowania środowiskowe. Do gatunków, 
których nasiona kiełkują od wczesnej 
wiosny do późnej jesieni, należą: wie-
chlina roczna, bodziszek drobny, fiołek 
polny, gwiazdnica pospolita, jasnota 
purpurowa, pokrzywa żegawka, przy-
miotno kanadyjskie, tasznik pospolity 
i starzec zwyczajny. Chwasty z tej gru-
py, kiełkujące wiosną (formy jare), prze-
chodzą pełny cykl rozwojowy w cią-
gu jednego sezonu wegetacyjnego. 
Siewki jesienne (formy ozime) zimują 
w różnych stadiach rozwojowych i wy-
dają nasiona w kolejnym roku. Nazwa 
„chwasty krótkotrwałe” lepiej charak-
teryzuje tę grupę roślin, niż określenie 
„chwasty jednoroczne”, ponieważ ich 
cykl rozwojowy przebiega w dwóch se-
zonach wegetacyjnych. Nasiona przy-
tulii czepnej kiełkują jesienią i wiosną, 
rdestów – wiosną i wczesnym latem, 
a komosy – od wiosny do wczesnej je-
sieni. Do chwastów ciepłolubnych, któ-
rych siewki pojawiają się masowo od 
drugiego tygodnia maja i latem, należą 

prosowate, szarłat szorstki, psianka 
czarna i żółtlica drobnokwiatowa. Peł-
ny cykl rozwojowy żółtlicy jest bardzo 
krótki (trwa około miesiąc), a nasiona 
gotowe są do kiełkowania od razu po 
wypadnięciu z koszyczka kwiatowego. 
Nasiona chwastów, w zależności od ga-
tunku i panujących warunków, w glebie 
mogą zachować zdolność do kiełkowa-
nia przez okres od kilku do kilkunastu 
(sporadycznie kilkudziesięciu) lat. Trwa-
łe nasiona wykształcają m.in. chwast-
nica i szarłat. Wyrośnięte egzemplarze 
komosy, szarłatu i przymiotna tworzą 
kilkadziesiąt tysięcy nasion. Ekspansji 
chwastów z rodziny astrowatych (np. 
przymiotno, mniszek) oraz wiesiołko-
watych (wierzbownica) sprzyja rozsie-
wanie nasion przez wiatr.

Chwasty wieloletnie rozwijają się 
przez wiele sezonów. Rośliny te wyda-
ją nasiona (w wypadku skrzypu – za-
rodniki), ale dominującym sposobem 
rozmnażania jest tworzenie (na ko-
rzeniach i rozłogach) pąków przyby-
szowych, z których rozwijają się nowe 
pędy. Przykładem gatunku, który roz-
mnażanie generatywne (przez nasio-
na) zredukował do minimum, jest rdest 
ziemnowodny.

… … I I ZMIANY KLIMATYCZNEZMIANY KLIMATYCZNE

Chwasty są grupą zróżnicowaną pod 
względem biologii i w różnym stop-
niu reagują na bodźce środowiskowe. 
Nietypowe warunki klimatyczne powo-
dują zmiany w zachwaszczeniu sadów 
i wymagają pewnych korekt w systemie 
zabiegów. Efektami zmian klimatycz-
nych widocznych w ostatnich latach są 
łagodne zimy, susza wiosenna i letnia 
oraz upalne lato. Podczas łagodnych 
zim i wczesnej wiosny szybko postępu-
je wegetacja chwastów zimotrwałych. 
Wymaga to wcześniejszego wykonania 
wiosennych zabiegów odchwaszcza-
jących, a jeśli używamy herbicydów, 
wskazane może być wykonanie zabie-
gu przedzimowego. Wysoka tempera-
tura późną wiosną oraz latem wpływa 
na lepszy rozwój gatunków ciepło-
lubnych. Długotrwałe okresy suszy 
zapewniają przewagę konkurencyj-
ną chwastów o małych wymaganiach 
wilgotnościowych, takich jak powój 
polny, bodziszek drobny, rzodkiewnik 
pospolity, iglica pospolita, oraz toleran-
cyjnych na suszę – przymiotno kana-
dyjskie, palusznik krwawy, fiołek polny, 
jasnota różowa, komosa biała, tasznik 

Fot. 7. Zadarnione międzyrzędzia i pasy opryskiwane herbicydami dolistnymi
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pospolity, maruna bezwonna, szarłat 
szorstki, perz właściwy.

CHEMICZNE ŚRODKI CHEMICZNE ŚRODKI 
CHWASTOBÓJCZECHWASTOBÓJCZE

Herbicydy pozostają podstawowym 
narzędziem w ochronie przed chwa-
stami. Zaleca się je stosować pasowo, 
pod koronami drzew. Dominującą rolę 
odgrywają herbicydy dolistne (nalistne, 
powschodowe, fot. 7). Zadowalające 
ograniczenie poziomu zachwaszcze-
nia w sezonie wegetacyjnym jest osią-
gane przy dwóch–czterech zabiegach 
środkami powschodowymi. Po zastoso-
waniu środków dolistnych, w ciepłych 
okresach szybko pojawia się tzw. za-
chwaszczenie wtórne (fot. 8).

GLIFOSAT…GLIFOSAT…

Od lat najczęściej używaną dolistną 
substancją chwastobójczą jest glifo-
sat, który działa układowo i skutecz-
nie zwalcza wiele gatunków chwastów. 
Stosowanie glifosatu w Unii Europej-
skiej jest możliwe do 15 grudnia 2022 r.  
Przedłużenie tego terminu wydaje się 
mało realne ze względu na duży sprze-
ciw społeczny. W obrocie znajduje się 
wiele środków zawierających glifosat, 
o różnym zakresie rejestracji. Większość 
herbicydów zawierających ten skład-
nik rejestrowana jest głównie do sa-
dów jabłoniowych, gdzie przewiduje 

się jednokrotne ich użycie w sezonie. 
Zgodnie z zaleceniami Dobrej Praktyki 
Rolniczej oraz w ramach integrowanej 
produkcji, w ciągu sezonu powinno się 
wykonywać nie więcej niż dwa zabie-
gi glifosatem, w sumarycznej dawce 
nieprzekraczającej 3,6 kg tej substancji 
czynnej na hektar. W ramach dopusz-
czonej rocznej dawki glifosatu należy 
także uwzględnić jego gotowe do uży-
cia, fabryczne mieszaniny z innymi sub-
stancjami czynnymi. Administracyjne 
ograniczenia w stosowaniu glifosatu są 
następstwem jego wieloletniego nad-
używania w rolnictwie, leśnictwie i na 
terenach nieużytkowanych rolniczo.

Większość środków zawierających 
glifosat może być stosowana w sadach 
bez ograniczeń dotyczących wieku 
drzew, nawet w sadach nowo założo-
nych. Bezpieczeństwo drzew zapew-
niają wtedy właściwy sposób ich użycia 

(specjalistyczna, sadownicza belka her-
bicydowa z osłonami, niskie ciśnienie 
robocze, osłonki na pnie drzew) i wa-
runki zewnętrzne (bezwietrzna pogo-
da). W etykietach niektórych środków 
zawarto jednak ograniczenia wiekowe, 
np. Roundup PowerMax 720 polecany 
jest do sadów nie młodszych niż 3-let-
nie. Aby uniknąć uszkodzeń drzew, 
warto uformować pień o wysokości 
przynajmniej 70 cm i pamiętać o sy-
stematycznym przycinaniu dolnych 
gałęzi. Jeśli gałęzie drzew położone są 
nisko, np. w starszych sadach wiśnio-
wych, glifosat zaleca się stosować tylko 
w okresie spoczynku drzew – wiosną, 
przed ruszeniem ich wegetacji oraz 
późną jesienią, po zrzuceniu liści. Je-
sienne stosowanie glifosatu, w końcu 
października i w listopadzie, pozwa-
la na skuteczne zniszczenie chwa-
stów zimotrwałych, w tym mniszka 

Fot. 8. Zachwaszczenie wtórne z dominującym szarłatem szorstkim
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i wierzbownicy. Ogranicza się tym 
samym niekorzystny wpływ zachwasz-
czenia na rozwój drzew na początku 
następnego sezonu wegetacyjnego.

… … I I JEGO JEGO 
SPRZYMIERZEŃCYSPRZYMIERZEŃCY

Przewiduje się, że wycofanie glifosa-
tu spowoduje w sadownictwie du-
że utrudnienia, gdyż dotychczas nie 
przygotowano w pełni efektywnej 
alternatywy. Pozostałe dopuszczone 
do sadów herbicydy dolistne nie za-
stąpią glifosatu ze względu na węż-
sze spektrum zwalczanych chwastów, 
ale są jego istotnym uzupełnieniem. 
Do zwalczania chwastów dwuliścien-
nych, w tym trwałych, polecane są 
MCPA i 2,4-D. MCPA jest najczęściej 
stosowane w formie mieszanin Chwa-
stoxu Extra 300 SL z glifosatem, spo-
rządzanych w zbiorniku opryskiwacza 
lub w formie fabrycznych (gotowych 
do użycia) mieszanin o nazwach Orkan 
350 SL, Sprinter 350 SL i Rayder 350 SL. 
Do sadów jabłoniowych zarejestrowa-
no Chwastox 750 SL (także jego mie-
szaninę ze środkiem Glifoherb 360 SL)  
oraz Chwastox Professional 750 SL 
(ewentualnie jego mieszaniny ze środ-
kami Agrosar 360 SL lub Glifoherb  
360 SL). Środki Orkan 350 SL, Sprinter 
350 SL lub Rayder 350 SL mogą być 
zastosowane w sadach jabłoniowych, 
a na podstawie tzw. rejestracji mało-
obszarowej także w uprawie gruszy, 
śliwy, wiśni, czereśni, brzoskwini i mo-
reli. Opryskiwanie MCPA to obecnie 
jedyny rekomendowany sposób na 
chemiczne zwalczanie skrzypu polne-
go w sadzie. Do sadów jabłoniowych 
przeznaczone są środki Kileo 400 SL 
(2,4-D + glifosat) oraz Raptor 263 SC 
(glifosat + pyraflufen etylowy). Pyra-
flufen jest pobierany przez liście roślin 
i należy do tzw. herbicydów fotodyna-
micznych o bardzo szybkim działaniu. 
Kwas nonanowy (Beloukha 680 EC,  

Randil Fast 680 EC) jest wytwarzany 
na bazie naturalnych kwasów tłusz-
czowych i zaliczany do tzw. herbicy-
dów naturalnych. Cechuje go bardzo 
szybkie działanie i krótka karencja, wy-
nosząca zaledwie 1 dzień. Kwas nona-
nowy zwalcza chwasty we wczesnych 
fazach rozwojowych, mchy, porosty 
oraz odrosty korzeniowe drzew owo-
cowych (posiada rejestrację do stoso-
wania w uprawie jabłoni i śliwy).

PERZ MOŻNA ZWALCZYĆPERZ MOŻNA ZWALCZYĆ

Perz właściwy jest chwastem po-
wszechnie występującym w sadach 
i szczególnie zagrażającym dobremu 
owocowaniu drzew. W sadach zali-
czanych do upraw małoobszarowych, 
gdzie zwalczanie perzu przy użyciu 
glifosatu może prowadzić do uszko-
dzenia drzew, polecane są prepara-
ty zawierające fluazyfop-p-butylowy 
(Fusilade Forte 150 EC, Balatella For-
te 150 EC, Trivko, Privium 125 EC), na-
leżące do grupy tzw. graminicydów 
powschodowych. Herbicydy te sku-
tecznie zwalczają także chwasty pro-
sowate, np. chwastnicę jednostronną, 
i są selektywne, a więc w pełni bez-
pieczne dla drzew. Zwalczanie chwa-
stów jednoliściennych graminicydami 
jest szczególnie polecane w młodych 

sadach drzew pestkowych, które są 
bardziej (niż drzewa ziarnkowe) wrażli-
we na glifosat, oraz wśród drzew o roz-
łożystym pokroju.

DOGLEBOWODOGLEBOWO

W zaleceniach znajduje się kilka her-
bicydów doglebowych, które cechu-
je większa uciążliwość dla środowiska, 
niż w wypadku środków dolistnych. 
W uprawie brzoskwini, moreli, wiśni, 
czereśni, śliwy, gruszy, pigwy, orzecha 
włoskiego i leszczyny, a więc w upra-
wach małoobszarowych może być sto-
sowana pendimetalina (Stomp Aqua 
455 CS). Zabiegi tym herbicydem są 
wykonywane na glebę wolną od chwa-
stów (przed ich wschodami lub po ich 
uprzednim zniszczeniu środkami dolist-
nymi). Pendimetalina w sadach drzew 
ziarnkowych i pestkowych stosowana 
jest wiosną lub jesienią, natomiast w sa-
dach orzechowych i leszczynowych – 
wczesną wiosną, przed ruszeniem 
wegetacji drzew. Doglebowe, dwu-
składnikowe środki – Spectrum Plus 
oraz jego odpowiednik Wing P 462,5 EC,  
które zawierają dimetenamid-P oraz 
pendimetalinę, są polecane w ramach 
zastosowania małoobszarowego do 
sadów gruszowych. Dzięki połączeniu 
dwóch substancji czynnych Spectrum 

Fot. 9. Zwalczanie chwastów gorącą wodą
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Plus i Wing w okresie kiełkowania zwal-
czają liczne jednoroczne chwasty jed-
no- i dwuliścienne. Najlepiej stosować 
je w okresie chłodu i na wilgotną glebę. 
Diflufenikan (Diflanil 500 SC, Premazor 
Sad 500 SC) służy do zwalczania jed-
norocznych chwastów dwuliściennych 
w sadach jabłoniowych. Środek pobie-
rany jest przez liście i korzenie chwa-
stów i powinien być stosowany na kieł-
kujące chwasty lub bezpośrednio przed 
ich wschodami. Najbardziej efektywne 
jest stosowanie diflufenikanu wiosną. 
Zarówno diflufenikan, jak i pendimetali-
na (Stomp Aqua 455 CS) są polecane do 
stosowania w sadach od drugiego roku 
po posadzeniu drzew. Doglebowy Kerb 
400 SC wykorzystuje się w listopadzie 
do zwalczania perzu i innych gatunków 
traw oraz niektórych jednorocznych 
chwastów dwuliściennych (komosa bia-
ła, przytulia czepna, gwiazdnica pospo-
lita) w sadach jabłoniowych.

OGRANICZENIAOGRANICZENIA

Chemiczne środki chwastobójcze są 
co prawda skuteczne, wygodne i re-
latywnie tanie w użyciu, ale stwarzają 
zagrożenie dla zdrowia (ekspozycja na 
substancje toksyczne w gospodarstwie 
i pozostałości w owocach) oraz środo-
wiska (pozostałości w glebie i wodzie, 
ograniczenie bioróżnorodności). Unia 
Europejska, kierując się zasadami zrów-
noważonego rozwoju, planuje dalsze 
redukcje liczby dopuszczonych do uży-
cia substancji chwastobójczych.

CO ZAMIAST CO ZAMIAST 
HERBICYDÓW?HERBICYDÓW?

Ograniczenia w stosowaniu herbicy-
dów w sadach nie są dla sadowników 
zaskoczeniem. Od lat w zaleceniach 
podkreślana jest konieczność szersze-
go wdrożenia alternatywnych do stoso-
wania herbicydów metod ochrony, któ-
re objęłyby nie tylko sady ekologiczne 

i sady z integrowaną produkcją. Nieche-
miczne metody regulowania zachwasz-
czenia są systematycznie doskonalone. 
Należą do nich uprawa gleby i utrzy-
manie roślin okrywowych w między-
rzędziach sadu i pod koronami drzew, 
koszenie zbędnej roślinności, ściółko-
wanie gleby, metody fizyczne włącznie 
z płomieniowym zwalczaniem chwa-
stów palnikiem propanowym oraz trak-
towanie gorącą wodą (fot. 9), a także 
rotacyjne lub pasowe łączenie tych me-
tod (np. w formie sandwicza – kanapki, 
fot. 10). Warto podkreślić, że rezygnacja 
z chemicznych środków chwastobój-
czych podnosi koszty ochrony przed 
chwastami i produkcji owoców. Koszt 
odchwaszczania w uprawie ekolo-
gicznej (bez herbicydów) jest według 

ekonomistów trzykrotnie większy niż 
w uprawie konwencjonalnej (z herbicy-
dami). Praktyka pokazuje, że większość 
sadowników jest ciągle nieprzygoto-
wana finansowo, technicznie i organi-
zacyjnie do zmian w ochronie przed 
chwastami. Przy dalszym ograniczaniu 
możliwości użycia herbicydów pojawia 
się pytanie o koszty produkcji owoców 
i rekompensatę ich wzrostu. Jedną 
z form wsparcia mogą być dotacje do 
produkcji integrowanej i programów 
rolnośrodowiskowych, które zachęcą 
sadowników do dobrowolnych ogra-
niczeń w stosowaniu herbicydów lub 
całkowitej rezygnacji z nich. Niezależ-
nie od rozwiązań dobrem nadrzędnym 
pozostają zdrowie ludzkie oraz dobro-
stan środowiska naturalnego.

Fot. 10. Utrzymanie gleby w formie sandwicza z pasami kwiatowymi w międzyrzędziach

r e k l a m a
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Czysta plantacja truskawki

Jak zadbać o plantację truskawki? 
Jak zapewnić roślinom dostęp do 
wody i składników pokarmowych? 
Niezwykle istotnym zabiegiem 
jest zwalczanie chwastów. Podczas  
II Kongresu Truskawkowego (fot. 1),  
który w lutym br. odbył się w Mszczo-
nowie, mówił o tym Albert Zwierzyń-
ski (fot. 2) z firmy Doradca Jagodowy. 
Prelegent, opierając się na własnych 

doświadczeniach i ubiegłorocznych 

spostrzeżeniach, eksperymentach i te-

stach polowych, zauważył, że: niektórzy 

plantatorzy oczekują, że jednorazowa 

aplikacja herbicydu pozwoli na całko-

wite pozbycie się niechcianej roślinności 

z plantacji. Rzeczywistość jest jednak 

inna. Zwalczając chwasty, należy też 

zwrócić uwagę na wybór odpowiedniego 

herbicydu, który nie wywołuje objawów 

fitotoksyczności na roślinie uprawnej i jest 

bezpieczny dla środowiska naturalnego, 

dla jego bioróżnorodności. Spełnienie 

tych warunków bywa często problema-

tyczne. Wykonując zabiegi przy użyciu 

herbicydów doglebowych, należy też 

uświadomić sobie, jak ważne są warun-

ki atmosferyczne, w jakich wykonywana 

jest aplikacja, i zwrócić uwagę na właś-

ciwości fizykochemiczne gleby – mówił.

u Herbicydy a zdrowotność roślin. 

Przed założeniem plantacji należy przy-

kładać szczególną wagę do przygoto-

wania stanowiska. Jeżeli truskawki zo-

staną posadzone na kwaterze, w której 

wcześniej rosły drzewa owocowe, mo-

żemy domyślić się, w którym miejscu 

przechodziły pasy herbicydowe. Ros-

nące w tych miejscach rośliny truskawki 

będą mniejsze, o słabym wigorze. Na-

leży też pamiętać, że w zależności od 

odmiany rośliny różnią się wrażliwością 

na daną substancję aktywną herbicydu. 

Z obserwacji A. Zwierzyńskiego wyni-

ka, że dużą wrażliwością na substancje 

czynne herbicydów doglebowych wy-

różnia się odmiana ‘Asia’.

u Deserowe – tylko w tunelach. Na 

wielu plantacjach rośliny, z których 

owoce przeznaczone są na wczesny 

zbiór, przykrywane są folią perforowa-

ną lub agrowłókniną. Przy niekorzyst-

nych warunkach atmosferycznych, np. 

wietrznej lub deszczowej aurze, często 

dochodzi do ich uszkodzeń pod takimi 

osłonami. Dlatego prelegent polecał 

uprawę w tunelach na zagonach lub 

na rynnach. W uprawie na zagonach 

możliwe jest mechaniczne zwalczanie 

chwastów, przez wzruszenie wierzch-

niej warstwy gleby przy użyciu pielni-

ka. Zabieg taki zaleca się wykonywać 

co kilka dni, w zależności od potrzeb. 

Obecnie na rynku dostępnych jest 

wiele rodzajów pielników, które moż-

na przystosować do pielenia plantacji 

truskawki.

u Jesienne zwalczanie chwastów. 

A. Zwierzyński zaprezentował wyniki 

doświadczenia, które przeprowadził 

jesienią 2018 r. Eksperyment polegał 

na założeniu dwóch kombinacji: jednej 

kontrolnej, drugiej – z zastosowaniem 

herbicydu doglebowego: Devrinol  

450 SC w dawce 4 l/ha + Stomp Aqua 

455 CS w dawce 2,5 l/ha + Optymal Max 

Soil w dawce 0,5 l/ha. Na poletkach 

z kombinacji kontrolnej zachwaszczenie 

wiosną było zdecydowanie większe, niż 

w kombinacji z użytymi herbicydami. 

Zwalczanie chwastów jesienią jest zabie-

giem, który powinien być wykonywany 

przez plantatorów. Nie wszyscy jednak 

stosują się do zaleceń, zasłaniając się 

brakiem czasu w tym okresie. Zwalcza-

nie chwastów w drugiej części sezonu jest 

uzasadnione i skuteczne, co potwierdzają 

doświadczenia. Wiosną bardzo często pa-

nuje „kapryśna” aura. Nie zawsze mamy 

możliwość zastosowania herbicydów do-

glebowych. Pamiętajmy, że stosowanie 

tego typu środków jest uzasadnione tylko 

wtedy, gdy gleba jest wilgotna, a coraz 

częściej już wczesną wiosną plantacjom 

doskwiera susza – apelował prelegent.

u Znane i sprawdzone substancje. 

Jedną z substancji czynnych, poleca-

nych do zwalczania chwastów jesienią, 

jest napropamid. Pierwszy środek za-

wierający tę właśnie substancję czynną 

został wprowadzony na rynek w 1969 r.  

Znajduje się ona w grupie herbicy-

dów zarejestrowanych do stosowania 

w uprawie truskawki, takich jak: Col-

zamid, Devrinol 450 SC, Baristo SC, 

Inventor 500 SC, Wicher 500 SC. Przed 

zastosowaniem każdego z nich nale-

ży zapoznać się z etykietą, ponieważ 

mimo zawartości tej samej substancji 

Fot. 1. Uczestnicy kongresu
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czynnej zalecane dawki nie są iden-

tyczne. Napropamid wnika do rośliny 

przez okrywę nasienną, korzenie lub 

liścienie. Najskuteczniej niszczy chwa-

sty w okresie ich kiełkowania. Her-

bicydu nie należy stosować na prze-

suszonych glebach. Opady deszczu 

aktywują substancję czynną, lecz gdy 

są zbyt intensywne, mogą ją wypłukać 

w głąb profilu glebowego. Bezpośred-

nio po zabiegu zaleca się wymieszanie 

zastosowanej cieczy roboczej z glebą 

do głębokości 3 cm.

Drugą często stosowaną substancją 

czynną do jesiennego zwalczania chwa-

stów jest pendimetalina. Pierwszy herbi-

cyd bazujący na niej został wprowadzo-

ny na rynek w 1974 r. Stomp Aqua 455 CS, 

zarejestrowany do zwalczania chwastów 

w uprawie truskawki, zawiera pendi-

metalinę. Można go stosować w szero-

kim zakresie temperatury (optymalna 

5–15°C, minimalna 0°C; maksymalna 

25°C), aplikując go zarówno doglebowo, 

jak i nalistnie (zabiegi we wczesnych fa-

zach rozwojowych roślin). Pendimetalina 

pobierana jest przez korzenie, liścienie 

oraz pierwsze liście właściwe. Najsku-

teczniej zwalcza chwasty w okresie 

kiełkowania i wschodów (do drugiego 

liścia). Zwalcza chwasty jednoliścienne 

i dwuliścienne. Blokuje podział komórek 

w korzeniach i młodych siewkach. Dzia-

ła efektywnie na wilgotnej glebie (ok. 

65–75%). Nie zaleca się jej stosowania na 

glebach lekkich, piaszczystych. Herbicy-

dów bazujących na pendimetalinie nie 

należy aplikować przed spodziewanym 

przymrozkiem i zaraz po jego wystąpie-

niu. W wypadku jednoczesnego stoso-

wania napropamidu i pendimetaliny 

konieczne jest równomierne pokrycie, 

dlatego zaleca się dodatek adiuwantu 

(np. Optymal Max Soil).

u  Co na plantacjach ekologicz-
nych? Na plantacjach ekologicznych 

zastosowanie znajdują bioherbicydy. 

Środki te do niszczenia konkretnych 

gatunków chwastów wykorzystują na-

turalne właściwości mikroorganizmów 

żywych, bakterii, grzybów czy pierwot-

niaków. Stosowane są także alleloher-

bicydy. Wykorzystują one wyizolowa-

ne z innych organizmów substancje 

odpornościowe.

Monika Korzeniowska
współpraca

Fot. 2. Albert Zwierzyński z firmy Doradca 

Jagodowy fot. 1, 2 M. Korzeniowska

Info-Karta – sprawdza się w ochronie sadu
Info-Karta to system komunikatów 
sadowniczych sprawdzony przez ty-
siące użytkowników w całej Polsce. 
Dzięki nim jako pierwszy wiesz, kie-
dy i jak chronić swoje uprawy.

Komunikaty w ramach Info-Karty 
to profesjonalne wsparcie w ochro-
nie sadu lub plantacji przed zagro-
żeniami. Powiadomienia – dotyczą-
ce upraw ziarnkowych, pestkowych 
i jagodowych – zawierają:

• ostrzeżenia o zagrożeniach 
chorobami i szkodnikami,

• zalecenia nawozowe,
• informacje o konieczności 

przerzedzania,
• ostrzeżenia o ekstremal-

nych warunkach pogodowych.
Komunikaty Info-Karty opracowywa-

ne są przez zespół ekspertów w oparciu  

o monitoring (iTrap, spo-
retrap, lustracje) prowa-
dzony w sadach na te-
renie całej Polski oraz 
o pochodzące z różnych 
źródeł dane, uwzględ-
niające przebieg pogo-
dy, a także na bazie real-

nych infekcji i wysiewów zarodników. 
Powiadomienia wysyłane są przez SMS  
i e-mail (forma rozszerzona). 

To proste – wystarczy wejść na stronę 
www.info-karta.pl, dokonać zakupu, 
wypełnić formularz rejestracyjny, wy-
brać stację meteorologiczną, z której 
chce się otrzymywać komunikaty, i ak-
tywować usługę.

Skuteczna usługa w dobrej 
cenie + profesjonalne 

doradztwo gratis! 
www.agrosimex.pl

Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej na temat Info-Karty.

stacje  
meteorologiczne

sporetrap monitoring 
szkodników

lustracjeprognoza 
pogody

opracowanie 
komunikatów

zespół 
ekspertów

SMS E-MAIL

Jak to działa?

r e k l a m a
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Pielniki na każdą okazję
Pilenie ręczne, szczególnie dużych plantacji, jest bardzo 
czasochłonne i wymaga często zatrudnienia dodatkowych 
pracowników, których coraz trudniej jest zdobyć. Dlatego 
ogrodnicy coraz częściej decydują się na mechaniczne 
zwalczanie chwastów w uprawach. Rynek oferuje producentom 
bogatą gamę pielników*, dostosowanych do konkretnych 
upraw sadowniczych czy warzywnych.

u Firma Solan posiada w ofercie piel-
niki składające się z samodzielnych 
sekcji, montowanych na belce po-
przecznej. W zależności od wymagań 
klienta maszyna może mieć od dwóch 
do 12 sekcji, między którymi rozstaw 
regulowany jest w zakresie od 20 do 
90 cm. Pielnik można dostosować do 
rodzaju gleby i uprawianego gatunku. 
Maszyna może być wykorzystana do 
odchwaszczania, spulchniania mię-
dzyrzędzi, obredlania rzędów roślin 
na plantacjach ziemniaków, pomi-
dorów, truskawek, fasoli, buraków, 
drzewek owocowych i wielu innych. 
Ogrodnik decyduje o wyborze sekcji. 
Pielnik zaprezentowany na zdjęciu 
(fot. 1) posiada zamontowane sekcje 
typu B z blachami osłonowymi, tar-
czami osłonowymi, wałkami struno-
wymi, gwiazdami pielącymi, nożami 

kątowymi oraz dozownikami do nawo-
zów. Do wyboru są również trzy róż-
ne zakończenia zębów sprężynowych 
sekcji pielnika – redliczka, gęsiostopka  
105 mm i gęsiostopka 150 mm.
u W ofercie firmy Jagoda JPS Skier-
niewice (fot. 2) znajduje się kilka ro-
dzajów pielników dostosowanych do 

różnych upraw. Do usuwania chwa-
stów z sadów polecany jest pielnik 
boczny do sadu Klaudia. Urządzenie 
wyposażone jest w gwiazdę pielącą, 
umożliwiającą dokładne odchwasz-
czanie gleby pod koronami drzew 
i krzewów. W zależności od wymagań 
klienta dla tego modelu dostępne są 
następujące wersje elementów robo-
czych: tarcza kultywatora, głowica 
pieląca modułu o średnicy 700 mm 
(w trzech twardościach – miękka, śred-
nia i twarda), głowica modułu o śred-
nicy 370 mm (w trzech twardościach) 
oraz gęsiostópki o szerokościach  
260 mm i 130 mm.
u Firma MCMS Warka Sp. z o.o. ma 
w ofercie Inteligentny Pielnik Rzędowy 

IPR-3 (fot. 3). Maszyna jest zrobotyzowa-
na i wyposażona w trójwymiarowy sy-
stem detekcyjno-decyzyjny, który dzięki 
wykorzystaniu cyfrowej analizy obrazu 
umożliwia automatyczne rozpoznanie 
i niszczenie chwastów w uprawach 
rzędowych. O liczbie sekcji roboczych 
w urządzeniu decyduje kupujący. Ak-
tywnym elementem roboczym piel-
nika są pazury pielące, które, w celu 
ominięcia roślin uprawnych, wykonają 
ruch w głąb rzędu oraz z powrotem, nie Fot. 1. Pielnik firmy Solan

Fot. 2. W ofercie 

firmy Jagoda 

JPS Skierniewice 

znajdują 

się modele 

pielników 

przeznaczone 

do różnych 

rodzajów upraw
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+48 791 185 699
www.greensort.pl automatyczny

 precyzyjny
 możliwość montażu z przodu i z tyłu ciągnika

Cena 8500 zł brutto

niszcząc ich. Elementem pasywnym są 
natomiast redlice. W zależności od po-
trzeb maszynę można regulować. I tak, 
rozstawa między sekcjami wynosić 
może od 300 do 850 mm. Pielnik wy-
korzystywany jest głównie w uprawie 
truskawki, kapusty, kalafiora, buraka cu-
krowego i wielu innych gatunków. Ma-
szyna jest zawieszana na TUZ, a źródłem 
napędu jest WOM ciągnika.
u  Firma Pak-Rol oferuje pielniki 
boczne firmy Rinieri, które spraw-
dzają się w odchwaszczaniu sadów 
i jagodników. Klient do własnych 
potrzeb może dopasować konkret-
ny model. Modele różnią się szero-
kością roboczą oraz wyposażeniem 
dodatkowym, takim jak np. gwiazdy 
pielnika, talerze obsypujące, tarcze 
osłonowe pielnika. Część modeli wy-
posażona jest w hydrauliczne stero-
wanie głowicy oraz „sensor”, dzięki 
któremu maszyna omija drzewa lub 
krzewy. Pielnik Bio Dynamic (fot. 4) 
występuje w sześciu podstawowych 
modelach.
u Firma PW Agat (fot. 5) oferuje szero-
ką gamę pielników firm Kress, Badalini 

oraz ALM, przeznaczo-
nych do wykorzystania 
w uprawach sadowni-
czych, warzywniczych, 
winnicach i jagodnikach. 
W uprawach rzędowych, 
takich jak cebula czy 
zioła, zastosowanie znaj-
duje pielnik DUO-Paral-
lelogramm z firmy Kress. 
Przy jego użyciu można 
zwalczyć chwasty na red-
linach, nawet w 8-centy-
metrowych, podwójnych 
rzędach. W modelu za-
montowane są: l tarcze, 
które kruszą i penetrują 
glebę bezpośrednio przy 
rzędzie roślin; l noże ką-
towe pracujące na redli-
nach; l specjalne noże, które ścinają 
chwasty po bokach redlin. Wszystkie 
elementy można regulować, dostoso-
wując do własnej uprawy. Klient decy-
duje o wyborze liczby sekcji.
u Firma GreenSort oferuje pielnik 
automatyczny (fot. 6 na str. 16). Po-
siada on czujnik hydrauliczny, dzięki 

któremu możliwe jest automatyczne 
i precyzyjne odsuwanie urządzenia 
zarówno od małych, jak i dużych 
drzew i krzewów.  Maszyna może 
być zamontowana zarówno z przo-
du, jak i z tyłu ciągnika. Parametry 
urządzenia: powierzchnia robocza – 
400 mm, długość zęba – 170 mm, 

Fot. 3. Inteligentny pielnik rzędowy z firmy MCMS Warka Fot. 4. Pielnik Bio Dynamic firmy Rinieri

Fot. 5. Firma Agat w swojej ofercie posiada szeroką gamę 

pielników

r e k l a m a
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Walka z chwastami w uprawie 
marchwi – czy to może sprawiać 
problemy plantatorom? 
Jędrzej Pytkowski (J.P.): Tak, 
marchew jest gatunkiem wrażli-
wym na zachwaszczenie, szcze-
gólnie w początkowej fazie 
wzrostu roślin. Wschody mar-
chwi trwają zazwyczaj dłużej niż 
w wypadku chwastów występu-
jących powszechnie na plantacji. 
W uprawie marchwi dodatkowo 
przez stosunkowo długi okres nie 
zakrywa się redlin i międzyrzędzi. 
Sprzyja to wtórnemu zachwasz-
czeniu występującemu po wscho-
dach marchwi.
Jak regulacje dotyczące wy-
cofywania stosowanych do 
tej pory substancji czynnych 
herbicydów wpłynęły na na-
stroje plantatorów marchwi 
i ich podejście do ochrony 
herbicydowej?
J.P.: W ostatnich latach wiele 
zamieszania i nowych proble-
mów w ochronie marchwi przed 
chwastami wywołało wycofanie 
z rynku herbicydów zawierają-
cych linuron. Wielu rolników na 
tej właśnie substancji czynnej 
opierało ochronę herbicydową 
plantacji. Pocieszeniem dla plan-
tatorów jest pojawienie się no-
wej substancji czynnej akloni-

Jędrzej Pytkowski fot. M. Korzeniowska

szerokość pielnika – 1900 mm, wy-
sokość – 900 mm. Pielnik ten stanowi 
perspektywiczne rozwiązanie, które 
może w przyszłości zredukować liczbę 
wykonywanych na plantacji zabiegów 
herbicydowych lub całkowicie z nich 
zrezygnować. Funkcją dodatkową 
urządzenia jest spulchnianie gleby.
u  W ofercie firmy Minos Agri  
(fot. 7) znajduje się pielnik 3 ACM, prze-
znaczony do usuwania chwastów w upra-
wie truskawek. Posiada on trzy sekcje, 
a każda z nich jest wyposażona w wałek 

strunowy międzyrzędzi (ubija glebę i roz-
bija bryły), tarcze osłonowe do pielnika 
(osłania rośliny przed wydobywającą 
się spod zęba ziemią) oraz gęsiostopki. 
Wszystkie elementy są regulowane, dzię-
ki czemu można dostosować maszynę do 
rozstawy uprawianych roślin.

Monika Korzeniowska
współpraca

* Opisane urządzenia prezentowano 
podczas X Targów TSW w Nadarzynie.

Fot. 6. Automatyczny pielnik firmy GreenSort 

Fot. 7. Pielnik 3 ACM z firmy Minos Agri fot. 1–7 M. Korzeniowska
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temat miesiąca

Strategia walki z chwastami
W uprawie marchwi napotkać można na wiele trudności. Jedną z nich jest zachwaszczenie 
plantacji. Ważne, aby skutecznie zwalczać niechcianą roślinność, ponieważ chwasty 
konkurują z gatunkiem uprawnym o wodę i składniki pokarmowe. Konieczne jest zatem 
opracowanie odpowiedniej strategii po to, aby już na początku sezonu nie przegrać walki 
o wysokiej jakości plon. O to, co zrobić, jakie działania ochrony herbicydowej wdrożyć, 
zapytałam Jędrzeja Pytkowskiego, dyrektora działu marketingu i rozwoju w firmie  
Agrosimex (fot.).

fenu, na której bazuje np. herbicyd  
Bandur 600 SC.
Co należy wziąć pod uwagę, wybie-
rając herbicydy do ochrony planta-
cji marchwi?
J.P.: Przed przystąpieniem do two-
rzenia strategii ochrony herbicydowej 
należy dobrze zapoznać się ze spek-
trum gatunków chwastów obecnych 
na plantacji. Pozwoli to na odpowied-
nie dobranie substancji czynnych, 
zwalczających konkretne gatunki nie-
chcianej roślinności, w odpowiednich 
fazach rozwojowych.
Kiedy najlepiej rozpocząć ochronę?
J.P.: Zachęcam, aby ochronę mar-
chwi przed chwastami rozpocząć tuż 
po siewie nasion. Praktyka wskazu-
je, że optymalny termin zabiegu do-
glebowego przypada od siewu do 
5 dni po siewie. Zabiegi doglebowe 
wykonywane przed samymi wscho-
dami marchwi mogą powodować fi-
totoksyczność i uszkodzenia na mło-
dych roślinach. Wśród substancji, 
które można zastosować w terminie 
przedwschodowym, należy wymienić 
pendimetalinę (np. Pendigan Strong 
400 SC), chlomazon (np. Command 
480 EC), flurochloridon (np. Racer 250 
EC lub Vernal 250 EC) czy aklonifen 
(Bandur 600 SC). Na początek sezo-
nu uprawowego polecam rozważe-
nie zastosowania mieszaniny co naj-
mniej dwóch substancji czynnych 

w obniżonych dawkach. Działanie 
takie w wielu wypadkach pozwo-
li zwalczyć szersze spektrum gatun-
ków chwastów, przy jednoczesnym 
ograniczeniu negatywnego wpływu 
na wzrost roślin marchwi. Jeżeli jest 
to możliwe, zabieg przedwschodowy 
należy wykonać na wilgotną glebę.
Jakimi zasadami należy kierować 
się, stosując zabiegi powschodowe?
J.P.: Powschodowe zabiegi zwalcza-
nia chwastów dwuliściennych można 
rozpocząć już dość wcześnie, bo od 
fazy drugiego liścia właściwego mar-
chwi, a zakończyć w momencie, gdy 
rośliny osiągną fazę sześciu liści właś-
ciwych. W terminie powschodowym 
oprócz aklonifenu można zastosować 
również metrybuzynę (Sencor Liqu-
id 600 SC) oraz prosulfokarb (Boxer  
800 EC). W miarę możliwości należy 
rozważyć stosowanie dawek dzielo-
nych. Należy też zwrócić uwagę, aby 
w zabiegach nalistnych nie stosować 
jednorazowo zbyt wysokich dawek 
(ze względu na bezpieczeństwo roś-
lin marchwi), ale trzeba też pamiętać, 
że jedna aplikacja może nie być sku-
teczna dla ochrony przed chwastami. 
W wypadku wystąpienia silnego za-
chwaszczenia wtórnego zastosowanie 
jednej substancji czynnej może oka-
zać się niewystarczające do zwalczenia 
niechcianej roślinności. W takim wy-
padku zalecam stosowanie mieszanin 

herbicydów. Zalecenie to podaję na 
podstawie obserwacji praktyk stoso-
wanych przez rolników prowadzących 
swoje uprawy w wielu miejscach na-
szego kontynentu. W celu uniknięcia 
poparzeń na liściach marchwi w miarę 
możliwości należy wykonać zabieg na 
suche liście, bez dodatku adiuwantów. 
Rośliny nie powinny w tym czasie być 
pod wpływem stresu. Mam tu na my-
śli niewłaściwą temperaturę, zasolenie, 
niedobory pierwiastków. 
Co zaleca Pan rolnikom chcącym 
zwalczyć chwasty jednoliścienne?
J.P.: Uzupełnieniem ochrony po-
wschodowej jest zastosowanie gra-
minicydów, zwalczających chwasty 
jednoliścienne. Pamiętać należy, że 
nie można ich stosować łącznie z in-
nymi środkami ochrony roślin. Należy 
też zachować te same środki ostroż-
ności co w wypadku herbicydów sto-
sowanych do zwalczania chwastów 
dwuliściennych.
Jak więc opracować optymalną 
strategię ochrony?
J.P.: Opracowanie optymalnej strate-
gii ochrony herbicydowej to niełatwe 
zadanie, dlatego w celu uzyskania po-
mocy zachęcam do skonsultowania 
się z doradcami.

Dziękuję za rozmowę
Monika Korzeniowska

współpraca



HASŁO OGRODNICZEHASŁO OGRODNICZE 2/202018

Dzika pszczoła  
na plantacji
Wiosna, nieodzownie kojarzona z kwitnieniem roślin, 
szczególnie gatunków sadowniczych, to czas, w którym 
podejmowane są tematy związane z zapylaniem. I nie chodzi 
tutaj o wyższy plon owoców, który dzięki zapylaniu można 
uzyskać, ale o to, co bardziej istotne, czego oczekują rynek 
i potencjalni konsumenci owoców, chodzi bowiem o ich jakość. 
Owady zapylające powinny stanowić stały element 
„wyposażenia” agrocenoz. Trzeba też mieć świadomość, że 
niezależnie od gatunku, który reprezentują, organizmy te są 
jednakowo cenne dla środowiska rolniczego i uprawy 
monokulturowej oraz stanowią wzajemnie uzupełniającą się 
siatkę powiązań w drodze do budowania plonu roślin 
uprawnych.

INTERESUJĄCA MURARKA INTERESUJĄCA MURARKA 
OGRODOWAOGRODOWA

Dotychczas na świecie opisano około 
300 gatunków należących do rodzaju 
murarka, w Polsce stwierdzono wystę-
powanie 18 z nich. Murarka ogrodo-
wa (Osmia rufa) jest samotnie żyjącą 
dziką pszczołą z rodziny miesiarkowa-
tych, rodzimą dla obszaru całej Polski, 

o wczesnowiosennym terminie poja-
wu. Nazwa „murarka” pochodzi od 
czynności związanych z zakładaniem 
gniazd, do których budowy pszczo-
ła ta używa gliny lub piasku zmiesza-
nego ze śliną. Gatunek chętnie two-
rzy kolonie – ta cecha predysponuje 
go do wykorzystania w zapylaniu ro-
ślin uprawnych. Źródłem pokarmu dla 
murarki jest ok. 150 gatunków roślin, 

w tym również uprawne (odwiedza 
ona m.in. wszystkie gatunki drzew 
owocowych).

JAK JĄ ROZPOZNAĆ?JAK JĄ ROZPOZNAĆ?

Najbardziej charakterystyczne cechy 
budowy morfologicznej murarki ogro-
dowej są następujące:
l  samice wielkości 10–12 cm mają sil-

nie owłosione ciało; tułów i pierw-
sze trzy segmenty odwłoka są rdza-

we lub rudoczerwone, pozostałe 
wraz z głową – czarne (fot. 1);

l  na brzusznej stronie odwłoka sami-
cy znajduje się szczoteczka brzusz-
na służąca do zbioru i przenosze-
nia pyłku, tworzą ją żółtobrązowe, 

Fot. 1. Samica murarki ogrodowej
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szczeciniaste włoski, ułożone w 4 lub  
5 rzędów i skierowane ku tyłowi;

l  samce są mniejsze od samic, wiel-
kości 8–10 cm, mają brązowy od-
włok, lekko metalicznie błyszczą-
cy, tułów żółtawy lub rdzawy oraz 
charakterystyczny pęczek białych 
włosków na głowie.

CYKL ŻYCIOWYCYKL ŻYCIOWY

Cykl życiowy murarki ogrodowej moż-
na podzielić na kilka okresów: 
u Wygryzanie się z kokonów i kopu-
lacja (fot. 2). Osobniki dorosłe murar-
ki ogrodowej pojawiają się, gdy śred-
nia dobowa temperatura powietrza 
przekracza 8°C (a w słońcu osiąga co 
najmniej 20°C), loty pszczół trwają od 
końca marca/pierwszych dni kwiet-
nia do trzeciej dekady/końca czerw-
ca (tabela 1). Samce wylatują z gniazd 
wcześniej niż samice, ale okres ich ak-
tywności trwa tylko 3 tygodnie i jest 
znacznie krótszy niż samic (7–8 tygo-
dni). Po zakończonej reprodukcji sam-
ce giną.
u Przed zakładaniem gniazd. Jest 
to bardzo krótko trwający okres, tuż 
po kopulacji.

u Zakładanie gniazd. Gniazdem mo-
że być np. rurka trzcinowa (lub sztucz-
nie stworzone przez człowieka odpo-
wiedniki), w której samica zakłada od 
kilku do nawet kilkunastu komór lęgo-
wych, zlokalizowanych jedna za drugą 
i oddzielonych przegrodami z „zapra-
wy murarskiej”. W każdej komorze, któ-
ra najpierw zostanie zaprowiantowana 
w porcję pyłku (stanowiącego pokarm 
dla larwy), samica składa jajo. W głęb-
szych częściach gniazda samica składa 
zapłodnione jaja, z których wylęga-
ją się samice. Z jaj niezapłodnionych, 

składanych jako ostatnie bliżej otwo-
ru wyjściowego, wylęgają się samce. 
Otwór wejściowy do gniazda samica 
„zamurowywuje”. Pojedynczą porcję 
pokarmu stanowi około 200 mg pył-
ku zmieszanego z nektarem. Aby za-
prowiantować jedną komorę lęgową, 
samica wykonuje około 40 lotów, od-
wiedzając 1200 kwiatów. Jedna sami-
ca, nawet w trudnych warunkach po-
godowych, zakłada przeciętnie pięć 
komór lęgowych, na zaprowiantowa-
nie których wykonuje 200 lotów, za-
pylając w ten sposób 6000 kwiatów. 

Tabela 1. Cykl rozwojowy murarki ogrodowej na tle faz fenologicznych roślin wskaźnikowych (wg różnych autorów)

Miesiąc roku
(termin orientacyjny)

Faza fenologiczna rośliny 
wskaźnikowej

Cykl życiowy murarki ogrodowej Faza fenologiczna rośliny 
wskaźnikowej

Pokolenie 
tegoroczne

Pokolenie 
przyszłoroczne

Styczeń zimowla w postaci 
imagoLuty

Marzec
Kwiecień zaczynają kwitnąć pierwsze 

gatunki sadownicze: 
czereśnia, śliwa, porzeczka 
czerwona, oraz dzikorosnące: 
czeremcha, knieć błotna

początek lotów 
pszczół

intensywne loty 
pszczół i kopulacja, 
składanie jaj

Maj intensywne żerowanie 
larw w zaprowiantowanych 
komórkach

okres ten rozpoczyna kwitnienie 
mniszka lekarskiego, a kończy 
początek kwitnienia lipy drobnolistnejCzerwiec

kwitnienie rozpoczyna lipa 
szerokolistna, wierzbówka 
kiprzyca

koniec lotów pszczół rozwój postembrionalny aż 
do przepoczwarzenia

okres ten rozpoczyna kwitnienie 
lebiodki pospolitej, a kończy 
kwitnienie astrów

Lipiec
Sierpień poczwarka faza ta rozpoczyna się pod koniec 

kwitnienia nawłoci Wrzesień
przeobrażenie w imago 
i zimowla w postaci 
dorosłej

Październik
Listopad
Grudzień

Fot. 2. Kopulująca para
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W dobrych warunkach pogodowych 
jedna samica zakłada zwykle 15 komór 
lęgowych.
u Rozwój. Z jaja, po przejściu pięciu 
stadiów larwalnych, z których ostatnie 
to stadium przedpoczwarki i poczwar-
ki, rozwija się osobnik dorosły. 
u Czas przed zimowlą. Od połowy 
września w kokonach znajdują się już 
dorosłe osobniki, których fizjologia 
i metabolizm przystosowują się do 
przezimowania.
u Zimowla. Przystosowane do prze-
trwania zimy imago „czekają” na 
opuszczenie kokonów aż do wiosny 
(fot. 3). 

STRATEGIA ZBIORU STRATEGIA ZBIORU 
POKARMUPOKARMU
Lubiące ciepło samice murarki ogro-
dowej wylatują z gniazd dopiero przy 
temperaturze 15°C, a ich największa 
aktywność przypada na najcieplejsze 
godziny dnia (tabela 2). W dni, gdy 
temperatura nie przekracza 25°C, po-
łudnie jest okresem najliczniejszego 
występowania wszystkich pszczół na 
roślinach. Samice murarki ogrodowej 
penetrują teren otaczający gniazda 
z jednakowym nasileniem we wszyst-
kich kierunkach. W korzystnych wa-
runkach pogodowych i przy dużej 
obfitości pokarmu murarka wylatuje 
na odległość 100–200 m od gniazda. 
Murarka ogrodowa ma swoje prefe-
rencje pokarmowe – wybiera rośliny 

produkujące duże ilości pyłku. Dlatego 
dużym zagrożeniem dla efektywne-
go zapylania roślin uprawnych przez 
tego owada są rosnące w pobliżu ro-
śliny wiatropylne, jak orzech włoski, 
dąb, topola. Mają one dużą wydajność 
pyłkową, co sprawia, że samice murar-
ki ogrodowej interesują się nimi. Aby 
zmniejszyć odciągający wpływ roślin 
wiatropylnych, gniazda murarki usta-
wia się w odległości co najmniej 350 m  
od nich.

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNEWSKAZÓWKI PRAKTYCZNE

O możliwościach zapylenia danej 
uprawy świadczy liczba owadów za-
pylających obecna na danej jednostce 
powierzchni. I tutaj określone są tzw. 

normy obsady plantacji uprawy rodzi-
nami pszczelimi, wiemy też, ile koko-
nów murarki ogrodowej przygotować/
zakupić (tab. 3).

DLACZEGO WARTODLACZEGO WARTO

Wśród cech, które predysponują mu-
rarkę ogrodową do wykorzystania 
jej jako owada zapylającego, należy 
wyróżnić skłonność do zajmowania 
sztucznych gniazd oraz naturalną ten-
dencję do tworzenia kolonii (fot. 4). 
Gatunek wyróżnia się ponadto dużą 
dynamiką rozrodczą, szerokimi pre-
ferencjami pokarmowymi i brakiem 
agresywności. Dodatkowo jest to ga-
tunek synantropijny i antropofilny.

Joanna Klepacz-Baniak

Fot. 4. „Domek” dla murarki ogrodowej 

wczesną wiosną w sadzie

Fot. 3. Kokony murarki ogrodowej i przekrój przez rurkę gniazdową fot 1–4 J. Klepacz-Baniak

Tabela 2. Parametry pracy murarki 

ogrodowej

Analizowana cecha

W
 c

za
si

e l
ot

ów Temperatura min. 
dla lotów (°C)

< 15

Opady brak

Wiatr (km/godz.) brak

Dystans lotu (m) 100–200 (300)

Tabela 3. Porównanie zalecanej orientacyjnej liczby pszczół na 1 ha uprawy (wg różnych 

autorów)

Rośliny uprawne Liczba rodzin 
pszczelich/ha

Liczba kokonów 
murarki ogrodowej/ha*

Drzewa ziarnkowe (jabłoń, grusza) 2–3 (4) 1500–1800

Drzewa pestkowe (wiśnia, śliwa, czereśnia) 4–6 6000–8000

Porzeczka czarna 2–3 1000

* lub trzy razy mniej samic
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Efektywne zapylenie 
drogą do dobrego plonu
Dr inż. Anna Tomczak, Marcin Oleszczak

AGRISE Sp. z o.o. – Grupa Kapitałowa INTERMAG

Zapylenie jest podstawowym procesem, który wpływa na 
plonowanie roślin. Jego efektywność przekłada się na wysoki  
i dobry jakościowo plon. Polega ono na przeniesieniu ziarna 
pyłku z pylników na znamię słupka. Proces ten może zachodzić 
przy udziale zwierząt, mówimy wówczas o zoogamii, lub przy 
udziale czynników abiotycznych, takich jak wiatr czy woda.

Efektem zapylenia jest zapłodnienie, 
prowadzące do wydania przez rośli-
nę nasion i owoców. Skuteczność za-
pylenia przekłada się na efektywność 
zapłodnienia, a ta z kolei – na plon. 

WIELKA ROBOTA MAŁYCH WIELKA ROBOTA MAŁYCH 
STWORZEŃSTWORZEŃ

Rośliny owadopylne stanowią blisko 
75% naszej flory. Szacuje się, że plon 
gatunków, w wypadku których wyda-
nie nasion zależy od owadów zapy-
lających, stanowi 1/3 globalnej war-
tości produkcji rolnej, a ich „wkład” 
w gospodarkę światową sięga 153–
265 mld euro rocznie (dane Narodo-
wej Strategii Ochrony Owadów Za-
pylających). W wypadku gatunków 
samopłodnych obecność owadów za-
pylających na plantacjach także powo-
duje wzrost plonu. Dlatego tak ważne 
jest, aby w sadach i na plantacjach za-
dbać o odpowiednią liczbę owadów 
zapylających.

ZACZNIJMY OD KWITNIENIAZACZNIJMY OD KWITNIENIA

Kwitnienie oraz zawiązywanie owo-
ców jest zwieńczeniem długiego pro-
cesu rozpoczynającego się jeszcze 

w poprzednim sezonie wegetacyj-
nym (pąki kwiatowe jabłoni inicjują 
się już w 2 dekadzie lipca, gruszy – 
w pierwszej dekadzie lipca a czereśni 
i wiśni już w drugiej dekadzie czerw-
ca). Pąki kwiatowe mogą tworzyć się 
tylko wtedy, gdy rośliny są zaopatrzo-
ne w asymilaty i składniki pokarmo-
we, takie jak azot, fosfor i potas. Do-
bre zaopatrzenie drzew w asymilaty 
jest proporcjonalne do prawidłowego 
i zachodzącego na optymalnym po-
ziomie tempa fotosyntezy. Ważną rolę 
w przebiegu tego procesu odgrywa-
ją składniki mineralne, do najważniej-
szych należą żelazo, tytan, magnez, 

mangan, chlor oraz potas. W warun-
kach Polski, od fazy nabrzmiewania pą-
ków do kwitnienia, upływa zaledwie 
25–30 dni (w zależności od tempera-
tury powietrza panującej w tym okre-
sie). Długość procesu kwitnienia zale-
ży także od temperatury. Im jest ona 
wyższa, tym proces ten krócej trwa. 
I tak, gdy średnia dobowa tempera-
tura wynosi 8°C, kwitnienie trwa ok.  
2 tygodnie, a w temperaturze 16°C tyl-
ko do 6 dni. Pojedynczy kwiat kwitnie 

tylko przez 3–6 dni, pękanie pylników 
i uwalnianie pyłku z kwiatu trwa zale-
dwie 2–3 dni. Słupek jest receptywny 
przez 5–7 dni, gdy pogoda jest dosta-
tecznie ciepła i słoneczna. Żywotność 
komórki jajowej wynosi ok. 2 tygodnie. 
Wzrost łagiewki pyłkowej przez szyj-
kę słupka trwa kilka dni, a jego tempo 
zależy od temperatury (w niesprzyja-
jących warunkach może trwać nawet 
2 tygodnie). Efektywne zapylenie skut-
kujące zapłodnieniem komórki jajowej 
ogranicza się, jak można policzyć tyl-
ko do 2–3 dni (maksymalnie pięciu). 
Na tempo i efektywność tego proce-
su ma wpływ stopień odżywienia 

fo
t. 

M
. O

le
sz

cz
ak



HASŁO OGRODNICZEHASŁO OGRODNICZE 2/202022

drzew azotem i mikroelementami 
– głównie cynkiem i borem. Tuż po 
zapłodnieniu komórki jajowej jabłoni 
zaczyna rozwijać się owoc.

Malejąca liczba gatunków owadów 
zapylających i redukcja liczebności ich 
populacji oraz niesprzyjające lotom 
owadów warunki atmosferyczne pa-
nujące w czasie kwitnienia sadów (czy 
plantacji) w znaczący sposób ograni-
czają zapylanie, a co z tym związane – 
także zawiązywanie nasion i owoców. 
Trzeba mieć jednak świadomość, że do 
procesów reprodukcji generatywnej 
roślin konieczne jest… kwitnienie. Dla-
tego, pomijając kwestie związane ze 
sposobem zapylenia, najważniejszym 
zadaniem sadownika jest zapewnienie 
roślinom jak najlepszych warunków 
wzrostu i rozwoju po to, aby proces 
kwitnienia i późniejszego zapylenia 
przebiegał sprawnie i skutecznie. 
Ważne są ogólna kondycja roślin, ich 
odpowiednie odżywienie i ochrona.

Kwitnienie to jeden z najbardziej 
złożonych procesów, jaki zachodzi 
w roślinie, i jeden z kluczowych okre-
sów w cyklu wegetacyjnym roślin. 
Jego przebieg determinuje wielkość 
i jakość plonu. Na kwitnienie, później-
sze zapylenie i zawiązywanie owoców 
wpływa wiele czynników, na które nie 
mamy wpływu, takich jak: temperatu-
ra, światło czy wilgotność.

POGODA MA ZNACZENIEPOGODA MA ZNACZENIE

Temperatura wpływa m.in. na otwie-
ranie się pylników i kiełkowanie pyłku. 
Zbyt niska jest przyczyną niezawiązy-
wania owoców (szczególnie u roślin 
ciepłolubnych), zbyt wysoka z kolei 
sprzyja wysychaniu pyłku. Pojawiające 
się niespodziewanie wiosenne przy-
mrozki doprowadzają często do opa-
dania kwiatów, a nawet zawiązków.

Wilgotność powietrza to kolejny 
decydujący o jakości pyłku parametr, 
którego nie sposób kontrolować 

w otwartej przestrzeni. Długotrwałe 
opady deszczu nie sprzyjają dojrze-
waniu pylników i pyłku, a ten już uwol-
niony z woreczków pyłkowych pylni-
ków zlepia się. Zbyt niska wilgotność 
powietrza powoduje z kolei, że lepka 
wydzielina znajdująca się na znamie-
niu słupka szybko wysycha, kwiaty też 
szybciej więdną i opadają. 

Dostęp do światła i jego natężenie 
to kolejne czynniki wpływające na 
kwitnienie. Przy dużym zagęszcze-
niu roślin (lub dużej liczbie pędów 
na pojedynczych roślinach) dochodzi 
do silnego ograniczenia ilości świat-
ła słonecznego. Na roślinach tworzy 
się mała liczba kwiatów, a zawiązane 
owoce opadają. Te, które pozostają 
na pędach, są źle wybarwione i słabo 
rozwinięte.

KONIECZNA POMOCKONIECZNA POMOC

Jak możemy wspomagać rośliny 
w kwitnieniu? Czy powinniśmy inge-
rować w procesy kwitnienia, zapyle-
nia i zapłodnienia? Takie pytania za-
daje sobie niejeden rolnik i sadownik. 
Chłodna wiosna, duża ilość opadów, 
wysoka temperatura w okresie kwit-
nienia, mała liczba owadów zapylają-
cych – jeśli z takimi sytuacjami mamy 
do czynienia w danym sezonie, to od-
powiedź na postawione wyżej pytania 
brzmi: tak, należy ingerować w pro-
cesy okołokwitnieniowe i sięgać po 
produkty wspomagające kwitnienie, 
zapylenie i zapłodnienie.

TYTAN BUDUJE PLONTYTAN BUDUJE PLON

Sprawdzonym i praktykowanym roz-
wiązaniem wspomagającym procesy 
okołokwitnieniowe jest odżywianie 
roślin tytanem. Tytan zwiększa wital-
ność pyłku kwiatowego, poprawia je-
go przyleganie do znamienia słupka 
oraz pobudza rozwój łagiewki pyłko-
wej, znacząco podnosząc efektywność 

procesu zapylenia i tworzenia organów 
stanowiących plon. Stosowanie pro-
duktów bazujących na tym pierwiast-
ku zmniejsza skutki niedostatecznego 
zapylenia i zapłodnienia spowodowa-
nego przez spadek liczebności pszczół 
czy złe warunki atmosferyczne. Wybie-
rając produkty oparte na tytanie, nale-
ży pamiętać o tym, aby sięgać po takie, 
w których pierwiastek ten występuje 
w formie dostępnej dla roślin.

Liczne badania prowadzone w Pol-
sce i za granicą potwierdzają skutecz-
ność działania tego typu produktów. 
Przytoczyć należy m.in. badania dr 
hab. Moniki Bieniasz z Uniwersytetu 
Rolniczego w Krakowie. Praca pole-
gała na ocenie efektywności zawią-
zywania owoców jabłoni odmiany 
‘Topaz’ (z zapylenia swobodnego oraz 
pyłkiem własnym), po zastosowaniu 
Tytanitu, stymulatora zawierającego 
tytan. Badania wykazały jego istotny 
wpływ na poprawę procesu zapyle-
nia, a w konsekwencji zapłodnienia 
i wzrost liczby zawiązanych owoców. 
Jabłka charakteryzowały się nie tylko 
większą liczbą nasion w komorach na-
siennych, lecz również większą masą. 
Pozytywne wyniki badań otrzymy-
wali również inni naukowcy (m.in. na 
Uniwersytecie Przyrodniczo-Techno-
logicznym we Wrocławiu czy w Insty-
tucie Ochrony Roślin-PIB w Poznaniu), 
w doświadczeniach prowadzonych na 
gatunkach warzywnych i rolniczych.

W dobie zmian warunków klima-
tycznych oraz spadku liczebności 
owadów zapylających, chcąc osiągać 
możliwie wysokie i dobre jakościowo 
plony, należy wspomagać naturalne 
procesy roślin, w tym zapylenie i za-
płodnienie. Takie działanie pozwoli 
nam w pewnym stopniu uniezależnić 
się od zmiennej i kapryśnej aury. Się-
gając po produkty zawierające tytan, 
można zwiększyć efektywność pro-
cesu zapylenia oraz poprawić ogólną 
kondycję roślin.



HASŁO OGRODNICZEHASŁO OGRODNICZE 2/2020 23

Program 
Ochrony Warzyw, 
czyli jakie zmiany 
w 2020 r.
Każdy kolejny rok w zakresie ochrony roślin warzywnych przed 
agrofagami różni się zdecydowanie od minionego, w tym – pod 
względem dopuszczonych środków, często nowelizacji zaleceń, 
a także pod kątem prawnym. Podpieranie się w produkcji 
„Programem…” przygotowanym na ub. sezon jest błędne, 
nieodpowiedzialne i może ogrodnikowi sprawić wiele 
kłopotów. Przypominam, że nieznajomość prawa nie zwalnia 
z poniesienia konsekwencji jego nieprzestrzegania, 
a w wypadku produkcji żywności pochodzenia roślinnego 
zmiany w dopuszczeniu środków są tak dynamiczne, że 
praktycznie non stop trzeba śledzić informacje niezmiernie 
przydatne w prawidłowym funkcjonowaniu gospodarstwa 
warzywniczego. Przygotowany przez nas „Program Ochrony 
Roślin Warzywnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami 
na 2020 r.” zawiera gros ważnych wskazówek i zaleceń 
uwzględniających najnowsze dane w dziedzinie ochrony roślin.

SUBSTANCJE SUBSTANCJE 
WYCOFYWANE WYCOFYWANE Z Z UŻYCIA UŻYCIA 
W W UE UE W W 2020 R.2020 R.
Od kilku lat w Unii Europejskiej trwa 
przegląd substancji czynnych wy-
korzystywanych jako środki ochro-
ny roślin. Zasadniczym celem tego 
przedsięwzięcia było wyeliminowanie 
związków zagrażających konsumen-
tom żywności pochodzenia roślinne-
go oraz środowisku. Podejmowane 
wówczas decyzje o rezygnacji z jakie-
goś środka wiązały się z tym, że moż-
na go było używać jeszcze przez rok, 
a czasami nawet dłużej. Gospodarze 
zużywali więc magazynowe zasoby 
i pozbywali się substancji „wchodzącej 

wkrótce na indeks”. Sytuacja zmieniła 
się jednak i obecnie, po ogłoszeniu 
„wyroku” przeciwko danej substan-
cji, jej stosowanie bywa możliwie za-
ledwie kilka miesięcy. Często ten „ła-
skawie” dopuszczony okres jest tak 
krótki, że właściwie od razu wiado-
mo, że środka już się wykorzystać nie 
da. Co wtedy, gdy ogrodnik zostaje 
z zapasami magazynowymi danej sub-
stancji? Zużycie jej, wg prawa, jest nie-
dozwolone. Zwrócenie – również nie 
jest możliwe. Czyżby nikt nie wziął 
pod uwagę tego, że zostawia się rol-
nika z poważnym problemem?

Sytuacja taka dotyczy właśnie 
czterech substancji czynnych, latami 

stosowanych w produkcji roślin wa-
rzywnych. Są to: chloropiryfos, chloro-
piryfos-M, chlorotalonil i propikonazol. 
Nie tylko te będą wycofane w 2020 r.,  
ale daty graniczne na stosowanie pozo-
stałych są jeszcze na tyle bezpieczne, że 
chociaż część zasobów magazynowych 
gospodarstwa można będzie zużyć. 
Terminy zakończenia ich stosowania 
upłynęły/upływają: w wypadku propi-
konazolu – 19 marca 2020 r., chloropiry-
fosów – 16 kwietnia br., a chlorotalonilu  
– 20 maja br. Decyzje odnośnie tych 
środków zostały ogłoszone kilka mie-
sięcy temu – już po zakończeniu sezonu 
produkcyjnego 2019. Podkreślać nale-
ży niezmiennie – w ślad za ww. posta-
nowieniami nastąpią kolejne, w tym 
drastycznie zmniejszające najwyższy 
dopuszczalny poziom chloropiryfo-
sów, chlorotalonilu i propikonazolu 
na/w plonie, czyli tzw. NDP. „Ekspery-
menty”, polegające na bezprawnym 
stosowaniu tych substancji w sezo-
nie 2020, mogą więc być brzemienne 
w skutki, gdyż wystarczy zaledwie 
stwierdzenie ich pozostałości w żyw-
ności pochodzenia roślinnego, aby 
wyeliminować towar roślinny z obrotu, 
zwykle na koszt wprowadzającego go 
na rynek, przy czym dystrybutor z pew-
nością będzie przenosił koszty na 

Program Ochrony Roślin

WARZYWNYCH
Interaktywny 
program 
ochrony
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producenta warzyw. O ile braki chlo-
rotalonilu i propikonazolu nie powinny 
stanowić wielkiego problemu i można 
je będzie jeszcze zastąpić oraz prowa-
dzić bez nich racjonalną rotację środ-
ków w programie ochrony, o tyle wraz 
z wycofaniem chloropiryfosu ogrodnicy 
już mają powody do zmartwienia. 

W 12. tygodniu tego roku, podczas 
telefonicznej rozmowy z ogrodnikiem, 
padło pytanie: „Czym zastąpić tę 
substancję w walce ze szkodnikami 
glebowymi?”

Chloropiryfos nie był ostatnio za-
rejestrowany do zwalczania szkodni-
ków glebowych, jednakże rzeczywi-
ście jednym z jego atutów ubocznych 
był właśnie destrukcyjny wpływ na 
bytujące w glebie szkodniki. Latami 
trwały też doświadczenia nad naje-
fektywniejszą aplikacją doglebową 
tej substancji. Niemniej, przy okazji 
jej stosowania w formie opryskiwa-
nia przeciwko szkodnikom żerującym 
na zielonych częściach roślin, dociera-
jąca na glebę ciecz dopełniała dzieła 
przez eliminację niektórych agrofa-
gów uszkadzających część podziemną 
lub przyziemną rośliny. Po 16 kwietnia, 
czyli po ostatecznym wycofaniu tej 
substancji ze stosowania, rolnicy nie 
będą mieli żadnego oręża do walki ze 
szkodnikami glebowymi! I to jest naj-
gorsze, bezmyślne i bezduszne: wyco-
fać i nie dać niczego w zamian, choćby 
podobnie skutecznego. To jest z za-
łożenia nieekologiczne i nieetyczne 
postępowanie! Nieekologiczne – gdyż 
walczący o jakość plonu rolnicy będą 
z pewnością nadużywali próbnie do-
stępnych substancji do opryskiwania 
(może dojść do znacznej chemizacji 
agrocenoz). Nieetyczne – ponieważ 
rolnicy walczący o jakikolwiek plon, 
najlepiej dobrej jakości, będą z zasady 
na przegranej pozycji. Wyeksploatują 
się ekonomicznie na nasiona, rozsa-
dę, nawozy, nawadnianie itp., czego 
świadomi są decydenci, a poniesione 

koszty i godziny ciężkiej pracy i tak 
zniweczy szkodnik glebowy, bo w kon-
kurencji rolnik – szkodnik ten pierwszy 
nie ma szans. A przecież od rolników 
wymaga się zwiększenia produkcji 
żywności, gdyż rosnąca populacja 
ludności musi jeść. Z irytacji cisną się 
niecenzuralne słowa na takie decyzje. 

Ale to jeszcze nie koniec przyczyn 
irytacji. W 2019 r. wycofano ze stoso-
wania w UE jeszcze jedną, ważną dla 
producentów warzyw substancję – tiu-
ram. „Łaskawie” jako zaprawy nasien-
nej można jej było używać do końca 
stycznia 2020 r. Nie zastąpiono jej ni-
czym, podobnie jak sukcesywnie już 
wcześniej wycofywanych innych za-
praw! W polskim doborze są zaledwie 
trzy zaprawy do traktowania jedynie 
nasion: cebuli, grochu, fasoli, kapust, 
marchwi. Inne gatunki warzywne po-
zostały bez osłony w tak newralgicz-
nym okresie kiełkowania i wschodów. 
Zapraw używano w mikrodawkach, 
w porównaniu z opryskiwaniem. Była 
to aplikacja celowa, kierowana. Obec-
nie trzeba będzie zaostrzyć (zwiększyć 
zużycie i częstotliwość) walkę w formie 
opryskiwania z agrofagami młodych 
stadiów wzrostu roślin. Co zatem 
takie posunięcia mają wspólnego 
z ekologią?

Jeszcze o jednej decyzji europej-
skiej – 13 stycznia 2020 r. obwiesz-
czono, że państwa członkowskie do 
3 sierpnia muszą wycofać zezwolenia 
rejestracyjne na środki, których sub-
stancją czynną jest tiachlopryd (tiaklo-
pryd). Okres na zużycie tego insekty-
cydu (samodzielnie bądź w gotowych 
mieszaninach handlowych) upływa  
3 lutego 2021 r.

CZEGO JUŻ NIE MOŻNA CZEGO JUŻ NIE MOŻNA 
STOSOWAĆSTOSOWAĆ

Poza wymienionymi w poprzednim 
akapicie substancjami czynnymi wy-
cofanymi z użycia we wszystkich 

krajach UE, kilku innym środkom upły-
nął termin rejestracji w Polsce.

Spośród fungicydów od tego se-
zonu nie można już stosować: 
l fluazynamu (Altima 500 SC) do 

ochrony kapust głowiastej i pe-
kińskiej przed kiłą. Nie ma obecnie 
żadnego syntetycznego środka do 
zwalczania kiły kapusty;

l od 20 maja chlorotalonilu samo-
dzielnie oraz w gotowych miesza-
ninach handlowych (Agrotalonil  
500 SC, Amistar Opti 480 SC, Banko 
500 SC, Gwarant 500 SC, a także wie-
lu innych środków zarejestrowanych 
na zasadach handlu równoległego);

l od 19 marca propikonazolu samo-
dzielnie oraz w gotowych miesza-
ninach handlowych z innymi sub-
stancjami (Bumper Super 490 EC, 
Quilt Xcel 263,8 SE);

l iprodionu (Grisu 500 SC);
l fosetylu glinowego i fenamidonu 

w postaci środka o handlowej na-
zwie Mildex 71,1 WG;

l chlorowodorku propamokarbu i fena-
midonu w postaci środka o handlo-
wej nazwie Pyton Consento 450 SC;

l tiuramu samodzielnie oraz w goto-
wych mieszaninach handlowych 
z innymi substancjami (Sarox T  
500 FS, Vitavax 200 FS, Zaprawa 
nasienna T 75 DS/WS);

l tlenochlorku miedzi w postaci 
środka o handlowej nazwie Spator  
50 WP.
Spośród zoocydów od tego sezonu 

nie można już stosować: 
l od 16 kwietnia chloropiryfosu 

i chloropiryfosu-M samodzielnie 
oraz w gotowych mieszaninach 
handlowych z innymi substan-
cjami (jak Dursban 480 EC, Durs-
ban Delta 200 CS, Pyrinex 480 EC, 
a także wielu innych środków zare-
jestrowanych na zasadach handlu 
równoległego).
Spośród regulatorów wzrostu od 

tego sezonu nie można już stosować:
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l hydrazydu maleinowego w postaci 
środków o handlowych nazwach 
Crown 270 SL, Itcan 270 SL;

l 1-metylocyklopropenu w postaci 
środka o handlowej nazwie Smart-
Fresh 03VP.

NOWE ŚRODKINOWE ŚRODKI

Od przygotowania do druku poprzed-
niego „Programu…” (koniec stycznia 
2019 r.) wiele środków zostało zareje-
strowanych i już w 2019 r. można ich 
było używać. Wiele jednak dopuszczo-
no do obrotu pod koniec poprzednie-
go roku lub na przełomie 2019/2020 
i nawet do końca stycznia 2020 r. (nasz 
„Program…” obejmuje również te re-
jestracje), przy czym uzyskały one re-
jestracje standardową lub tzw. ma-
łoobszarową albo na obu zasadach. 
Dlatego od dwóch lat przesuwamy 
datę zesłania do druku i publikacji 
„Programu…”, aby jeszcze przed se-
zonem poinformować jego użytkow-
ników o maksymalnie kompletnym ze-
stawie środków ochrony roślin oraz 
o wszystkich obostrzeniach (np. właś-
nie dotyczących wycofania niektórych 
substancji z obrotu – decyzję o chlo-
ropiryfosach ogłoszono 10 stycznia 
2020 r.), która to wiedza pozwoli z peł-
ną świadomością przystąpić do nowe-
go okresu produkcji warzyw.

W tabelach 1–3 (na str. 26–27) 
publikujemy informacje o wszystkich 

środkach, które pojawiły się w dobo-
rze, a których próżno szukać w pro-
gramie z roku 2019. Zrozumiałe jest, 
że w poniższych tabelach nie mogli-
śmy podać danych odnośnie dawek, 
zwalczanych agrofagów, terminów 
optymalnego użycia, karencji. Wszyst-
ko to zainteresowani znajdą w „Pro-
gramie…”. My, dla lepszej orientacji, 
w gąszczu tych nowości i zmian stara-
my się pomóc jak najlepiej, kierunku-
jąc w uporządkowaniu wiedzy.

INNE NOWOŚCIINNE NOWOŚCI

Po raz pierwszy w tym roku wyod-
rębniliśmy z tabeli zoocydów środki 
zarejestrowane do zwalczania ślima-
ków i przygotowaliśmy odrębną tabe-
lę moluskocydów. Informacje poda-
ne w ten sposób są według nas dużo 
bardziej czytelne i znacznie ułatwia-
ją wybór najbardziej odpowiednich 
środków do następczych zabiegów. 
Znaczne zmiany dotyczą także tabe-
li, w której znajdują się informacje na 
temat żywych organizmów wykorzy-
stywanych do ochrony przed choro-
bami i szkodnikami. Piszemy nie tylko 
o nowych środkach czy zmianach lub 
uzupełnieniach zaleceń dotyczących 
dawkowania i terminów introdukcji. 
Wycofanie z użycia syntetycznych 
środków, które działały destrukcyj-
nie na szkodniki glebowe, pozostawi-
ło pewną pustkę, którą czymś należy 

zapełnić, aby chociaż trochę pomóc 
ogrodnikom. W tabeli znajdują się 
więc m.in. dane o mikroorganizmach 
mogących się przydać w ogranicza-
niu populacji pędraków, drutowców, 
larw opuchlaków, gąsienic rolnic, larw 
turkucia podjadka.

ZMIANY REJESTRACJIZMIANY REJESTRACJI

Polegają zarówno na rozszerzeniu za-
leceń etykietowych, uwzględniają-
cym nowe gatunki chronionych roś-
lin czy zwalczanych agrofagów, jak 
i ograniczeniu dotychczasowych tre-
ści. Jeszcze raz apelujemy o dokładne 
zapoznanie się z zapisami etykiety, 
nawet jeśli danego środka używamy 
od lat i wydaje się, że wiemy o nim 
wszystko. Nic bardziej mylnego – za-
zwyczaj rutyna gubi. W okresie, gdy 
zmiany w ochronie roślin zachodzą 
tak dynamicznie, niczego nie moż-
na być pewnym. Lepiej mieć „czarno 
na białym”!

Wśród fungicydów znacznym 
zmianom uległy zalecenia stosowa-
nia środka Amistar Opti 480 SC, przy 
czym jako mieszanina z chlorotaloni-
lem – można go używać wyłącznie do 
20 maja. Ponadto:
l Fundand 450 SC, Kier 450 SC, Mollis 

450 SC mają rozszerzoną rejestra-
cję o dodatkową możliwość stoso-
wania w ochronie selera, chrzanu, 
rzepy, buraka ćwikłowego; 

r e k l a m a

TWORZYMY DOBRY KLIMAT

• chłodnie 
• chłodnie z KA 
• mroźnie 
• hale magazynowe

08-443 Sobienie Jeziory, Sobienie Kiełczewskie II/16 
tel. kom. 601 327 415, tel. 25 623-00-85, fax 25 623-20-11 

e-mail: info@zelazo.com

www.zelazo.com www.zelazo.pl

Nasze wyroby są zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP
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Tabela 1. Fungicydy – nowości w „Programie Ochrony Roślin Warzywnych na 2020 r.”

Nazwa handlowa ś.o.r. Nazwa substancji czynnej Chroniony gatunek rośliny
Afrodyta 250 SC azoksystrobina kalafior, brokuł, jarmuż, kapusty: głowiasta, brukselska, pekińska, włoska, 

pak-choi, sitowata, chińska, choy-sum, galicyjska; fasola szparagowa, groch 
na zielone nasiona, seler, marchew, por, cebula, pomidor; do długiego 
przechowywania: kapusta głowiasta, kapusta pekińska

Robin 250 SC

Azarius-PRO 250 SC cebula, fasola szparagowa, por, seler, groch na zielono, marchew, pomidor; 
do długiego przechowywania: kapusta głowiasta, kapusta pekińska; pod 
osłonami: papryka

Azoxin 250 SE cebula z: siewu, rozsady, dymki, cebula siedmiolatka, kapusty głowiaste 
biała, czerwona, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, jarmuż, burak ćwikłowy, 
chrzan, rzepa, seler korzeniowyBolid 250 SE

Makler 250 SE
Amylo-X WG Bacillus amyloliquefaciens 

subsp. plantarum
pod osłonami: sałata głowiasta, roszponka, inne warzywa liściowe, oberżyna, 
papryka, pomidor, ogórek, inne dyniowate o jadalnej skórce

Asperello T34 Biocontrol Trichoderma asperellum pod osłonami: pomidor, oberżyna, papryka
Avtar NT PRO mankozeb pomidor, burak ćwikłowy, chrzan, marchew, pietruszka, sałata, cukinia, dynia, 

ogórek
Bluna 250 EC difenokonazol marchew, pietruszka korzeniowa, seler korzeniowy, pasternak, chrzan, 

rzodkiew, topinambur, rzepa, brukiew, salsefia, burak ćwikłowyFerten 250 EC 
Hajmon 250 EC 
Tores 250 EC 
Valor 250 EC 
Wezen 250 EC
Botrefin cyprodynil + fludioksonil groch na zielono, fasola szparagowa; pod osłonami: pomidor
Champion 50 WG miedź/wodorotlenek ogórek, cukinia, kabaczek, inne dyniowate o jadalnej skórce, cebula 

z wyjątkiem dymki, czosnekMag 50 WG
Cuproxat 345 SC miedź/trójzasadowy siarczan ogórek, cukinia, kabaczek, cebula z wyjątkiem dymki, czosnek
SAPROL Naturen Warzywa Owoce
Dalimo fluazynam cebula, szalotka
Fluazinova cebula
Filder 69 WG dimetomorf + mankozeb cebula, szalotka, czosnek
Geoxe 50 WG fludioksonil fasola szparagowa, groch na strąki; na zielone nasiona: fasola, groch, bób, 

ciecierzyca, soja; w polu i pod osłonami: sałata, warzywa sałatowe, cykoria, 
endywia, warzywa na młode liście; pod osłonami: pomidor, papryka, ogórek, 
cukinia, kabaczek, patison

Kenja 400 SC izofetamid koper ogrodowy, pietruszka naciowa, szczypiorek, szczaw, szpinak; w polu 
i pod osłonami: sałata głowiasta, sałata liściowa

Nutivax laminaryna pomidor
Ortiva Top 325 SC azoksystrobina + 

difenokonazol
brokuł, kalafior, kapusty głowiaste – biała i czerwona, kapusty włoska, 
brukselska i pekińska, jarmuż, chrzan, rzodkiewka, rzodkiew, rzepa, 
brukiew, marchew, pasternak, pietruszka, czosnek, szalotka, cebula, cebula 
na szczypior, cebula siedmiolatka, szczypiorek, por, salsefia, topinambur, 
skorzonera, karczoch, burak ćwikłowy, seler – naciowy, korzeniowy, szparag, 
fasola szparagowa, fasola na świeże nasiona, groch cukrowy, groch łuskowy; 
w polu i pod osłonami: ogórek, melon, kawon, dynia olbrzymia, cukinia, 
kabaczek, patison, papryka, pomidor, oberżyna, sałata głowiasta, sałata 
liściowa, endywia, rukola (rokietta siewna), pietruszka na nać, cykoria 
sałatowa, seler listkowy; pod osłonami: ogórek

Pesmus cymoksanil + miedź/
wodorotlenek 

pomidor

Romeo cerewisan melon, kawon, dynia i inne dyniowate z niejadalną skórką; pod osłonami: 
ogórek, cukinia i inne dyniowate z jadalną skórką, pomidor, oberżyna, sałata 
głowiasta i inne sałaty

Serifel Bacillus amyloliquefaciens 
szczep MBI600

pod osłonami: sałata głowiasta, roszponka, cykoria sałatowa, endywia, 
szpinak, gorczycznik wiosenny, sałata kompasowa, rzeżucha, rokietta siewna, 
pomidor, papryka, oberżyna

Sugoi cyjazofamid ogórek, cukinia, patison, pomidor
V10 łagodny izolat VX1 PepMV + 

łagodny izolat VC1 PepMV 
pod osłonami: pomidor

Vintec Trichoderma atroviride SC1 pod osłonami: pomidor
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l do 28 dni wydłużona została karen-
cja środka Konkret Mega 72 WP, sto-
sowanego w ochronie oberżyny;

l Luna Sensation 500 SC może być 
używana obecnie także do ochrony 
papryki pod osłonami;

l Nimrod 250 EC może być używany 
obecnie także do ochrony kabaczka 
i cukinii pod osłonami;

l Revus 250 SC może być używany 
obecnie także do ochrony szpinaku, 
botwiny, buraka liściowego, broku-
łu, pod osłonami – pietruszki nacio-
wej, pomidora, oberżyny, melona, 
dyni, patisona, kabaczka, kawonu, 
cukinii, w polu i pod osłonami 

– sałaty, rukoli, rokietty siewnej, 
endywii, eskarioli, gorczycy sarep-
skiej na młode liście, rzeżuchy;

l Signum 33 WG może być używa-
ny obecnie także do ochrony ka-
pusty pekińskiej, szalotki, cykorii 
sałatowej.
Wśród zoocydów:

l Lamdex Extra 2,5 WG może być 
używany obecnie także do ochrony 
szalotki, czosnku, kukurydzy cukro-
wej i pękającej;

l Lepinox Plus może być używany 
obecnie także do ochrony kukury-
dzy cukrowej, cebuli, pora, czosn-
ku, szczypiorku, bobu, grochu 

cukrowego, w polu i pod osłonami 
– endywii, cykorii;

l Limocide może być używany obec-
nie także do ochrony melona w po-
lu i pod osłonami;

l Movento 100 SC może być używany 
obecnie także do ochrony cebuli, 
cykorii sałatowej, marchwi, pie-
truszki korzeniowej, pasternaku, 
szpinaku, natomiast nie można go 
stosować w uprawie pod osłonami 
– fasoli szparagowej i na zielone na-
siona, endywii, w polu i pod osło-
nami – rukoli, pietruszki naciowej, 
szczypiorku, selera naciowego.

Katarzyna Kupczak

Tabela 2. Zoocydy – nowości w „Programie Ochrony Roślin Warzywnych na 2020 r.”

Nazwa handlowa ś.o.r. Nazwa substancji czynnej Chroniony gatunek rośliny
Belem 0,8 MG cypermetryna marchew, pietruszka, seler, pasternak
BioBit Bacillus thuringiensis var. 

kurstaki szczep ABTS 351
burak ćwikłowy, marchew, seler korzeniowy, pietruszka korzeniowa, pasternak, chrzan, 
rzepa, brukiew, rzodkiewka, rzodkiew, cykoria korzeniowa, skorzonera, topinambur, bób, 
groch, groch cukrowy na strąki, fasola szparagowa, cebula, szalotka, czosnek, cukinia, 
patison, dynia, kukurydza cukrowa, szparag, sałata, por, koper ogrodowy, pietruszka 
liściowa, seler naciowy, seler listkowy, szczaw, szpinak, szczypiorek, burak liściowy, 
rabarbar, rukola, roszponka warzywna, cykoria sałatowa żółta, cykoria sałatowa 
czerwona, endywia, portulaka warzywna, koper włoski, rzeżucha, kapusty głowiaste 
– biała, czerwona, kapusty włoska, brukselska, brokuł, kapusta pak choi, jarmuż, 
kalarepa, kalafior; pod osłonami: pomidor, oberżyna, papryka, ogórek, cukinia, patison, 
dynia, melon, kapusta głowiasta, kapusta brukselska, kalafior, brokuł, kapusta pak choi, 
jarmuż, burak ćwikłowy, kalarepa, rzepa, brukiew, rzodkiewka, rzodkiew, groch cukrowy 
na strąki, fasola szparagowa, czosnek, szparag, sałata, cebula uprawiana z dymki, por, 
koper ogrodowy, pietruszka liściowa, seler naciowy, seler listkowy, szczaw, szpinak, 
szczypiorek, burak liściowy, rabarbar, rukola, roszponka warzywna, cykoria sałatowa 
żółta, cykoria sałatowa czerwona, endywia, portulaka warzywna, koper włoski, rzeżucha 

DiPel DF

Cyperfor II 100 EC cypermetryna kapusta głowiasta biała
Fasthrin 10 EC alfa-cypermetryna groch, fasola
FiTTER kwasy tłuszczowe C14 do C20 pomidor; pod osłonami: pomidor, ogórek
Florbac Bacillus thuringiensis var. 

aizawai szczep ABTS-1857
kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kapusta brukselska, jarmuż, kalarepa, pomidor, 
papryka, ogórek, cukinia, dynia, seler korzeniowy, chrzan, brukiew, rzodkiewka, 
skorzonera, topinambur, burak ćwikłowy, sałata, szpinak, rukola, roszponka warzywna, 
cykoria sałatowa, endywia, rośliny uprawiane na młode liście, seler naciowy, fasola 
szparagowa, groch cukrowy, por, czosnek, szalotka, dymka, rabarbar, koper włoski, bób, 
groch, fasola na świeże nasiona, szparag; pod osłonami: cebula na szczypior, dymka, 
rośliny na młode liście, szparag, koper włoski, rabarbar, rzodkiewka, seler naciowy, 
sałata, szpinak, rukola, roszponka warzywna, endywia, kapusta głowiasta, kalafior, 
brokuł, fasola szparagowa, pomidor, papryka, bakłażan, ogórek, cukinia, dynia

Xtreem

Matrix 2,5 EC deltametryna marchew, pomidor, kapusta głowiasta, brokuł, kalafior
Ratron GL fosforek cynku w polu i pod osłonami: różne gatunki warzywne
Requiem Prime mieszanina terpenów QRD 460 pod osłonami: pomidor, papryka, oberżyna, ogórek, cukinia, melon, fasola szparagowa
SpinTor 480 SC spinosad kapusta głowiasta biała, brokuł, kalafior, cebula, por, czosnek, czosnek askaloński

Tabela 3. Regulatory wzrostu – nowości w „Programie Ochrony Roślin Warzywnych na 2020 r.”

Nazwa handlowa ś.o.r. Nazwa substancji czynnej Traktowany gatunek rośliny
Applesmart 3,3 VP 1-metylocyklopropen pomidory (odmiany o czerwonej skórce), papryka, oberżyna (owoce do przechowywania), 

kapusta głowiasta, kapusta pekińska, brokułFruitsmart 3,3 VP
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aktualności

Wzmożone potrzeby dolistnego dokarmiania wapniem

Ocieplanie klimatu i deficyt opadów, czyli głównego źródła 
zaopatrzenia gleby w wodę (długotrwałe zjawiska suszy), 
sprzyjają występowaniu chorób fizjologicznych wywoła-
nych przez niedobór wapnia w roślinie.

u Objawy niedoboru. Typowymi objawami chorobowymi 

pojawiającymi się na różnych częściach roślin, a wynikającymi 

z niedoboru wapnia są m.in. sucha zgnilizna wierzchołkowa 

owoców pomidora (fot. 1) oraz papryki (fot. 2), brzegowe za-

mieranie najmłodszych liści kapusty pekińskiej (fot. 3), sałaty, 

kalafiora i brokułu (fot. 4), wewnętrzne zbrunatnienie główek 

kapust głowiastych (fot. 5) i kapusty brukselskiej, zgnilizny liści 

sercowych selerów, pietruszki, gorzka plamistość podskórna 

owoców (jabłek, gruszek), szybkie gnicie owoców (truskaw-

ki i wielu innych gatunków). Przyczynami deficytu wapnia 

w roślinach mogą być z kolei: niedobór wody, susza, wysoka 

temperatura powietrza, przenawożenie azotem czy potasem, 

a nawet magnezem.

u Funkcja i rola wapnia w roślinie. Wapń w formie pek-

tynianu wapnia (protopektyna) odpowiedzialny jest za 

właściwe utrzymanie struktury ścian komórkowych roślin. 

W wypadku jego niedoboru nowe komórki tworzące się 

m.in. w stożkach wzrostu czy w młodych liściach wykazują 

zamieranie i niewłaściwy wzrost oraz ograniczone tworzenie 

ścian komórkowych. Wapń jest też niezbędny do aktywacji 

niektórych enzymów odpowiedzialnych za funkcjonowanie 

komórki. Wapń działa jako międzymolekularne spoiwo łączą-

ce kompleksy białkowo-pektynowe, przez co pełni ważną rolę 

w podtrzymywaniu spójności między komórkami sąsiadują-

cymi ze sobą. W ścianie komórkowej jego udział wynosi 60%. 
Dzięki spowolnieniu procesu rozpadu ścian komórkowych 

wapń opóźnia mięknięcie owoców (np. truskawek, czereśni) 

i zapobiega mu.

u Transport wapnia w roślinie. Wapń nie jest mobilny 

w roślinie i bardzo powoli się przemieszcza. Transpiracja jest 

procesem, który odgrywa kluczową rolę w transporcie tego 

pierwiastka. Pobierany jest on wraz z wodą przez system ko-

rzeniowy. Wapń trafia do komórek, woda natomiast zostaje 

odparowana przez aparaty szparkowe. Czynniki spowalniające 

transpirację, np. wysoka wilgotność lub niska temperatura, 

mogą spowodować niedobory tego pierwiastka, nawet wtedy, 

gdy jego ilość jest wystarczająca. Młode liście i owoce jako 

pierwsze wykazują oznaki niedoboru wapnia.

u Praktyka nawożenia. Obecnie stosowana praktyka nawo-

żenia wapniem obejmuje dwa sposoby dawkowania tego pier-

wiastka: l doglebowy – przez doglebowe stosowanie siarczanu 

wapnia przed sadzeniem; l dolistny – kilkukrotna aplikacja chlor-

ku wapnia lub saletry wapniowej przez cały sezon wegetacyjny. 

Wapń podawany dolistnie w postaci chlorku wapnia jest trudno 

dostępny dla roślin z uwagi na jego jonową strukturę. Utrudnia 

ona penetrację wapnia przez wosk kutykularny na powierzchni 

liści oraz jego wnikanie przez aparat szparkowy. Chlorek wapnia 

łatwo ulega zmyciu, np. przez deszcz. Chelaty EDTA mogą z kolei 

Fot. 1. Sucha zgnilizna wierzchołkowa owoców pomidora… Fot. 2. … i papryki

Fot. 3. Brzegowe zamieranie liści kapusty pekińskiej
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aktualności

Wzmożone potrzeby dolistnego dokarmiania wapniem

Fot. 5. Wewnętrzne 

zbrunatnienie 

główek kapusty 

głowiastej

fot. 1–5 J. Robak

destabilizować kompleksy wapniowo-pektynowe w ścianie 

komórkowej. W efektywnym odżywianiu roślin wapniem coraz 

większego znaczenia nabiera nowa generacja nawozów do-

listnych, powstałych na bazie innowacyjnej nanotechnologii. 

Nanonawozy, powstające przy wykorzystaniu innowacyjnej 

technologii aktywacji minerałów, działają w oparciu o reak-

tywne nanomolekuły. Surowcem do ich produkcji są naturalne 

minerały, a nawozy te są bezpieczne dla środowiska natural-

nego i w pełni biodegradowalne. I tak np. tego typu nawozy 

amerykańskiej produkcji, pod marką Aloy®, wykorzystywane są 

przez zachodnioeuropejskich ogrodników. Są one dodatkowo 

wzbogacone o inne mikroelementy (jak np. miedź, mangan, 

cynk, molibden, żelazo). Jednym z przykładów takiego produk-

tu jest płynny nawóz wapniowy Calcium Tri Aloy®, który oprócz 

łatwo przyswajalnych form wapnia zawiera także mangan 

i cynk. Związki powierzchniowo czynne, stanowiące dodatek 

do nawozu, zmniejszają napięcie powierzchniowe, przez co 

zapewniają dobre pokrycie liści cieczą roboczą. Przyczyniają 

się też do „zmiękczenia” kutikuli liści, co z kolei poprawia po-

bieranie i przemieszczanie się pierwiastków.

Prof. dr hab. Józef Robak
Skierniewice

Fot. 4. Brzegowe 

zamieranie liści 

kalafiora

Kodeks Etyki 
Żywnościowej
W celu utrzymania i wzmocnienia pozytywnych proce-
sów w biznesie żywnościowym przedstawiciele sektora 
rolnospożywczego podjęli inicjatywę stworzenia Kodek-
su Etyki Żywnościowej. 
Ma on pomóc w odbudowaniu etosu producenta żywności, 

a w konsekwencji – w eliminowaniu niewłaściwych postaw, 

których jedynym wyznacznikiem jest szybki zysk, nawet 

kosztem zdrowia i życia ludzi.

Kodeks ten jest swojego rodzaju apelem, aby nie oszu-

kiwać się wzajemnie, by płacić uczciwie, by nie opóźniać 

terminów płatności, by szanować partnera, z którym się 

współpracuje, żeby łańcuch „od pola do stołu” był łańcu-

chem uczciwym. Zawiera szereg zasad, których przestrze-

ganie prowadzi do tego celu.

Główne założenia Kodeksu:
1. Bezpieczeństwo konsumenta celem nadrzędnym.

2. Poszanowanie żywności przez minimalizację strat.

3. Solidarna ochrona zaufania konsumentów w łańcuchu 

żywnościowym.

4. Przejrzysta i niewprowadzająca w błąd informacja 

w znakowaniu i reklamie produktów żywnościowych.

5. Szczególne traktowanie dzieci i młodzieży jako 

konsumentów.

6. Uczciwość w konkurowaniu i relacjach rynkowych.

7. Właściwe respektowanie urzędowej kontroli żywności.

Produkcja i obrót żywnością są regulowane prawnie 

w zakresie bezpieczeństwa i jakości żywności. Wielu pro-

ducentów i przetwórców żywności dobrowolnie poddaje 

się standardom funkcjonujących systemów zarządzania 

bezpieczeństwem i jakością żywności. Ze względu jednak-

że na specyfikę produktu, jakim jest żywność, działalność 

biznesowa uczestników procesu wytwarzania i handlu 

żywnością powinna spełniać również wysokie standardy 

etyczne. Oznacza to bezwzględne i uczciwe stosowanie 

przepisów prawa i norm technologicznych, co daje podsta-

wę zaufania konsumentów, a także wzajemnego zaufania 

między uczestnikami łańcucha żywnościowego „od pola 

do stołu”.

Kodeks Etyki Żywnościowej zostanie dostarczony 

do wszystkich rolników, do wszystkich zakładów prze-

twórstwa rolnospożywczego, aby każdy mógł się z nim 

zapoznać.

Joanna Klepacz-Baniak
Źródło: MRiRW
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Agrosimex, firma zajmująca się sprzedażą środków do 
produkcji rolniczej i ogrodniczej, w tym środków ochro-
ny roślin, nawozów, nasion i systemów nawodnień, po-
wstała w 1991 r. Prowadząca działalność badawczą spół-
ka Fertico została włączona do firmy Agrosimex w 2007 r.,  
a w 2019 r. powstało laboratorium, w którym m.in. bada-
ne są pozostałości substancji czynnych środków ochro-
ny roślin w warzywach, owocach i przetworach, a także 
wykonywane są analizy fizykochemiczne gleby.

Konferencja prasowa firmy odbyła się 5 marca br. w Małej Wsi 
koło Błędowa (fot.). Przedstawiono ofertę nawozów i środ-
ków ochrony roślin proponowanych producentom płodów 
rolnych przez tego dystrybutora. Krzysztof Zachaj, dyrektor 
działu nawozów zwrócił uwagę na produkty takie jak CaTs-tio-
siarczan wapnia, Rosahumus, Maral NPK. Jędrzej Pytkowski, 
dyrektor działu marketingu i rozwoju zaprezentował środki 
do ochrony przed chorobami i szkodnikami, w tym Belem  
0,8 MG, Presidium, Delfin WG oraz Azatin EC.
l Rosahumus jest płynnym nawozem organiczno-mineralnym 
zawierającym kwasy humusowe (85%), tlenek potasu (12%) i że-
lazo (0,6%). Kwasy humusowe pochodzą z leonardytów, dzięki 
czemu ich aktywność jest aż pięciokrotnie wyższa niż w wy-
padku tych, pochodzących z innych źródeł. Preparat przezna-
czony jest do poprawy żyzności gleby, co z kolei przekłada się 
na większe plonowanie roślin. Zalecany jest on do stosowania 
we wszystkich rodzajach upraw. Pozwala na obniżenie dawek 
nawożenia mineralnego, bez ryzyka spadku plonów. Stosować 
go można, mieszając z glebą, w formie oprysku samodzielnie 

lub z RSM w zespole uprawek pożniwnych. W sadownictwie 
zaleca się moczenie korzeni drzewek lub sadzonek przed sa-
dzeniem lub wykorzystanie do fertygacji.
l CaTs-tiosiarczan wapnia. Nawóz poprawia strukturę gleby, 
wpływa na lepsze wykorzystanie azotu i zmniejszenie jego 
strat, zwiększa dostępność z gleby potasu, magnezu i mikro-
składników. Stosując CaTs-tiosiarczan wapnia razem z RSM, 
można ograniczyć straty azotu do 30%. Aplikowany może być 
on dolistnie i doglebowo w wielu uprawach ogrodniczych.
l Maral NPK to organiczno-mineralny nawóz, zawierający 
podstawowe składniki mineralne NPK (6-5-5), ekstrakty z alg 
morskich (należących do trzech rodzajów), cynk (1%), jod oraz 
fenylopropanoidy, które wpływają na lepszą gospodarkę 
wodną rośliny. Wzmacnia system korzeniowy, zwiększa od-
porność na stres termiczny, a w efekcie prowadzi do wzrostu 
plonu i jego jakości. Polecany jest do stosowania w warun-
kach stresowych dla roślin. Zalecany do aplikacji w formie na-
wożenia dolistnego (ziemniaki) oraz szczególnie w fertygacji 
do upraw warzywniczych i sadowniczych.
l Belem 0,8 MG jest zoocydem w formie mikrogranulatu 
zarejestrowanym m.in. do zwalczania szkodników glebo-
wych w uprawie warzyw korzeniowych. Substancją czynną 
insektycydu jest cypermetryna. Środek trudno rozpuszcza się 
w wodzie, w warunkach glebowych skuteczność jego dzia-
łania wynosi ok. 4 miesiące.
l Presidium zarejestrowany jest w uprawie ziemniaka do 
zwalczania zarazy ziemniaczanej. Zawiera dwie substancje 
czynne: dimetomorf i zoksamid, o różnych mechanizmach 
działania.

Na nadchodzący sezon

Premia na rozwój małego gospodarstwa
Nabór wniosków w ramach programu „Restrukturyzacja 
małych gospodarstw”, finansowanego z budżetu PROW 
2014–2020, rozpoczął się 31 marca i potrwa do 29 maja br.

O wsparcie finansowe starać się może rolnik posiadający go-

spodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub 

nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie 

działów specjalnych produkcji rolnej. Wartość ekonomicz-

na takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro. 

Wniosek może złożyć osoba ubezpieczona zarówno w KRUS, 

jak i w ZUS. Nie ma również zakazu jednoczesnego prowadze-

nia działalności gospodarczej lub pracy na etacie. Warunek 

jest tylko jeden – dochód lub przychód z działalności rolni-

czej musi stanowić co najmniej 25% całości dochodów lub 

przychodów. O pomoc nie mogą ubiegać się osoby, którym 

wypłacono pomoc finansową z następujących programów 

wsparcia: „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, „Modernizacja 

gospodarstw rolnych”, „Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej”, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”, obję-

tych PROW 2007–2013, a także „Modernizacja gospodarstw 

rolnych”, „Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”, 

„Premie dla młodych rolników” w ramach PROW 2014–2020. 

Rolnik, który zdecyduje się na rozwój swojego małego go-

spodarstwa, może uzyskać na ten cel 60 tys. zł bezzwrotnej 

premii. Jest ona wypłacana w dwóch ratach: l 80% (48 tys. zł) 

po spełnieniu warunków określonych w decyzji o przyznaniu 

pomocy; l 20% (12 tys. zł) po prawidłowej realizacji biznes-

planu. Dotację można przeznaczyć wyłącznie na działalność 

rolniczą lub przygotowanie do sprzedaży produktów rolnych 

wytworzonych w gospodarstwie. Co najmniej 80% otrzymanej 

premii należy wydać na inwestycje w środki trwałe, obejmujące 

m.in. budowę, przebudowę, remont budynków lub budowli, 
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l Delfin WG jest preparatem biologicznym, bazującym 
na bakterii Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki. Preparat ma 
formę granul do sporządzania zawiesiny wodnej. Jest za-
rejestrowany do zwalczania gąsienic motyli w uprawach 
sadowniczych i warzywniczych. Kilka godzin po spożyciu 
środka gąsienice przerywają żerowanie, a po paru dniach 
obumierają. Młode gąsienice są znacznie bardziej wraż-
liwe niż starsze.
l Azatin EC jest insektycydem, którego substancja czyn-
na – azadyrachtyna A – pochodzi z nasion miodli indyj-
skiej (Azadirachta indica). Substancja działa jako regulator 
wzrostu, zakłócając rozwój owadów w stadium przedima-
ginalnym, i zapobiega tworzeniu się ekdyzonu, głównego 
hormonu odpowiedzialnego za linienie i metamorfozę do 
stadium imago. Ma również działanie antyfidantne (hamu-
je żerowanie) i repelentne (odstraszające). Zarejestrowany 
został do ochrony warzyw, truskawki i ziół oraz uprawia-
nych w szklarni roślin ozdobnych m.in. przed mszycami, 
mączlikami, miniarkami. 

Wojciech Suwara
„Wiadomości Rolnicze Polska”

aktualności

zakup nowych maszyn, urządzeń oraz wyposażenia. Zain-

westować można w zakup gruntów, stada podstawowego 

zwierząt czy zakładanie sadów i plantacji wieloletnich ga-

tunków użytkowanych efektywnie dłużej niż 5 lat. Premia 

może być przyznana tylko raz w czasie realizacji PROW 

2014–2020. W wypadku małżonków pomoc może otrzy-

mać tylko jedno z nich, niezależnie od tego, czy prowadzą 

wspólne czy odrębne gospodarstwa.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju ograniczona 

została możliwość osobistego załatwiania spraw we wszyst-

kich placówkach ARiMR. Możliwy jest wyłącznie kontakt 

telefoniczny lub pisemny. W placówkach udostępnione 

zostały także urny, w których można zostawić dokumenty, 

wnioski czy oświadczenia.

Joanna Klepacz-Baniak
Na podstawie materiałów ARiMR

Przedstawiciele firmy Agrosimex: (od lewej) Krzysztof Zachaj, 

Justyna Pacześna-Mikurenda, Piotr Barański, Jędrzej Pytkowski

fo
t. 
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www.agrosimex.pl
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Instrumenty wsparcia rynku owoców i warzyw

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Porozumienia Rolniczego (or-
gan konsultacyjny MRiRW) zorganizowało w styczniu br. kolejne już, ósme spot-
kanie zespołu ds. stabilizacji i wsparcia rynku owoców i warzyw. Przedstawiono 
instrumenty wsparcia tego sektora, a także działania związane z utworzeniem 
Platformy Żywnościowej. Gwałtowne zmiany klimatyczne (susze, podtopienia, 
gradobicia i inne sezonowe anomalie pogodowe) stanowią bardzo poważne 
zagrożenie dla stabilizacji sektora owoców i warzyw. W tej sytuacji wszelkie 
instrumenty wsparcia mogą zminimalizować straty producentów.

Marian Borek, zastępca dyrektora De-

partamentu Rynków Rolnych MRiRW 

przedstawił aktualnie dostępne formy 

wsparcia producentów warzyw i owo-

ców. Sklasyfikował je w grupach: l tzw. 

siatki bezpieczeństwa, uruchamiane 

w nadzwyczajnych sytuacjach kryzyso-

wych, takich jak anomalie klimatyczne, 

zachwiania na rynkach międzynarodo-

wych itp.; l instrumenty o charakterze 

strukturalnym, tj. organizowanie się 

producentów owoców i warzyw, umo-

wy na dostawę produktów rolnych, 

zwiększenie konsumpcji i warzyw 

(działania promocyjne, program owo-

ce i warzywa w szkole); l instrumenty 

regulujące poziom wymiany handlo-

wej z państwami trzecimi, tj. wysokość 

ceł, kontyngenty na przywóz i wywóz, 

a także dodatkowe należności celne.

u Ustawa o organizacji niektórych 
rynków rolnych. Rozporządzenie 

Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) nr 1308/2013 oraz Ustawa z dnia 

11 marca 2004 r. o organizacji niektó-

rych rynków rolnych z późn. zmiana-

mi (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 

945) nakładają obowiązek zawarcia 

umowy między producentem rol-

nym a pierwszym nabywcą. Umowa 

w formie pisemnej (dokumentowej lub 

elektronicznej) musi być sporządzana 

przed dostawą towaru. Powinna ona 

zawierać m.in. l kwotę do zapłaty za 

dostawę, która jest niezmienna i okre-

ślona w umowie lub obliczana we-

dług różnych czynników określonych 

w umowie (np. zmiany wskaźników 

rynku); l ilość dostarczanego towa-

ru (i jego jakość); l terminy dostaw;  

l okres obowiązywania umowy (ogra-

niczony bądź nieograniczony). Powin-

na zawierać także: l dopuszczalne 

klauzule jej rozwiązania; l przepisy 

mające zastosowanie w wypadku 

zaistnienia siły wyższej; l  terminy 

oraz procedury płatności; l terminy 

dostawy i odbioru. Kontrole podmio-

tów zobowiązanych do zawierania 

umów przeprowadza Krajowy Ośro-

dek Wsparcia Rolnictwa. Kontroli pra-

widłowości realizacji umów podlega 

w pierwszej kolejności pierwszy na-

bywca, będący przetwórcą lub dystry-

butorem. Za brak umowy lub jej wad-

liwą konstrukcję karany jest nabywca. 

W trakcie spotkania problem umów 

zawieranych między producentami 

owoców i warzyw a podmiotami sku-

pującymi (w tym przetwórcami) był 

przedmiotem gorącej dyskusji. Przed-

stawiciele Związku Sadowników RP 

apelowali do MRiRW o przyspieszenie 

wydania rozporządzenia w tej spra-

wie z uwzględnieniem zapisu doty-

czącego cen referencyjnych (których 

wartość nie byłaby niższa niż koszty 

produkcji) oraz postulowali ograni-

czenie liczby pośredników w łańcuchu 

między producentami i przetwórcami. 

Zdaniem przedstawicieli podmiotów 

skupujących i przetwórców ceny regu-

luje wolny rynek, uwzględniający po-

daż (wielkość zbiorów) i popyt, w tym 

możliwości zbytu owoców i warzyw 

oraz przetworów z nich.

u Nieuczciwa przewaga kontrakto-
wa w obrocie produktami rolnymi 
i spożywczymi. Mimo uregulowań 

Ustawy z dnia 4 października 2018 r. 

o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 

nieuczciwemu wykorzystywaniu prze-

wagi kontraktowej w obrocie produk-

tami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. 

z o 2018 r. poz. 2203) wyeliminowanie 

nieuczciwych praktyk handlowych 

w stosunku do producentów rolnych 

z łańcucha dostaw surowców rolnych 

i żywności jest niezwykle trudne. Przy-

czyniają się do tego m.in. ogromne 

dysproporcje zasobów finansowych 

między producentami a przetwórcami 

i dystrybutorami, co powoduje, że ci 

pierwsi znajdują się w znacznie gorszej 

sytuacji negocjacyjnej. Aby uniknąć sy-

tuacji spornych, określone w ustawie 

uregulowania dotyczą m.in.: l nieuza-

sadnionego rozwiązania lub zagro-

żenia rozwiązaniem umowy (w tym 

przez jedną ze stron); l uzależnienia 

zawarcia lub kontynuowania umowy 

od wymuszenia przyjęcia przez jedną 

ze stron „innego świadczenia”, niema-

jącego rzeczowego lub zwyczajowego 

związku z przedmiotem umowy; l nie-

uzasadnionego wydłużenia terminów 

zapłaty. Należy podkreślić, że każda ze 

stron może złożyć do Prezesa UOKiK 

zawiadomienie o stosowaniu nieuczci-

wych praktyk wykorzystujących prze-

wagę kontraktową. Prawo gwarantuje 

anonimowość takiego zgłoszenia. Je-

żeli w wyniku przeprowadzonej kon-

troli potwierdzą się nieprawidłowości, 

UOKiK może wydać decyzję nakłada-

jącą na dostawcę lub nabywcę karę 

pieniężną.

Zdzisław Woźniak

Źródło: prezentacja MRiRW, ww. ustawy
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Kapusta w Charsznicy
Podczas Charsznickich Dni Kapusty (czyt. też HO 5/2019) na poletkach 
demonstracyjnych w wybranych gospodarstwach rejonu charsznickiego 
można było zobaczyć znane już i cenione przez producentów odmiany 
kapusty głowiastej białej oraz nowości przygotowane przez hodowców: 
Bejo Zaden, Enza Zaden, Hazera, Rijk Zwaan, Seminis, Syngenta.

u Bejo Zaden. W gospodarstwie An-
ny i Jakuba Kruszców w Charsznicy 
odmiany kapusty prezentował Paweł 
Glanowski (fot. 1), przedstawiciel fir-
my. Informował, że pokazane odmia-
ny nadają się do uprawy w większym 
zagęszczeniu, co gwarantuje uzyski-
wanie mniejszych główek, na które 
jest coraz większe zapotrzebowanie 
rynku. Expect F1 (fot. 2 na str. 34) to 
sprawdzona już przez producentów 
odmiana kapusty głowiastej białej 
przeznaczona do bardzo długiego 
przechowywania, o ok. 145-dniowym 
okresie wegetacji, ceniona za wysoką 

zdrowotność, w tym odporność na 
Xanthomonas sp. Liście pokryte są 
silnym nalotem woskowym ograni-
czającym żerowanie wciornastków. 
Zacapa F1 to nowość w ofercie 

Fot. 1. Paweł Glanowski
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hodowcy, w typie Expecta F1, o ok. 
120-dniowym okresie wegetacji, wy-
równanych główkach i wysokiej zdro-
wotności. Prezentowano testowane 
jeszcze pod numerami mieszańce:  
l Bejo 3270 F1 w typie odmiany Cyclo-
ne F1; l Bejo 3268 F1 – w typie odmia-
ny Impala F1, do długiego przechowy-
wania, po przechowaniu zachowuje 
zielony kolor liści, z odpornością na 
Xanthomonas sp. Cyclon F1 to miesza-
niec o ok. 100-dniowym okresie we-
getacji, tworzy kuliste, ciężkie głów-
ki. Rekomendowany jest do uprawy 
poplonowej. Wśród propozycji do 
kwaszenia wyróżniono: Typhoon F1 
(o ok. 150-dniowym okresie wegetacji) 
i Report F1 (o ok. 115-dniowym okre-
sie wegetacji, dużych, wyrównanych 
główkach, których liście zawierają du-
żo witaminy C).
u  Enza Zaden . W gospodar-
stwie Agaty i Marka Słotów 
w Chodowie odmiany kapusty pre-
zentował Bernard Zioło (fot. 3), 

przedstawiciel firmy. Coronata F1  
(fot. 4) to najnowsza propozycja ho-
dowcy kapusty głowiastej białej, 
przeznaczona do długiego przecho-
wywania, o 140-dniowym okresie we-
getacji. Główki dorastają do 3–4 kg. 
Wyróżnia się mocnym systemem ko-
rzeniowym. Odmiana odporna jest na 
Fusarium i średnioodporna na bakte-
rie z rodzaju Xanthomonas. Cheers F1  
to z kolei odmiana przeznaczona 
na tradycyjny rynek giełdowy, o ok. 
80-dniowym okresie wegetacji. Nada-
je się zarówno do wczesnego kwasze-
nia (w lipcu), jak i do wykorzystania na 
rynku warzyw świeżych. Verdeco F1  
i Predeco F1 to odmiany polecane do 
zaopatrzenia supermarketów, do za-
opatrzenia rynku warzyw świeżych, 
o ok. 80-dniowym okresie wegetacji. 
Tworzą główki o masie od 1,5 do 2,5 kg 
(w zależności od zagęszczenia i terminu 
zbioru). Nadają się do uprawy poplo-
nowej. Strukta F1 to odmiana uniwer-
salna, jeśli chodzi o terminy nasadzeń, 
okres wegetacji i przeznaczenie. Po 70 
dniach wegetacji główki osiągają masę 
2,5–3 kg; a po 110 – 4–5 kg. Główki osa-
dzone są na wysokiej nodze, odmiana 
o dużej zdrowotności, liście o dużej za-
wartości cukrów i witaminy C – może 
być wykorzystywana do kwaszenia.
u Hazera. W gospodarstwach Anny 
i Rafała Majów w Ciszowicach oraz Ire-
ny i Damiana Micyków w Szarkówce 
odmiany kapusty prezentowali Piotr 
Manista (fot. 5) i Piotr Różański (fot. 6), 
przedstawiciele firmy. W asortymencie 

kapusty głowiastej białej przezna-
czonej do przechowywania pre-
zentowano odmianę Ramenos F1  
o 140-dniowym okresie wegetacji, 
tworzącą główki o masie 2–3 kg, prze-
znaczone na zaopatrzenie supermar-
ketów oraz trzy odmiany o główkach, 

których masa wynosi od 3 do 4 kg: 
Zoltan F1 i Lucas F1 (140 dni wegetacji, 
kształt główki – okrągły), Abel F1 (150 
dni wegetacji, główka o kształcie lekko 
wydłużonym, wysoka zdrowotność). 
Odmiany te wyróżniają się wysoką 
zdrowotnością i mniejszą podatnością 
na żerowanie wciornastków, liśćmi po-
krytymi silnym nalotem woskowym. 
Newton F1 to z kolei mieszaniec o ok. 
115–120-dniowym okresie wegetacji, 
rekomendowany do kwaszenia (ale 
też z możliwością zaopatrzenia rynku 
warzyw świeżych). Główki duże, osią-
gają masę do 8 kg, krajanka wysokiej 

Fot. 2. Expect F1

Fot. 3. Bernard Zioło

Fot. 4. Coronata F1

Fot. 5. Piotr Manista

Fot. 6. Piotr Różański
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jakości. Wyróżnia się plennością i wy-
soką zdrowotnością – odpornością na 
Xanthomonas sp. Satie F1 (fot. 7) to 
natomiast odmiana o ok. 140-dnio-
wym okresie wegetacji, której główki 
osiągają masę 3–6 kg. Odmiana o uni-
wersalnym przeznaczeniu, z możliwoś-
cią długiego przechowywania (do 
lutego). Prezentowano też odmiany 
testowane przez hodowcę: Castro F1 
(17-1516 F1) – w typie Satie F1, o ok. 
130–140-dniowym okresie wegetacji, 
główki przeznaczone na zaopatrze-
nie rynku warzyw świeżych, o bardzo 
wyrównanym plonie; oraz 17-1417 F1 
– w typie Taurus F1, przeznaczona do 
kwaszenia, o wysokiej zdrowotności. 
u  Rijk Zwaan. W gospodarstwie 
Elżbiety i Mieczysława Banachów 
w Ciszowicach odmiany kapusty pre-
zentował Jarosław Wojtczak (fot. 8),  
przedstawiciel firmy. Flexima F1 to 
jedna z najnowszych propozycji ho-
dowcy wśród odmian kapusty gło-
wiastej białej. Jej okres wegetacji 
wynosi 120–140 dni, przeznaczenie 

Fot. 7. Satie F1

Fot. 8.  

Jarosław Wojtczak
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– uniwersalne – nadaje się do za-
opatrzenia rynku warzyw świeżych, 
kwaszenia i krótkiego przechowania. 
Główki kształtu owalnego osiągają 
masę 2–4 kg. Liście są silnie wo-
skowane, co ogranicza żerowanie 
wciornastków. Odmiana wyróżnia się 
zdrowotnością, w tym odpornością 
na Fusarium. Vladima F1 to z kolei 
kreacja o 140-dniowym okresie we-
getacji, jej liście są mocno wosko-
wane. Wyróżnia się odpornością na 
Fusarium, podwyższoną odpornością 
na wciornastki. Główka osadzona jest 
na wysokiej nodze, nie podgniwa od 
dołu, osiąga masę do 4 kg. Nadaje 
się do długiego przechowywania. 
Lagrima F1 (fot. 9) to odmiana będą-
ca w obrocie handlowym już drugi 
rok, wykorzystywana do kwaszenia 
po przechowaniu, nadaje się do pro-
dukcji surówek, gołąbków, zastoso-
wanie przemysłowe. W zależności 
od sposobu uprawy i zagęszczenia 
tworzy główki o masie od 2,5 do 5 kg  

(i większe). W asortymencie odmian 
przeznaczonych na zaopatrzenie rynku 
warzyw świeżych prezentowano m.in. 
mieszańce Topma F1, Korsuma F1.  
Pierwsza z wymienionych tworzy kom-
paktowe główki o masie do 2,5 kg.  
Jej okres wegetacji wynosi 70–90 dni, 
wyróżnia się dobrą zdrowotnością. 
Korsuma F1 tworzy główki o masie 

do 3,5 kg, cechuje się podwyższoną 
odpornością na wciornastki (silnie 
woskowane liście), jej okres wegetacji 
wynosi 90–120 dni. 
u Seminis. W gospodarstwie Mag-
daleny i Marcina Garusów odmiany 
kapusty prezentowali Piotr Dutkow-
ski, Monika Buława i Karolina Misz-
tal (fot. 10), przedstawiciele firmy. 
Astrus Plus F1 (fot. 11) to najnowsza 
propozycja hodowcy w asortymen-
cie odmian kapusty głowiastej białej. 
Jej okres wegetacji wynosi ok. 80 dni. 

Przeznaczona jest na zaopatrzenie 
rynku warzyw świeżych, supermar-
ketów, ale też nadaje się do produkcji 
gołąbków, sałatek. Liście pokryte są 
silnym nalotem woskowym, ogra-
nicza to żerowanie wciornastków. 
Tworzy zbite główki o masie od 3,5 
do 5 kg, w kształcie – spłaszczone. 
Osadzone na wysokiej nodze, nie 
podgniwają od spodu. Galvatron F1 
to odmiana o ok. 110–120-dniowym 
okresie wegetacji z przeznaczeniem 
do przechowywania. Główki osiąga-
ją masę do 3,5 kg, nie mają tendencji 
do pękania. Ferro F1 (wcześniejsza 
nazwa handlowa: Quartz F1) to z kolei 
odmiana o ok. 100-dniowym okresie 
wegetacji, przeznaczona zarówno na 
zaopatrzenie rynku warzyw świeżych, 
jak i do wczesnego (lipcowego) kwa-
szenia, tworzy okrągłe, kompaktowe 
główki, nie mają one tendencji do pę-
kania. Wyróżnia się mocnym wigorem 
i wysoką zdrowotnością. SV3336JB F1  

to mieszaniec o ok. 90–100-dniowym 
okresie wegetacji, tworzy główki 
o masie 3–6 kg, odmiana przeznaczo-
na jest na zaopatrzenie rynku warzyw 
świeżych. Silny i dobrze rozbudowany 
system korzeniowy predysponuje ją do 
uprawy w warunkach deficytu wody 
w podłożu, a obfity nalot woskowy na 
liściach ogranicza żerowanie wciornast-
ków. Menzania F1 to odmiana tworzą-
ca główki lekko spłaszczone o bardzo 
dużej masie (nawet ponad 10 kg),  
polecana do kwaszenia. Wśród pole-
canych do kwaszenia prezentowano 
także odmiany Ambrosia F1 i Vestri F1,  
a do długiego przechowywania  
– Galaxy F1, Kronos F1 i Furios F1.
u Syngenta. W gospodarstwie Joanny 
i Piotra Gajdów w Charsznicy odmiany 
kapusty prezentował Zygmunt Siekacz 
(fot. 12), przedstawiciel firmy. Storidor F1,  
Zielonor F1, Prodikos F1 i Zenon F1 
(niezawodna w uprawie na różnych 
typach gleb, o dużym potencjale plo-
notwórczym) to znane kreacje kapusty 

Fot. 9. Lagrima F1

Fot. 10. Monika Buława, Piotr Dutkowski i Karolina Misztal

Fot. 11. Astrus Plus F1
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że mszyca nie siada
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głowiastej białej do długiego przecho-
wywania. W segmencie kapust do 
przechowywania prezentowano także 
te z odpornością na kiłę kapusty: Kila-
stor F1 (następca odmiany Kilaton F1,  
duże wyrównanie główek, wysoka 
zdrowotność) i Kilazol F1 (do zaopa-
trzenia supermarketów). Kilacees F1 
to nowa (wprowadzona w ubiegłym 
sezonie) odmiana o 90–100-dniowej 
wegetacji, z odpornością na kiłę kapu-

sty, główki przeznaczone są na rynek 
marketowy. SGW 0395 F1 to testowana 
jeszcze przez hodowcę odmiana wy-
różniająca się główką o spłaszczonym 
kształcie, o doskonałych walorach 
smakowych. Toreador F1 to odmiana 
o ok. 90–95-dniowym okresie wegeta-
cji, o bardzo dobrym wyrównaniu zbi-
tych główek (których masa dochodzi 
do 3 kg), podwyższonej odporności na 
wciornastki i wysokiej zdrowotności, 
przeznaczona na rynek supermarke-
tów. Elastor F1 to natomiast odmiana 

o okresie wegetacji od 110 do 160 dni. 
Po 110 dniach wzrostu główki osiągają 
masę ok. 3 kg, po 160 zaś – 6 kg. Prze-
znaczona jest zarówno na zaopatrzenie 
rynku warzyw świeżych, jak i do prze-
twórstwa – kwaszenie lub na surówki, 
a z sadzenia w lecie – także do krót-
kiego przechowywania. Flexton F1 to 
odmiana o wysokich walorach kwasze-
niowych – główki są duże, liście cienkie, 
z dużą zawartością cukrów i witaminy 
C, dobra jakość krajanki o jasnej barwie. 
Nową odmianą polecaną do przetwór-
stwa, o ok. 125–135-dniowym okresie 
wegetacji jest Adelco F1 (fot. 13). Masa 

główek niemających tendencji do pęka-
nia dochodzi do 9 kg, mocny system ko-
rzeniowy sprawia, że mieszaniec nadaje 
się do uprawy w rejonach, w których 
występują deficyty wody. Professor F1, 
w typie Agressora F1, to odmiana o du-
żym wigorze, 130–140-dniowym okre-
sie wegetacji, wysokiej zdrowotności, 
lekko spłaszczonych główkach, których 
masa dochodzi do 8 kg. Przeznaczona 
jest na rynek przetwórczy. Successor F1  
z kolei stanowi uzupełnienie oferty od-
mian przeznaczonych na rynek warzyw 
świeżych.

Joanna Klepacz-Baniak

Fot. 12. Zygmunt Siekacz

Fot. 13. Adelco F1 fot. 1–13 J. Klepacz-Baniak

r e k l a m a
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Targi w Krakowie z przestrzenią dla ogrodników
17. Międzynarodowe Targi Wina ENO-
EXPO® miały miejsce 20–22 listopada 
ub.r. w Krakowie. W tym samym miej-

scu i czasie odbywały się także Między-
narodowe Targi Wyposażenia Hoteli 
i Gastronomii HORECA® oraz Targi Ar-
tykułów Spożywczych i Napojów dla 
Gastronomii GASTROFOOD®.

Targi ENOEXPO® od samego początku 

swojego istnienia są świadkiem rozkwi-

tu polskiego winiarstwa. W tym miejscu 

właśnie pojawiały się pierwsze stoiska 

z polskim winem, które prezentowały 

się przed szeroką publicznością. W tym 

roku tematem przewodnim targów były 

Łodygi, ale też liście głąbika spożywa się w formie surowej lub po obróbce termicznej, 

nadają się do kiszenia (z kiszonych przyrządza się zupę, w smaku przypominającą 

ogórkową) fot. J. Klepacz-Baniak

Fot. 1. Stowarzyszenie Winiarzy Podkarpacia reprezentowała winnica Podkarpacka 

Manufaktura Win fot. 1–4 J. Klepacz-Baniak

Fot. 2. Winnica Knapów, zlokalizowana 

w gminie Ćmielów, proponuje szeroki 

asortyment win własnej produkcji

Fot. 3. Przedstawiciele firmy Swedeponic Polska, która już od ponad 20 lat zajmuje się 

uprawą ziół w doniczkach na „świeży” rynek i dystrybucją ciętych

Fot. 4. Jagodowe Pole to projekt 

Gospodarstwa Świętokrzyskiego na 

produkty z jagody kamczackiej, np. 

dżemy bez cukru lub o obniżonej jego 

zawartości, które wyróżniają się walorami 

smakowymi i odżywczymi
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Targi w Krakowie z przestrzenią dla ogrodników Koronawirus a sektor  
roślin ozdobnych
W związku z zaistniałą sytuacją epi-
demiologiczną, spowodowaną przez 
koronawirus (SARS-CoV-2), Polski 
Związek Ogrodniczy (PZO), w oparciu 
o sygnały zgłaszane przez członków 
naszej organizacji i zrzeszone w niej 
regionalne związki oraz obserwacje 
rynków hurtowych (w szczególności 
Wielkopolskiej Gildii Rolno-Ogrodni-
czej w Poznaniu), kwiaciarń, centrów 
ogrodniczych, 19 marca br. wystoso-
wał do Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskie-
go dramatyczny list, wskazując na 
ogromne zagrożenia dla producen-
tów roślin ozdobnych. 
Ograniczenie swobody poruszania się 

ze względu na zagrożenie zdrowia i ży-

cia obywateli spowodowało w prakty-

ce brak możliwości zbytu cebul kwia-

towych, roślin doniczkowych, a także 

kwiatów ciętych, co stanowi ogromne 

zagrożenie dla dalszego funkcjonowania 

tego sektora ogrodnictwa. Kolejny list 

do ministra został wysłany 23 marca br.  

Podano w nim wstępne szacunkowe 

straty naszego sektora. Listy te za po-

średnictwem Federacji Branżowych 

Producentów Rolnych zostały skiero-

wane do Komisji Europejskiej, w tym 

do Komisarza ds. Rolnictwa Janusza 

Wojciechowskiego, a także do Copa-

-Cogeca (organizacji reprezentującej 

branżowe organizacje rolnicze i spół-

dzielczość ogrodniczą). Stowarzysze-

nie Producentów Ozdobnych Roślin 

Cebulowych także skierowało do mi-

nistra rolnictwa dramatyczne listy, za-

wierające apel o podjęcie przez rząd 

działań mających na celu ograniczenie 

do minimum strat w naszym sektorze 

i udzielenie producentom pomocy. 

Nadzwyczajna wideokonferencja Gru-

py Roboczej Kwiaty i Rośliny Ozdobne 

Copa-Cogeca, poświęcona aktualnym 

problemom, odbyła się 27 marca br. We 

wszystkich krajach UE sytuacja sektora 

roślin ozdobnych jest równie dramatycz-

na. Według szacunków spadek sprze-

daży wynosi od 80% do 90%. Koniecz-

ność zniszczenia wyprodukowanych 

dóbr (głównie kwiatów ciętych), brak 

możliwości zapewnienia prawidłowe-

go funkcjonowania szkółek i upraw, ko-

nieczność utrzymywania zatrudnienia 

sprzyjają utracie płynności finansowej 

firm i bankructwu wielu z nich. Niektóre 

kraje (Holandia, Dania) nie widzą moż-

liwości wsparcia w ramach funduszy 

unijnych, sugerują pomoc w ramach 

programów krajowych. KE nie ma 

obecnie przygotowanych rozwiązań, 

a działaniami priorytetowymi jest za-

pewnienie niezakłóconych dostaw 

żywności. Dlatego pomoc dla sektora 

roślin ozdobnych zeszła na dalszy plan. 

Przedstawiciele Copa-Cogeca w poro-

zumieniu z urzędnikami UE uzgodnili, 

że należy zwiększyć nacisk na krajowe 

ministerstwa rolnictwa i apelować do od-

powiednich ministrów o podjęcie działań 

pomocowych dla sektora kwiaciarskiego. 

Pomoc krajowa będzie prawdopodobnie 

niewystarczająca, dlatego konieczne jest 

podjęcie natychmiastowych działań na 

szczeblu europejskim – czytamy w ofi-

cjalnych komunikatach Copa-Cogeca. 

Wielkość strat i „zapaść” w sektorze 

roślin ozdobnych zależeć będzie od 

długości okresu wygaszania pandemii 

koronawirusa. Straty sektora mogą 

zostać zminimalizowane dzięki wdro-

żeniu przez władzę właściwych dzia-

łań, takich jak umorzenie zobowiązań 

wobec KRUS, przesunięcie terminów 

spłaty kredytów, udzielenie nisko- lub 

nieoprocentowanych kredytów ban-

kowych na podtrzymywanie produkcji 

i zachowanie płynności finansowej. PZO 

będzie aktywnie uczestniczył w działa-

niach podejmowanych na rzecz ograni-

czenia do minimum strat sektora roślin 

ozdobnych w Polsce.

Zdzisław Woźniak

lokalne szczepy winorośli. Około 190 wy-

stawców zaprezentowało swoją ofertę, 

wśród nich znalazło się 30 polskich win-

nic (fot. 1 i 2). 

Targi GASTROFOOD® to także miejsce 

spotkań polskich ogrodników (fot. 3 i 4), 

oferujących swoje produkty branży hote-

larskiej i restauratorom. W ramach akcji 

„Tradycja w natarciu”, której celem jest 

zwrócenie uwagi na bogactwo lokalnych 

smaków, prezentowano i degustowano 

dania z sałaty łodygowej (syn. szpara-

gowej), która w Małopolsce znana jest 

pod nazwą głąbik krakowski. Warzywo 

to według pochodzących z XIX w. doku-

mentów gościło na stołach krakowian. 

W zapomnienie zaczęło odchodzić na 

początku lat 60-tych. Według organi-

zatorów głąbik ma szansę stać się no-

wym kulinarnym symbolem Krakowa 

i prawdopodobnie już wkrótce potrawy 

z tego warzywa znajdziemy w kartach 

małopolskich restauracji. Podczas po-

kazów kulinarnych na Targach, na bazie 

zakiszonego głąbika przygotowano np. 

sos tatarski, żurek na wodzie z kiszenia 

czy zupę głąbikową z ukiszonych łodyg. 

Warzywo wykorzystano także na suro-

wo, do przyrządzenia gołąbków, a nawet 

chipsów.

Joanna Klepacz-Baniak

Sałata łodygowa to roślina dnia 
długiego, latem jej uprawa może 
sprawiać trudności, dlatego 
warto prowadzić uprawę na zbiór 
wiosenny lub jesienny. Może być 
wykorzystana jako przedplon lub 
poplon. Jest gatunkiem łatwym 
w uprawie. Częścią użytkową 
jest łodyga, którą ścina się przy 
ziemi, gdy osiągnie odpowiednią 
wysokość (30–60 cm) i średnicę, 
najpóźniej, gdy pojawiają się 
zawiązki kwiatostanu.
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V Zjazd Towarzystwa Nauk Ogrod-
niczych miał miejsce jesienią ub.r. 
Z tej okazji Wydział Ogrodnictwa, 
Biotechnologii i Architektury Kra-
jobrazu Szkoły Głównej Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie 
przygotował konferencję naukową 
(fot. 1). Jej tematem przewodnim by-
ło „Miejsce ogrodnictwa we współ-
czesnym życiu człowieka i ochronie 
środowiska”.
u Trendy w technologii przetwór-
stwa warzyw i owoców. Monika 
Mieszczakowska-Frąc (fot. 2, w za-
stępstwie za dr hab. Dorotę Konopa-
cką) z Zakładu Przechowalnictwa i Prze-
twórstwa Owoców i Warzyw z Instytutu 
Ogrodnictwa w Skierniewicach przed-
stawiła aktualne trendy w technologii 
przetwórstwa warzyw i owoców. Od 
kilku lat można zauważyć powrót do 
poszukiwania przez konsumentów pro-
duktów lokalnych. Trendami globalny-
mi są: etnocentryzm (konsumencki), 
zdrowy tryb życia, „slow life” i „slow 
food”, a także poszanowanie dla śro-
dowiska naturalnego. Zasady te prze-
strzegane są głównie przez osoby, któ-
re nie przekroczyły 35 lat, mają wyższe 
wykształcenie, a ich zarobki są powyżej 
średniej krajowej. Grupa ta kupuje żyw-
ność na bazarach, prosto od producen-
ta i w sklepach sieciowych, posiada też 

dużą wiedzę o zdrowym odżywianiu. 
Dla osób takich ważne jest skrócenie 
łańcucha dostaw żywności, najkorzyst-
niej, aby produkty trafiały bezpośred-
nio z gospodarstwa rolnego do konsu-
menta końcowego.

Przetwórstwo warzyw i owoców 
wymaga stosowania restrykcyjnych 
przepisów. W wypadku warzyw więk-
sze jest prawdopodobieństwo ich ska-
żenia szkodliwymi mikroorganizmami, 
które mogą znajdować się w glebie, np. 
bakterią Escherichia coli, trudniejszy, niż 
w obróbce owoców, jest też proces 
obierania (wskazane blanszowanie). 
W źle przygotowanych konserwach 
warzywnych i produktach pakowanych 
próżniowo może wytwarzać się jad 
kiełbasiany, toksyna botulinowa. Bez-
piecznymi formami utrwalania warzyw 
są: l suszenie – wskutek usunięcia wo-
dy mikroorganizmy mają ograniczone 
możliwości rozwoju, jednak tradycyj-
nie suszone warzywa nie są przezna-
czone do bezpośredniej konsumpcji, 
należy je poddać obróbce kulinarnej; 
l kiszenie – w wyniku fermentacji 
mlekowej obniża się pH produktu, co 
hamuje rozwój Clostridium botulinum; 
l marynowanie – w wyniku dodatku 
kwasu octowego lub cytrynowego 
obniża się pH warzyw. Za spożywa-
niem owoców i warzyw przemawia 

też ich prozdrowotne oddziaływanie 
na organizm ludzki (obniżają ryzyko 
zachorowania na choroby niezakaźne: 
nadciśnienie tętnicze, niedokrwienie 
serca, udar mózgu, prawdopodobnie 
nowotwory, otyłość, cukrzyca typu II, 
astma, zaćma, otępienie, osteoporoza 
oraz RZS). Polacy spożywają średnio 
1,5 porcji warzyw i owoców dziennie, 
a tylko 5% społeczeństwa spożywa  
5 zalecanych porcji.
u Kiszenie warzyw polega na wyko-
rzystaniu fermentacji mlekowej, w któ-
rej biorą udział bakterie kwasu mleko-
wego. Proces ten stosowany jest w celu 
utrwalenia surowców lub przedłużenia 
ich trwałości. Fermentowane warzywa 
stanowią żywność gotową do spożycia 
oraz mogą wchodzić w skład zaleca-
nych dziennych „pięciu porcji”. Stano-
wią dodatkowo źródło błonnika pokar-
mowego, witamin i soli mineralnych, 
są niskokaloryczne. Kwas mlekowy po-
wstający w czasie fermentacji obniża 
pH w jelitach i sprzyja rozwojowi mikro-
flory jelitowej rozkładającej szkodliwe 
związki. W przemyśle mleczarskim fer-
mentowanie z wykorzystaniem kultur 
starterowych LAB wykorzystywane jest 
na szeroką skalę, w przemyśle owoco-
wo-warzywnym rozwiązanie to jeszcze 
„raczkuje”. Kultury starterowe, zawiera-
jące czyste kultury bakterii fermentacji 

Ogrodnictwo we współczesnym świecie

Fot. 1. Uczestnicy V Zjazdu Towarzystwa Nauk Ogrodniczych fot. 1–3 M. Korzeniowska
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mlekowej o zróżnicowanym składzie 
gatunkowym, mają za zadanie inicjo-
wanie procesów fermentacji warzyw. 
Z punktu widzenia producenta (zakła-
du przetwórczego) dodatek LAB ha-
muje rozwój mikroflory niepożądanej 
oraz pozwala uzyskać produkty o do-
brej i powtarzalnej jakości. Z punktu 
widzenia konsumenta kultury starte-
rowe poprawiają walory smakowe i za-
pachowe kiszonek, wpływają na lepszą 
konsystencję produktów oraz wyższą 
jakość higieniczną i bezpieczeństwo 
zdrowotne, a także działają prozdro-
wotnie na organizm człowieka.
u Ważnym procesem w przetwórstwie 
jest mrożenie owoców i warzyw. Wy-
różnia się kilka rodzajów mrożenia: 
owiewowe, fluidyzacyjne, kontaktowe 
oraz w ciekłym azocie. Wysoką wydaj-
ność mrożenia owiewowego uzyskać 
można w zamrażarkach tunelowych, 
w których ruch powietrza wymuszają 
wentylatory, a zamrażany produkt jest 
przesuwany na wózkach lub taśmach. 
Mrożenie fluidyzacyjne jest odmianą 
owiewowego. W procesie tym produkt 
jest owiewany powietrzem o tempe-
raturze od –25°C do –35°C, a szybkość 
przepływu wynosi od 4 do 8 m/s. Mro-
żenie kontaktowe polega na „wylewa-
niu” na taśmę materiałów płynnych lub 
półpłynnych. Główną zaletą tego syste-
mu są dobre warunki wymiany ciepła 
– warzywa pozostają w bezpośrednim 
kontakcie z metalową powierzchnią 
mrożenia. Jedną z najszybszych metod 
zamrażania jest natomiast mrożenie 
w ciekłym azocie. W ten sposób owo-
ce jagodowe czy krajanka warzywna 
zostają zamrożone po 3–10 minutach.
u Dużą popularnością w ostatnim cza-
sie cieszą się warzywa i owoce minimal-
nie przetworzone, poddawane nie-
wielkiej obróbce, polegającej głównie 
na ich oczyszczeniu i pozbawieniu nie-
jadalnych części. Produktami minimal-
nie przetworzonymi mogą być zarówno 

pokrojone warzywa i owoce, jak i pro-
dukty powstałe wskutek wyciśnięcia czy 
przetarcia surowca (np. świeże soki, sosy 
i zupy). Ich trwałość może być zachowa-
na do 20 dni (od daty produkcji) przez 
zastosowanie pakowania w atmosferze 
modyfikowanej oraz przechowywanie 
chłodnicze. Taki rodzaj produktów kie-
rowany jest do świadomego konsu-
menta, poszukującego towarów o od-
powiedniej i gwarantowanej wartości 
odżywczej oraz pozwalających zmini-
malizować czas przygotowywania po-
siłków. Na rynku warzyw i owoców mi-
nimalnie przetworzonych największą 
dynamikę wzrostu można obserwować 
w krajach wysoko rozwiniętych. Kraje 
azjatyckie upatrują w tym dynamicznie 
zmieniającym się segmencie szansę na 
zwiększenie eksportu i poszerzenie ryn-
ku zbytu dla rodzimych produktów.
u W przetwórstwie owocowo-warzyw-
nym wyróżnia się kilka innowacyjnych 
technik niskotemperaturowych. Wyso-
kie ciśnienie (HPP), najczęściej do 600 
MPs stosuje się przy produkcji soków 
i dżemów (technika zimnej pasteryza-
cji). Przy użyciu pulsujących pól elek-
trycznych (PFE) niszczone są drobno-
ustroje i zmieniane błony komórkowe 
surowców. Proces ten ułatwia ekstrak-
cję bioaktywnych składników do so-
ków. Technika zastosowania impul-
sów światła (ILP) o dużym natężeniu, 
w zakresie 200–1100 nm i dawce energii 
0,01–50 J/cm2 opiera się na wyjaławia-
niu powierzchni zarówno surowców 
minimalnie przetworzonych, jak i opa-
kowań. Zimna plazma wykorzystuje 
z kolei wzbudzenie cząsteczek gazu. 

Polega na utrwaleniu produktów bez 
opakowań lub produktów pakowa-
nych w niektóre tworzywa sztuczne. 
W grzaniu omowym wytwarza się cie-
pło wskutek przepływu przez produkt 
prądu elektrycznego. Jest to techno-
logia ciągła, wykonywana przed roz-
lewem. Ogrzewanie mikrofalowe 
to oddziaływanie zmiennego pola 
elektrostatycznego o częstotliwości  
2450 MHz na dipole i jony. Ultradźwię-
ki są to fale dźwiękowe powyżej zakre-
su słyszalnego dla człowieka (powyżej 
16 kHz). Wykorzystywane są w obróbce 
ciał stałych i cieczy.
u  Oczekiwania konsumentów.  
Dr hab. Sylwia Żakowska-Biemans (fot. 3)  
z SGGW opowiedziała o zmieniających 
się oczekiwaniach konsumentów wo-
bec żywności i ich implikacjach dla roz-
woju rynku owoców i warzyw. Zacho-
wania w sferze żywności i żywienia 
stanowią szczególny rodzaj zachowań 
konsumentów, ponieważ z jednej stro-
ny są one implikowane przez uczucia 
głodu i łaknienia oraz zinternalizowane 
wzory, a z drugiej – związane z oddzia-
ływaniem poszczególnych elementów 
marketingu żywnościowego, a także 
warunków otoczenia przyrodniczego, 
społeczno-kulturowego i ekonomicz-
nego. Istnieje przekonanie, że dzięki 
obecności wielu witamin i minerałów 
w owocach są one zdrowe. Stąd bierze 
się przeświadczenie, że w przeciwień-
stwie do słodyczy nie należy ich ogra-
niczać. Tymczasem tak nie jest. Cukier 
prosty znajdujący się w owocach wchła-
nia się błyskawicznie już w jamie ustnej 
i znacząco podnosi poziom glukozy 

Ogrodnictwo we współczesnym świecie

Fot. 2. Monika Mieszczakowska-Frąc Fot. 3. Dr hab. Sylwia Żakowska-Biemans
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Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin
Zgodnie z rezolucją Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych rok 2020 jest 
Międzynarodowym Rokiem Zdrowia 
Roślin. W związku z tym 7 stycznia 
w Warszawie obyła się konferencja 
„Zdrowie roślin w dobie zmian kli-
matu”, której organizatorem była Pań-
stwowa Inspekcja Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa (PIORiN), a patronat 

objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 

Andrzej Duda. 

Wydarzenie spotkało się z dużym 

zainteresowaniem szerokiego grona 

odbiorców. Prelegentami byli m.in. Jan 

Krzysztof Ardanowski, Minister Rolni-

ctwa i Rozwoju Wsi; Janusz Wojciechow-

ski, komisarz UE ds. rolnictwa; Francois 

Petter, zastępca dyrektora generalnego 

Europejsko-Śródziemnomorskiej Orga-

nizacji Ochrony Roślin; Małgorzata J. Go-

lińska, sekretarz stanu w Ministerstwie 

Klimatu, Główny Konserwator Przyrody 

oraz Andrzej Chodakowski, główny in-

spektor PIORiN.

Prezydent RP zwrócił uwagę na miej-

sce konferencji – Belweder, zlokalizo-

wane w sąsiedztwie Parku Łazienkow-

skiego, obiektu o dużej różnorodności 

gatunkowej roślin i pomników przyro-

dy. Podkreślił rolę świata roślin, w tym 

lasów, w ochronie powietrza i klimatu 

oraz mówił o zagrożeniach, jakie rodzi 

niewłaściwa i bezmyślna ingerencja 

człowieka w środowisko naturalne.  

J. K. Ardanowski podkreślił koniecz-

ność dostosowania produkcji roślin-

nej do zasad zrównoważonego rolni-

ctwa, polegającego na racjonalnym 

wykorzystaniu zasobów przyrody 

i ograniczeniu do niezbędnego mi-

nimum użycia chemicznych środków 

ochrony roślin. Zwrócił też uwagę 

na rolnictwo ekologiczne, bioróżno-

rodność gleb i zmianowanie upraw.  

J. Wojciechowski uznał z kolei, że na-

deszła pora wypracowania nowego 

spojrzenia na rolnictwo, które powinno 

się rozwijać w sposób „zgodny z naturą” 

i zachowując zasady zrównoważonej 

produkcji żywności. W uzyskaniu tych 

efektów pomocne będą działania za-

warte w opracowanych dla rolnictwa UE 

dwóch strategiach: „Nowy zielony ład dla 

Europy” oraz „Od pola do stołu”. Komisarz 

zaapelował do naukowców o korzysta-

nie z licznych programów badawczych 

UE i grantów w zakresie zdrowia roślin. 

Według nowego budżetu UE na lata 

2020–2027 na tego typu działania 

poświęcone zostanie ok. 10 mld euro 

(w związku z pandemią koronawirusa 

programy mogą ulec zmianie – red.).  

F. Petter pod-

kreśliła, że przy-

czyną wzrostu zagrożenia zdrowia 

roślin jest działalność człowieka, której 

następstwami są zmiany klimatyczne, 

ograniczenie bioróżnorodności i mo-

dyfikacje ekosystemów, sprzyjające 

powstawaniu warunków korzystnych 

do rozwoju agrofagów. Międzynaro-

dowy Rok Zdrowia Roślin jest doskonałą 

okazją do zwrócenia uwagi na ogromne 

znaczenie zdrowia roślin dla ochrony 

środowiska, lasów, różnorodności biolo-

gicznej, a także bezpieczeństwa żywnoś-

ciowego – podkreśliła prelegentka. Zda-

niem M. J. Golińskiej zagrożeniami dla 

rodzimych ekosystemów są globalna 

wymiana handlowa i wynikający z tego 

„napływ” nowych gatunków szkodni-

ków i patogenów roślin. Ich rozwój na 

obszarze naszego kraju możliwy jest dzię-

ki zmianom, jakie zachodzą w klimacie. 

Konieczne są dyskusja i poszukiwanie roz-

wiązań spowalniających zmiany klimatu  

– podsumowała wypowiedź prelegent-

ka. A. Chodkowski zachęcał do korzysta-

nia z uruchomionej przez PIORiN strony 

internetowej: https://www.rokroslin.pl/, 

na której można znaleźć informacje 

związane z tym wydarzeniem.

Zdzisław Woźniak

we krwi. Jest to najprostsza droga do 
cukrzycy. Obecnie konsumenci zaczyna-
ją zmieniać swoje zachowania wzglę-
dem wybieranych produktów. Sięgają 
często po artykuły sezonowe, naturalne 
i jak najmniej przetworzone, niezawiera-
jące konserwantów, a także lokalne czy 
z własnej działki.

Większość konsumentów zapyta-
nych, czy spożywają 5 porcji owoców 
i warzyw, odpowie, że zdarza im się to 

niezbyt często. Dla konsumenta ważne 
jest niemarnowanie żywności, sprzy-
jają temu minimalizowanie stopnia 
przetworzenia żywności, a także po-
szukiwanie tradycyjnych metod jego 
przetwarzania. Wśród konsumentów 
pojawiają się nowe trendy żywienio-
we, które będą nabierać na sile, są ni-
mi np. Eco2, roślinna rewolucja, życie 
bez plastiku, lokalnie idealnie, kon-
sument konkurent (DIY), wygoda 3D, 

patriotyzm konsumencki (krajowe pro-
dukty), względy etyczne. Wśród obec-
nie panujących trendów najsilniejsze 
to: l mini owoce i warzywa; l warzywa 
i owoce – zero pestycydów; l przekąski 
warzywne; l łączenie świeżych warzyw 
np. z humusem; l dania ekspresowe;  
l dania mrożone; l produkty warzywne 
smakujące jak mięso (dla wegetarian).

Monika Korzeniowska
współpraca

aktualności
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Hypoalergiczne 
odmiany jabłoni  
– popyt rośnie
Dr inż. Kamila Łucja Bokszczanin

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Regularne spożywanie warzyw i owoców jest podstawą zdrowej 
diety, która może zapobiegać chorobom lub zmniejszać 
częstość występowania niektórych z nich (w tym chorób 
sercowo-naczyniowych, astmy, cukrzycy i raka). Dzieje się tak za 
sprawą składników odżywczych (witamin, minerałów 
i błonnika) i metabolitów wtórnych (fenoli, flawonoidów 
i karotenoidów) zawartych w produktach roślinnych. Pełnią one 
ważną rolę przeciwutleniaczy.

Coraz więcej osób dotkniętych jest 
niestety alergią na owoce. Szacuje się, 
że na świecie dotyczy ona 2,2–15,5% 
dzieci w wieku 0–6 lat i 0,4–6,6% do-
rosłych. Jedną z najbardziej rozpo-
wszechnionych alergii pokarmowych 
jest alergia na jabłka. Obszerne ogól-
noeuropejskie badanie ankietowe wy-
kazało, że jabłka zajmują czwarte miej-
sce wśród 24 uczulających produktów 
spożywczych i piąte miejsce po orze-
chu laskowym, brzoskwini, krewetkach 
i pszenicy (wykres na str. 44). Wśród 
pokarmów uczulających, dla popula-
cji 11 badanych krajów, jabłka zajmują 
trzecie miejsce. Alergia na orzechy la-
skowe i jabłka dotyczy w dużej mierze 
populacji Szwecji.

ALERGIA NA JABŁKAALERGIA NA JABŁKA

Obecnie nie ma skutecznego sposo-
bu leczenia alergii na jabłka. Pozosta-
je unikanie spożywania nietolerowa-
nych owoców. Właściwości uczulające 
jabłek zależą w dużej mierze od 

odmiany. Wyróżnia się odmiany ni-
sko, średnio i wysoce alergogenne. Siła 
wywoływania reakcji alergicznej zale-
ży zarówno od czynników „zewnętrz-
nych” – warunków wzrostu drzew 
i przechowywania owoców, jak i „we-
wnętrznych” – genotypu odmiany.

Osoby uczulone na jabłka najczęś-
ciej nie tolerują surowych owoców. 
Wiadomo, że białka występujące 
w owocach mogą wywoływać alergię. 
Działają jak alergeny – układ odpor-
nościowy błędnie klasyfikuje je jako 
niebezpieczne. Efektem jest zależna 
od przeciwciał nadmierna odpowiedź 
immunologiczna organizmu, cechują-
ca się charakterystycznymi objawami 
uczulenia. Wyróżnia się dwa typy aler-
gii na jabłka: alergię Mal d1 i alergię 
Mal d3.

ALERGIA TYPU MAL D1ALERGIA TYPU MAL D1

Występuje głównie wśród ludności za-
mieszkującej Europę Północną i Środ-
kową, dotyczy ok. 8% populacji. Ten 
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Pokarmy 
najbardziej 
uczulające 
populacje 
Europy

typ alergii związany jest najczęściej 
z alergią na pyłek brzozy. U ok. 70% 
pacjentów uczulonych na pyłek rozwi-
ja się reakcja nadwrażliwości na aler-
geny pokarmowe. Jest to spowodo-
wane bardzo dużym podobieństwem 
w budowie alergenu pyłku i alergenu 
owocu. Alergicy posiadają przeciwcia-
ła rozpoznające białko Mal d1. Intere-
sujące jest to, że te same przeciwciała 
przyłączają się również do alergogen-
nych białek z pyłku brzozy i leszczyny. 
Zjawisko to nosi nazwę reakcji krzy-
żowej. Wiele osób uczulonych na py-
łek brzozy, które wiosną wykazują 
objawy kataru siennego, ma również 
alergię na owoce większości odmian 
jabłoni. Do symptomów klinicznych 
alergii pokarmowej typu Mal d1 nale-
ży tak zwany zespół alergii jamy ust-
nej (OAS, z ang. oral allergy syndrom), 
któremu towarzyszy obrzęk błony ślu-
zowej jamy ustnej, języka i/lub ust. 
Objawia się swędzeniem, parzącym 
bólem, mrowieniem i/lub obrzękiem 
naczyniowym ust, języka, podniebie-
nia i gardła, czasem z towarzyszącym 
swędzeniem uszu i uczuciem ucisku 
w gardle. Możliwe są także dolegli-
wości obejmujące drogi oddechowe. 
Osoby cierpiące na alergię muszą czę-
sto oczyścić gardło po spożyciu jabłka. 
Mogą u nich również występować cza-
sowe problemy z głosem.

Nasilenie objawów zależy od stę-
żenia białek Mal d1, z którymi mogą 

wiązać się przeciwciała układu od-
pornościowego oraz izoformy białka 
Mal d1 w jabłku (istnieje kilka genów 
kodujących białka Mal d1). Białka róż-
nią się od siebie budową. Niektóre 
nawet w niskich stężeniach wywo-
łują reakcje alergiczne. Białka Mal d1 
to grupa substancji o podobnej bu-
dowie, dlatego w celu oszacowania 
potencjału alergicznego odmiany nie 
wystarczy określić samej zawartości 
Mal d1 w owocach. Ważna jest rów-
nież identyfikacja typu białka Mal d1. 
Reakcja alergiczna zależy ponadto od 
wrażliwości osoby uczulonej, wystę-
powania reakcji krzyżowej z pyłkiem 
brzozy oraz progu stężenia alergenu, 
przy którym jest wywoływana. Próg 
ten jest znacznie niższy w miesiącach 
kwitnienia brzozy.

Krytyczne stężenie Mal d1 w jabłku, 
wywołujące alergię jest zmienne w za-
leżności od wrażliwości osoby spoży-
wającej ten owoc. Białka Mal d1 wystę-
pują zarówno w skórce, jak i w miąższu 
owoców. Po podgrzaniu, w tempera-
turze > 40°C, białka te ulegają dena-
turacji i zwykle nie powodują alergii. 
Pasteryzowany sok jabłkowy, szarlotka 
i galaretka nie wywołują reakcji aler-
gicznej u osób cierpiących na alergię 
typu Mal d1. W wypadku suszonych 
owoców tylko temperatura powyżej 
60°C znosi ich potencjał alergiczny. 
Właściwości uczulające zachowują 
także owoce suszone w warunkach 

sprzyjających zachowaniu witamin, 
to znaczy w temperaturze 40°C, lub 
liofilizowane. W wypadku jabłek prze-
znaczonych do suszenia należy wybie-
rać owoce odmian hypoalergicznych.

ALERGIA TYPU MAL D3ALERGIA TYPU MAL D3

Występuje głównie u mieszkańców 
Europy Południowej i krajów basenu 
Morza Śródziemnego. Osoby uczulo-
ne reagują na białko jabłka zwane biał-
kiem Mal d3. Jest ono jedynym alerge-
nem jabłka zlokalizowanym wyłącznie 
w skórce. Dlatego alergicy Mal d3 po-
winni spożywać owoce obrane, aby po 
ich konsumpcji nie wystąpiła u nich 
reakcja uczuleniowa. Białko Mal d3 
w przeciwieństwie do Mal d1 jest sta-
bilne termicznie. Dlatego nawet pa-
steryzowany sok jabłkowy lub kawał-
ki jabłek w cieście wyzwalają alergię. 
Do objawów uczulenia typu Mal d3 
należą biegunka i wysypka, a nawet 
duszności. Wśród mieszkańców Euro-
py Środkowej ta forma alergii jest dość 
powszechna. Uważa się, że współwy-
stępuje ona równolegle z alergią na 
brzoskwinie.

SUBSTANCJE SUBSTANCJE 
ALERGOGENNE ALERGOGENNE W W JABŁKUJABŁKU

Układ odpornościowy niektórych 
osób klasyfikuje białko z jabłka jako 
niebezpieczne i inicjuje przesadną, 
szybką i silną reakcję obronną, która 
przejawia się jako alergia. Uważa się, 
że białka Mal d1 jabłek pełnią w rośli-
nie funkcje obronne przed niektóry-
mi patogenami grzybowymi. Podczas 
przechowywania wzrasta zawartość 
białka Mal d1. Im lepsze warunki utrzy-
mania jakości owoców podczas prze-
chowywania, tym niższy i późniejszy 
wzrost zawartości Mal d1. Efekt taki 
uzyskuje się, traktując owoce po zbio-
rze 1-MCP (1-metylocyklopropen) 
i przechowując owoce w warunkach 
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bardzo niskiego stężenia tlenu (ULO) 
i dynamicznie kontrolowanej atmosfe-
ry (DCA). W czasie zbiorów zawartość 
alergenu w owocach jest najniższa.

Największy wpływ na zawartość 
alergenów w owocu ma odmiana. 
Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest 
uprawa odmian przyjaznych dla aler-
gików. Według prof. R. Carle z Uniwer-
sytetu Hohenheim wzrastająca liczba 
osób uczulonych na jabłka może być 
m.in. efektem ubocznym nowoczes-
nej hodowli jabłek. W procesie hodowli 
dąży się m.in. do wyeliminowania nie-
których substancji polifenolowych 
z owoców, które przyczyniają się do 
brązowienia ich miąższu. Substancje 
polifenolowe są tymczasem związkami 
naturalnie chroniącymi roślinę przed 
atakiem mikroorganizmów. Zmniejsze-
nie ich zawartości w owocach zapew-
nia jabłkom ładniejszy wygląd miąższu 
(bardziej atrakcyjny dla konsumenta), 
jednocześnie jednak eliminowana jest 
bariera blokująca wychwyt alergenu 
jabłkowego Mal d1. Do tej pory nie 
potwierdzono jednak doświadczalnie 
tej zależności. Owoce starych odmian 
jabłoni zawierają często znacznie wię-
cej polifenoli, niż współczesne. I tak np. 
w owocach odmiany ‘Boskoop’ jest ich 
ok. dwa razy więcej niż w jabłkach od-
miany ‘Braeburn’ i pięć razy więcej, niż 
w owocach odmiany ‘Golden Delicio-
us’. Trendy dotyczące spożycia jabłek 
wskazują, że konsumenci poszukują 
owoców słodkich, o niskiej kwasowo-
ści. Owoce zawierające związki poli-
fenolowe są z kolei bardziej kwaśnie, 
dlatego według prof. R. Carle na rynku 
dominują jabłka odmian potencjalnie 
alergogennych.

PRZYJAZNE DLA PRZYJAZNE DLA 
ALERGIKÓWALERGIKÓW

Uważa się, że nie ma żywności, któ-
ra nie mogłaby u człowieka wywo-
łać reakcji alergicznej. Nie ma zatem 

odmian jabłek, które nie wywołają 
alergii. Istnieją jednak odmiany tole-
rowane przez większość osób z alergią 
Mal d1. Jeśli u osób bardzo wrażliwych 
po zjedzeniu jabłek takiej odmiany 
(wkrótce po zbiorze, ale też po dłuż-
szym przechowywania) nie wystąpią 
objawy uczulenia (lub będą one znacz-
nie zredukowane), odmianę taką klasy-
fikuje się jako przyjazną dla alergików 
(hypoalergiczną).

Hodowcy drzew owocowych zwra-
cają coraz większą uwagę na problem 
alergii konsumentów na jabłka, a prace 

badawcze nad uzyskaniem odmian hy-
poalergicznych realizowane są w róż-
nych ośrodkach na świecie. W Holan-
dii wyhodowano odmianę ‘Santana’ 
(tabela na str. 46). Według badań Uni-
wersyteckiego Centrum Medycznego 
w Groningen (Holandia) owoce tej od-
miany toleruje 75% pacjentów z łagodną 
alergią na jabłka. Z tego względu ‘San-
tana’ zaliczana jest do grupy odmian ni-
skoalergogennych. Odmiana powstała 
w latach 70-tych ub.w. ze skrzyżowa-
nia odmian ‘Elstar’ x ‘Priscilla’. Celem 
krzyżówki było połączenie jakości 

Więcej na corteva.pl
™ ® SM znaki towarowe lub znaki usługowe należące do Dow AgroSciences, DuPont, Pioneer  
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©2020 Corteva.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem 
przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty 

wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.  

NOWOŚĆ! TALIUS™ SAD, 

sprawdzony fungicyd, teraz dostępny także dla sadowników!

  Zabezpieczysz swój sad przed wszystkimi szczepami 
mączniaka

  Chronisz uprawy długo, aż do 6 tygodni, także nowe 
przyrosty roślin

  Kupisz go w dobrej cenie

  Zabezpieczysz plon oraz sprzedasz zdrowe,  
dorodne jabłka i gruszki

Talius
SAD
FUNGICYD

Rozwiąż problem mączniaka 
jednym prostym ruchem

Talius sad 130x181 Corteva JW 2020.indd   1 17.01.2020   15:03

r e k l a m a



HASŁO OGRODNICZEHASŁO OGRODNICZE 2/202046

wydarzenia

owoców odmiany ‘Elstar’ z odpornoś-
cią na parcha odmiany ‘Priscilli’. Pierwsze 
owoce pojawiły się w sprzedaży dopiero 
w 2006 r. w holenderskiej sieci super-
marketów Albert Heijn. Modele sprze-
daży i promocji, a także sposobu uprawy 
i przechowywania jabłek ‘Santana’ po-
wstały dzięki współpracy naukowców, 
lekarzy, hodowców i fundacji działającej 
na rzecz pomocy osobom wykazującym 
objawy alergii na żywność. Odmiana ta 
jest dodatkowo mało podatna na par-
cha. To sprawia, że może być uprawiana 

w sposób ekologiczny, co ma miejsce 
np. w Holandii. Owoce tej odmiany 
dojrzewają w połowie września. Jakość 
owoców (jędrność, smak) jest dobra, ale 
gwałtownie spada od końca listopada. 
Okres trwałości owoców wynosi dwa 
miesiące. Jabłka nadają się do krótkie-
go przechowywania. Odmiana podle-
ga ochronie prawnej. Drzewa można 
sadzić po zawarciu umowy licencyjnej 
(Freshforward, Holandia).

Z niemieckiej hodowli prowadzo-
nej w Bawarskim Centrum Owocowym 

Hallbergmoos dr Michael Neumüller 
uzyskał dwie ciekawe odmiany, które 
mogą stać się alternatywą dla osób 
uczulonych na jabłka. Pierwsza z nich 
– Gräfin Goldach® (Hrabina Goldach) 
powstała ze skrzyżowania odmian ‘Ru-
binette’ x ‘Pomona’. Jest ona średnio 
podatna na parcha (w stopniu podob-
nym do odmiany ‘Elstar’) i na mącznia-
ka. Zarejestrowana jest pod nazwą ‘Bay 
4069’ i chroniona wspólnotowym wy-
łącznym prawem do odmiany. Drzewa 
o średniosilnym wzroście charaktery-
zują się zwartym pokrojem i średnią 
gęstością rozgałęzień, w starszym 
wieku rosną słabiej. Pędy kończą swój 
wzrost wcześnie. Odmiana owocuje 
regularnie i bardzo obficie. Wykazuje 
niską tendencję do przemienności. Jest 
dobrym zapylaczem. Owoce są śred-
niej wielkości (osiągają masę ok. 180 g).  
Udział w plonie owoców pierwszej 
klasy jest bardzo wysoki. Dojrzałość 
zbiorczą osiągają one 10 dni później, 
niż owoce odmiany ‘Gala’, a dojrza-
łość konsumpcyjną – od października. 
W chłodni w temperaturze ok. 1,5°C 
jabłka można przechowywać do mar-
ca, natomiast z użyciem preparatu 

Wybrane odmiany o niskiej, średniej i wysokiej alergogenności

Stopień alergenności odmian

Niski Średni Wysoki
‘(Biały) Glockenapfel’ ‘Jonatan’ ‘Koksa Pomarańczowa’
‘(Czerwony) Grafsztynek’ ‘Fuji’ ‘Braeburn’
‘Alkmene’ ‘Prima’ ‘Golden Delicious’
‘Altländer Pfannkuchen’ ‘Granny Smith’
‘Biesterfeld Renette’ ‘Jonagold’
‘Boskoop’ (zielony i czerwony)’
‘Finkenwerder Herbstprinz’
‘Goldparmäne’
‘Jamba’
‘Krügers / Celler Dickstiel’
‘Martini’
‘Mutterapfel’
‘Ontario’
‘Priscilla’
‘Rubinette’
‘Santana’

Nowe ustawy o zdrowiu roślin
W Polsce weszły w życie dwie nowe ustawy dotyczące zdro-
wia roślin. Są to: 
l Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agro-

fagami (Dz.U. 2020 r., poz. 424);

l Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochro-

ny Roślin i Nasiennictwa (Dz.U. 2020 r., poz. 425).

Konieczność przyjęcia nowych ustaw wynika z prowadzonej 

na poziomie UE reformy prawa z zakresu kontroli urzędowych 

w łańcuchu żywnościowym i nowych rozporządzeń Parla-

mentu Europejskiego i Rady, obowiązujących w tym zakresie. 

Ich przyjęcie podniesie bezpieczeństwo fitosanitarne Pol-

ski, ograniczy ryzyko introdukcji do kraju nowych groźnych 

agrofagów, a także zapewni poziom ochrony fitosanitarnej 

wymagany dla obecności polskich płodów rolnych na rynku 

międzynarodowym.

u Ustawa o ochronie roślin przed agrofagami. Jej celem jest 

wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów pra-

wa UE: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środ-

ków ochronnych przeciwko agrofagom roślin oraz Rozporzą-

dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 

15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych 

czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapew-

nienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz 

zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia 

roślin i środków ochrony roślin (rozporządzenie w sprawie 

kontroli urzędowych). Ustawa na ograniczyć ryzyko zawle-

czenia do Polski i zadomowienia się na terenie naszego kraju 

nowych, niewystępujących dotąd agrofagów – wiroidów, 

wirusów, bakterii, grzybów, organizmów grzybopodobnych, 
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SmartFresh® lub w przechowalni z kontrolowaną atmo-
sferą – do końca czerwca. Skórka pokryta jest paskowa-
nym, rozmytym, czerwono wybarwionym rumieńcem. 
Owoce charakteryzują się średnią kwasowością (3–6 g/l) 
i średnią zawartością ekstraktu (13–14%), są wybitnie de-
serowe, aromatyczne, lekko kwaśne. Ich smak pochodzi 
od odmiany rodzicielskiej ‘Rubinette®’, trwałość zaś – od 
odmiany ‘Pomona’. Uważa się, że jabłka tej odmiany mogą 
być przechowywane znacznie dłużej, niż owoce odmiany 
‘Santana’.

Odmianą polecaną dla alergików jest też Sonnen-
glanz®. Pochodzi ona z tej samej hodowli co Gräfin 
Goldach®. Powstała ze skrzyżowania odmian ‘Pinova’ 
x ‘Topaz’. Jest objęta ochroną patentową pod nazwą 
‘Bay 4210’. Drzewo początkowo rośnie umiarkowanie 
silnie, później słabiej. Owocuje bardzo regularnie i ob-
ficie. Wymaga przerzedzania. Kwitnie późno. Owoce 
osiągają dojrzałość zbiorczą około 5 dni później, niż 
owoce odmiany ‘Golden Delicious’. Jabłka są średniej 
wielkości, o zmiennym kształcie od zaokrąglonego do 
spłaszczonego, bardzo jędrne (9,3 kg/cm²). Charaktery-
zują się średnio wysoką kwasowością (6–8 g/l) i wysoką 
zawartością ekstraktu (13,5–14,5%). Owoce nie wyka-
zują tendencji do ordzawień. Można przechowywać je: 
w chłodni w temperaturze 1,5–2°C do kwietnia, w wa-
runkach kontrolowanej atmosfery w podobnej tempe-
raturze – do lipca. Odmiana charakteryzuje się niską po-
datnością na parcha (podobnie jak odmiana ‘Pinova’).  
Owoce są odpowiednie dla alergików (Mal d1).

aktualności

nicieni, owadów i roztoczy, atakujących rośliny, mogących 

spowodować istotne straty gospodarcze. Reguluje także 

kwestie dotyczące urzędowej rejestracji podmiotów pro-

fesjonalnych. Ustawa określa także zasady kontroli towa-

rów roślinnych w obrocie międzynarodowym z krajami 

nienależącymi do UE w zakresie certyfikacji fitosanitarnej 

w eksporcie oraz kontroli fitosanitarnej w imporcie.

u Ustawa o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Na-
siennictwa. Jej celem jest uregulowanie kompetencji, 

organizacji i zasad działania PIORiN, w tym również wdro-

żenie do polskiego porządku prawnego przepisów prawa 

UE dotyczących organizacji i funkcjonowania urzędowych 

laboratoriów wykonujących badania w zakresie ochrony 

roślin i nasiennictwa.

Joanna Klepacz-Baniak
Na podstawie informacji: MRiRW, PIORiN



HASŁO OGRODNICZEHASŁO OGRODNICZE 2/20204848

bliżej techniki

Prof. dr hab.  

Ryszard Hołownicki

Instytut Ogrodnictwa  
w Skierniewicach

Już wkrótce 
kombajnowy zbiór 
pestkowych

Już podczas pierwszych testów nasze-

go wiśniowego kombajnu wykorzy-

stanego do zbiorów śliwek zauważyliśmy, 

jak świeżo prezentują się owoce pokryte 

nalotem woskowym. Wprawdzie kombajn 

przeznaczony był do zbioru owoców prze-

mysłowych i z tego powodu zdarzały się 

także owoce lekko uszkodzone, ale i tak 

wyglądały one lepiej od tych, zbieranych 

ręcznie. Niewiele pozostało bowiem z wo-

skowego nalotu, który „wytarły” opako-

wania i palce zbierających ludzi. Dlatego 

warto spróbować kombajnowego zbioru 

owoców konsumpcyjnych, jeśli przema-

wiają za tym nie tylko opisane powyżej 

obserwacje, lecz również parametry 

owoców pestkowych, które mają mniej-

szą masę, są znacznie bardziej sprężyste 

i tym samym – bardziej, niż ciężkie jabłka 

i gruszki, odporne na uszkodzenia me-

chaniczne. 

Mimo ponad 40 lat badań w świecie nie 

udało się dotąd osiągnąć zadawalających 

wyników, które choć na krok przybliżyłyby 

zbiór maszynowy owoców konsumpcyjnych 

do poziomu komercyjnego. Choć spręży-

ste owoce pestkowe są bardziej odporne na 

uszkodzenia mechaniczne od ziarnkowych 

(jabłka, gruszki), to nadal są one zmorą bada-

czy i konstruktorów kombajnów, ponieważ 

przy kontakcie z konarami drzewa nie jest 

łatwo uniknąć obić i przecięć skórki. Najła-

twiej osłonić ostre i twarde krawędzie kom-

bajnu miękką gąbką lub innymi sprężystymi 

wykładzinami. Ale jak uchronić spadające 

owoce przed zderzeniami z innymi owocami 

i ze zdrewniałymi organami korony drzewa? 

Logicznym sposobem jest zmniejszenie wy-

sokości spadku owocu. Nie jest łatwo tego 

dokonać, wiedząc, że owoc po strząśnięciu 

z drzewa spada swobodnie z wysokości 

nieraz 1,5–2,0 m, zanim dotrze do ekranu 

chwytnego umieszczonego pod drzewem, 

wielokrotnie obijając się o gałęzie.

W koncepcji kombajnowego zbioru 

wiśni i śliwek dla przetwórstwa kluczową 

rolę odgrywał nowatorski w skali światowej 

kombajn, który opracowaliśmy w Instytucie 

Ogrodnictwa, natomiast w mniejszym stop-

niu liczyła się tu forma sadu. W wypadku 

zbioru tych owoców, ale przeznaczonych 

do bezpośredniego spożycia, nie mniej 

ważny jest sposób formowania drzew. Oka-

zuje się jednak, że duże rezerwy wciąż tkwią 

w odmiennej przestrzennej formie drzew. 

Prof. Augustyn Mika w miejsce korony 

wrzecionowej, standardowej dla tego typu 

sadów, zaproponował prowadzenie drzew 

w formie litery „T” po to, aby ograniczyć do 

minimum wysokość, z której spadają owo-

ce, i liczbę zderzeń strząśniętych owoców 

z twardymi organami drzewa. W wypadku 

takich drzew częstość występowania zde-

rzeń jest z oczywistych powodów znacz-

nie mniejsza niż dla standardowych koron 

wrzecionowych i tych z wyraźnie ukształ-

towanym przewodnikiem. Doświadczalny 

kombajn połówkowy, opracowany i wyko-

nany przez zespół Zakładu Agroinżynierii IO 

pod kierownictwem dr. Jacka Rabcewicza, 

wyposażony jest w umieszczony poziomo 

nad rzędem drzew otrząsacz, wykonujący 

drgania skrętne. W czasie zbioru drgające 

palce „zagłębione” w koronie drzewa wpra-

wiają pędy z owocami w ruch drgający i bez 

trudu strząsają owoce, które opadają na 

poziomy przenośnik umieszczony poniżej 

korony. Dalej owoce są kierowane do skrzy-

nek, a po drodze odsysane są liście i inne 

zanieczyszczenia. Na tym zbiór się kończy, 

ale owoce czeka jeszcze sortowanie, gdyż 

pojawiają się pojedyncze uszkodzone owo-

ce, które należy oddzielić przed ich wysyłką 

do sprzedaży.

Badania nad technologią kombajnowe-

go zbioru konsumpcyjnych śliwek i wiśni 

przeznaczonych do bezpośredniego spo-

życia osiągnęły fazę końcową i już wkrót-

ce będzie można przystąpić do wdrożenia 

tej technologii w praktyce. Wprawdzie nie 

dysponujemy jeszcze gotowymi kombaj-

nami do zbioru pestkowych owoców kon-

sumpcyjnych, ale znamy już przestrzenną 

konfigurację kombajnu i jego parametry 

robocze. Swoją przydatność potwierdziły 

również korony stołowe („T”), jak również 

model sadu. Można już z dużym przeko-

naniem stwierdzić, że jeśli tylko pojawi się 

zapotrzebowanie rynkowe na takie maszy-

ny, będzie można przystąpić do wdrożenia 

ich do praktyki sadowniczej.

Krytycy nowej technologii produkcji 

wiśni i śliwek twierdzą, że choć zwiększa 

ona znacząco wydajność zbioru, jedno-

cześnie podnosi koszty prowadzenia sadu 

związane z budową rusztowań i wyższymi 

kosztami formowania drzew. Trudno nie 

zgodzić się z takimi argumentami, ale czy 

nie jest to właściwy kierunek doskonale-

nia technologii sadowniczych, który ma 

na celu bardziej równomierne rozłożenie 

nakładów pracy w ciągu całego roku? Moż-

na będzie wtedy uniknąć spiętrzenia prac, 

obserwowanego podczas zbioru ręcznego, 

gdy zazwyczaj brakuje rąk do pracy, a po-

zostały czas w ciągu roku – przeznaczyć na 

spokojną budowę rusztowań i formowanie 

drzew. Dzięki temu gospodarstwo rodzinne 

z dwoma pracownikami sezonowymi za-

trudnionymi na okres zbioru będzie mogło 

bez trudu zebrać owoce nawet z 30 ha sadu.
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Do kwaszenia  
i na korniszony
Ares F1 to jedna z najnowszych odmian mieszańcowych 
ogórka gruntowego, wyhodowanych w Instytucie Ogrod-
nictwa w Skierniewicach. Jej największą zaletą jest wy-
soka odporność na sprawcę mączniaka rzekomego, co 
zostało potwierdzone w wieloletnich badaniach prowa-
dzonych w COBORU oraz w ODR-ach. Odmiana wyróżnia 
się długim okresem wegetacji, umożliwiającym zbiory 
nawet do końca września.

Ares F1 to odmiana średnio wczesna, plenna o bardzo dobrej 

strukturze plonowania (ponad 95% plonu handlowego w plo-

nie ogólnym). Rozpoczyna owocowanie około 50–55 dni  

po siewie. Rośliny o silnym wzroście i licznych pędach bocz-

nych, z przewagą kwiatów żeńskich, są bardzo tolerancyjne 

na stresowe warunki środowiska, m.in. chłody, suszę i wiatr.

Owoce są średniej długości, bardzo kształtne, cylindryczne, 

pokryte zieloną skórką z lekkim połyskiem i brodawkami 

średniej wielkości. Stosunek długości do szerokości wynosi 

3,1 : 1. Nie wykazują tendencji do przerastania na grubość, 

żółknięcia oraz zniekształceń. Oprócz walorów wizualnych 

owoce odznaczają się także bardzo dobrym smakiem pozba-

wionym goryczy, chrupkością oraz małą i zwartą komorą na-

sienną. Zachowują wysoką jakość i trwałość pozbiorczą. Po-

lecane są do konserwowania i kwaszenia oraz na korniszony.

Odmiana wymaga standardowych warunków uprawy, 

w tym nawożenia zalecanego dla ogórka. Ze względu na 

kompleksową odporność na choroby, zwłaszcza na mącznia-

ka rzekomego, rekomendowana jest do upraw ekologicznych 

oraz integrowanych z ograniczoną ochroną chemiczną. Od-

miana Ares F1 bardzo dobrze sprawdza się zarówno na plan-

tacjach wielkotowarowych, jak i w ogrodach przydomowych.

Dr Urszula Kłosińska
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

Owoce odmiany Ares F1

fo
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Szparagowy biznes
Dr Tomasz Spiżewski

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

W Polsce co roku zbiera się ok. 6 tysięcy ton szparagów, 
światowa produkcja tego warzywa oscyluje w granicach 1,5 
miliona ton. W porównaniu do produkcji innych warzyw nie są 
to duże wartości. I tak np. tylko z krajowych upraw gruntowych 
uzyskuje się corocznie plon ok. 4–5 mln ton. Szparagi jeszcze 
kilkanaście lat temu były mało znane i rzadko spożywane 
w naszym kraju, poza Wielkopolską i województwem lubuskim. 
Większość produkowanych wtedy wypustek szparaga była 
eksportowana na rynek niemiecki. Sytuacja ta uległa jednak 
zmianie i obecnie szacuje się, że ponad 50% zbieranych u nas 
szparagów trafia na rynek krajowy.

NA POLSKICH STOŁACHNA POLSKICH STOŁACH

Szparagi są warzywem sezonowym, 
spożywanym w największych ilościach 
od kwietnia do czerwca, gdy trwa okres 
ich zbioru w Polsce. Świeże szparagi, 
dzięki importowi nawet z tak odległych 
krajów jak Peru czy Meksyk, dostęp-
ne są na rynku prawie przez cały rok. 
W przeszłości na krajowym rynku do-
minowały szparagi o białych wypust-
kach, obecnie podaż szparagów bie-
lonych i zielonych jest na podobnym 
poziomie. Szparag jest warzywem ni-
skokalorycznym, cenionym głównie za 
walory smakowe. Jego wartość odżyw-
cza jest nieduża. Wypustki zawierają 
około: 5–6% suchej masy, 2% białka, 
30 mg witaminy C oraz niewielkie ilo-
ści witamin B1, B2, kwasu nikotynowego, 
karotenu i soli mineralnych, głównie 
fosforu, wapnia i żelaza. Osoby, które 
dopiero zaczynają odkrywać wartości 
kulinarne szparagów, preferują zielone 
(fot. 1), nie mają one bowiem, charak-
terystycznego dla białych, gorzkawe-
go smaku. Im bardziej niekorzystne są 
warunki uprawy, tym bardziej gorzkie 

stają się wypustki. Dzieje się tak na sku-
tek nagromadzenia się w nich asparagi-
ny. Zwykle towarzyszy temu tworzenie 
się nadmiernych ilości włókna, co rów-
nież obniża walory kulinarne.

SZPARAGI LUBIĄ CIEPŁOSZPARAGI LUBIĄ CIEPŁO

Szparagi dobrze rosną w warunkach 
klimatycznych Polski, o czym świadczą 
powstające wciąż nowe szparagarnie. 
Przeciętny plon z hektara uprawy wy-
nosi 5–6 ton, a na dobrych plantacjach 
przekracza 10 ton. Aby osiągnąć tak 
wysoki plon, należy już przed założe-
niem plantacji poświęcić dużo uwagi 
wyborowi odpowiedniego stanowi-
ska. Pole przeznaczone pod uprawę 
szparagów trzeba przygotować, co 
trwa minimum jeden rok. W tym cza-
sie konieczne są uregulowanie odczy-
nu gleby, odpowiednie jej nawożenie, 
głębokie spulchnienie oraz zlikwido-
wanie chwastów – przede wszystkim 
wieloletnich.

Do towarowej uprawy szparagów 
nie nadają się tereny, dla których 

średnia temperatura w maju wy-
nosi mniej niż 12,5°C. Ciepłe lato 
i jesień sprzyjają nagromadzeniu się 
w korzeniach spichrzowych substan-
cji pokarmowych i zawiązaniu dużej 
liczby grubych pąków, co w kolejnym 
roku pozwala uzyskać wysoki plon. 
W uprawie szparagów najlepsze efek-
ty osiąga się na terenach o wczesnej 
i ciepłej wiośnie oraz długim, ciepłym 
i słonecznym okresie wegetacyjnym. 
Wzrost młodych pędów, tzw. wypu-
stek, zaczyna się, gdy gleba osiągnie 
temperaturę około 10°C. W wyższej 
temperaturze szybciej dorastają one 
do wymiarów handlowych, jednak 
upały podczas zbiorów – połączone 
z niedostatkiem wody – powodują 
ich przebarwianie się na czerwono 
i przedwczesne rozluźnianie „głó-
wek”. Niekorzystny wpływ mają także 
chłody i nadmierna wilgotność gleby. 
W tych warunkach pędy drewnieją, 
gorzknieją oraz łatwiej i intensywniej 
przebarwiają się na fioletowo.

ŚWIATŁO ŚWIATŁO I I WODAWODA

Rośliny szparagów wymagają dużo 
światła. Pole, na którym zakładana 

Fot. 1. Zielone wypustki szparaga
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jest szparagarnia, powinno być do-
brze oświetlone i nieosłonięte. Na 
plantacji należy umożliwić swobod-
ny przepływ powietrza. Rośliny, dzięki 
silnie rozwiniętemu i bardzo głębokie-
mu systemowi korzeniowemu (fot. 2),  
nie mają dużych wymagań co do ilości 
opadów. Niedobór wody może mieć 
jednak niekorzystny wpływ na przyj-
mowanie się rozsady. W młodych, nie-
plonujących jeszcze szparagarniach, 
niedobór wody może opóźniać wej-
ście roślin w okres plonowania i obni-
żać plony w pierwszych latach zbio-
rów. Na starszych plantacjach brak 
opadów bezpośrednio po zakończe-
niu zbiorów hamuje wzrost pędów 
oraz pobieranie składników mineral-
nych, a ich deficyt w lipcu i sierpniu 
jest wyjątkowo szkodliwy dla roślin, 
ponieważ w tym okresie rosną one na-
jintensywniej. Szparagi dobrze znoszą 
niską wilgotność powietrza, ponieważ 
ich liście są silnie zredukowane, a część 
nadziemna jest pokryta dodatkowo 
grubym nalotem woskowym. Wysoka 
wilgotność powietrza zwiększa ryzy-
ko porażenia przez sprawców chorób. 

GLEBA GLEBA I I PRZEDPLONPRZEDPLON

Szparagarni nie należy zakładać na 
glebach podmokłych, zwięzłych, leżą-
cych w zagłębieniach terenu oraz ka-
mienistych. Stanowisko należy wybrać 
dwa lata przed planowanym terminem 
sadzenia roślin. Możliwe jest wtedy 
jego prawidłowe przygotowanie. Nie 
można ograniczać się jedynie do oce-
ny powierzchni gleby. Wiosną należy 
wykonać odkrywki glebowe do głębo-
kości jednego metra i ustalić, czy nie 
stoi w nich woda. Jej nadmiar prowa-
dzi bowiem do obumierania korzeni. 
Trzeba też pamiętać, że na regenerację 
systemu korzeniowego roślina zużywa 
znaczną część składników wyprodu-
kowanych w poprzednim roku. Dzie-
je się tak kosztem plonu. Pod uprawę 

szparagów bielonych nie nadają się 
gleby ciężkie, gliniaste, zaskorupiające 
się, kamieniste. Wypustki krzywią się, 
przerastając przez taką ziemię. Szpa-
ragi najlepiej rosną na glebach prze-
puszczalnych, przewiewnych, szybko 
nagrzewających się na wiosnę. Pia-
ski gliniaste lekkie i piaski zalegające 
na glinie lekkiej, znajdującej się poni-
żej 60 cm od powierzchni gruntu, ze 
względu na dużą zawartość próchnicy 
są najodpowiedniejsze. W glebie do 
głębokości 1 metra nie powinno być 
żadnych zbitych warstw utrudniają-
cych przerastanie korzeni. Pod uprawę 

szparagów polecane są gleby klasy V. 
Nadają się również gleby klasy VI, cho-
ciaż należy unikać tych najsłabszych, 
bardzo suchych, o małej zawartości 
próchnicy. Szparagarnia powinna być 
założona na polu płaskim lub o lek-
kim skłonie południowym, z dogod-
nym dojazdem, aby zebrane wypust-
ki mogły zostać szybko zwiezione. Nie 
należy zakładać plantacji na polu, na 
którym kiedykolwiek rosły szparagi, 
oraz po wieloletnich roślinach motyl-
kowych (lucerna, koniczyna). Stwarza 
to niebezpieczeństwo porażenia roślin 
przez grzyby z rodzaju Fusarium. Do-
brym przedplonem są zboża, ziemnia-
ki oraz rośliny uprawiane jako nawóz 
zielony (facelia, łubin, żyto, żyto z wy-
ką, wyka z peluszką). Uprawa roślin na 
nawóz zielony jest szczególnie wska-
zana, gdy zawartość próchnicy w gle-
bie jest niewielka, oraz przy braku lub 
małej ilości obornika.

POLE BEZ CHWASTÓWPOLE BEZ CHWASTÓW

Na prawidłowe przygotowanie gleby 
potrzeba zwykle około jednego roku. 
Konieczne jest zlikwidowanie w tym 
czasie chwastów trwałych, takich 
jak perz, skrzyp, powój czy ostrożeń. 
Zwalczanie perzu jest stosunkowo 

Fot. 2. 4-letnia roślina szparaga

Fot. 3. Głębokie spulchnianie gleby
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proste dzięki możliwości stosowa-
nia herbicydów zawierających glifo-
sat (Roundup PowerMax 720) . W ist-
niejących szparagarniach także zaleca 
się zwalczanie perzu przy użyciu tych 
substancji czynnych. Kontrolowanie 
występowania skrzypu, ostrożenia 
i powoju jest dużo trudniejsze. Rolni-
cy przez wiele lat prowadzą nierówną 
walkę z ekspansją skrzypu polnego. 
Na rynku dostępność herbicydów sku-
tecznie zwalczających ten gatunek jest 
niewielka. Zniszczenie skrzypu polne-
go tylko jednym zabiegiem chwasto-
bójczym udaje się rzadko. Herbicydy 
na bazie glifosatu nie dają zadowa-
lającego efektu. Najlepsze rezultaty 
osiąga się, wykonując takie zabiegi 
jak drenowanie, głębokie spulchnia-
nie gleby (np. głęboszowanie, fot. 3 
na str. 51) i wapnowanie (fot. 4). Dwa 
ostatnie zalecane są jako elementy 
przygotowania gleby przed założe-
niem szparagarni. W literaturze moż-
na znaleźć informacje, że skrzyp pol-
ny jest wrażliwy na herbicydy, których 
substancjami czynnymi są: dikamba, 
MCPA, 2,4-D, rimsulfuron czy flu-
roksypyr. Nie pojawiają się one jed-
nak w etykietach opisanych poniżej 
herbicydów. Dikamba i MCPA to sub-
stancje czynne, na których bazują po-
wszechnie stosowane w uprawie zbóż 
herbicydy, jak np. Chwastox Nowy 
Trio 390 SL i Chwastox Turbo 340 SL.  
W odniesieniu do ostrożnia polnego 

i powoju polnego w etykietach po-
jawiają się dokładniejsze informacje. 
Ostrożeń polny jest wymieniony jako 
chwast wrażliwy w etykiecie herbicy-
du Aminopielik D Maxx 430 EC, któ-
rego substancjami czynnymi są 2,4-D 
i dikamba. Herbicyd ten jest dopusz-
czony do stosowania w uprawie zbóż. 
Znaną substancją do zwalczania ostro-
żenia jest też chlopyralid, występują-
cy np. w preparacie Lontrel 300 SL,  
który może być stosowany w uprawie 
rzepaku, buraka cukrowego i cebuli. 
Powój polny z kolei, według etykiety, 
jest wrażliwy na tritosulfuron + flora-
sulam, które są substancjami czynny-
mi herbicydu Biathlon 4D, przeznaczo-
nego do ochrony zbóż ozimych i jarych 
przed uciążliwymi chwastami dwuli-
ściennymi. Podobnie jak Biathlon 4D,  
również wcześniej wymienione her-
bicydy zwalczają wiele gatunków jed-
norocznych chwastów dwuliściennych 
i niektóre jednoliścienne. Skuteczne 
ograniczanie zachwaszczenia w latach 
poprzedzających zakładanie szpara-
garni jest o tyle istotne, że w już ist-
niejących plantacjach możliwość 
stosowania herbicydów jest mocno 
ograniczona.

PRZYGOTOWANIE GLEBYPRZYGOTOWANIE GLEBY

Przygotowując glebę pod uprawę szpa-
ragów, należy uregulować jej odczyn, 
wzbogacić ją w próchnicę, nawieźć 

magnezem, fosforem i potasem oraz 
głęboko spulchnić. Wapnowanie i na-
wożenie wykonuje się na podstawie 
analizy chemicznej gleby. Próby do 
analizy należy pobrać z warstwy ornej 
(0–30 cm) i podornej (30–60 cm). Więk-
szość gleb przeznaczonych pod uprawę 
szparagów wymaga doprowadzenia 
pH do co najmniej 6,0. Najlepiej było-
by, gdyby pH na lżejszych glebach wy-
nosiło 6,0–7,0, a na cięższych – 6,5–7,5. 
Na 2 lata przed sadzeniem szparagów 
należy nawieźć pole wapnem  w daw-
ce 1–1,5 t/ha. W roku poprzedzającym 
zakładanie szparagarni pole nawozi 
się dużą ilością obornika (60–100 t/ha)  
lub innymi nawozami organicznymi. 
Zamiennie lub uzupełniająco moż-
na uprawiać rośliny na zielony na-
wóz. Składniki mineralne, w warstwie 
gleby do 60 cm, trzeba uzupełnić co 
najmniej do następujących wartości:  
50 mg fosforu, 175 mg potasu i 60 mg 
magnezu w 1 dm3 gleby. Przed sadze-
niem szparagów nie ma potrzeby na-
wożenia azotem. Latem lub jesienią 
roku poprzedzającego sadzenie karp 
glebę należy spulchnić głęboszem. Za-
bieg ten wpływa bardzo korzystnie na 
rozwój systemu korzeniowego roślin. 
Orkę głęboką wykonuje się przed zimą. 
Wiosną, po obeschnięciu gleby, wysie-
wa się nawozy mineralne i miesza je 
z glebą za pomocą narzędzi do upra-
wy przedsiewnej.

KOSZTYKOSZTY

Szparagarnia to inwestycja, która za-
cznie się zwracać dopiero po dwóch 
latach od założenia plantacji. Koszty 
związane z przygotowaniem stanowi-
ska ponosi się już w latach poprzedza-
jących sadzenie karp. Koszty zakupu 
materiałów, takich jak: obornik, nawo-
zy mineralne, w tym wapno i herbicy-
dy, to kwota rzędu 2500–3000 zł/ha.  
W kalkulacji należy też wziąć pod uwa-
gę koszty wykonania prac związanych 

Fot. 4. Wapnowanie gleby
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z nawożeniem i zwalczaniem chwa-
stów oraz uprawą gleby. Największą 
pozycją w kosztach inwestycyjnych 
jest jednak zakup materiału nasa-
dzeniowego. Szparagarnie w Polsce 
zakłada się najczęściej, sadząc jed-
noroczne karpy, produkowane w po-
lu, na rozsadniku. Ceny karp pierw-
szego wyboru, o masie 70–100 g,  
rozpoczynają się od kwoty około  
1 zł za sztukę i w zależności od od-
miany mogą wzrastać, nawet do po-
nad 2 zł/szt.

SADZENIESADZENIE

W naszych warunkach, na jednym hek-
tarze plantacji sadzi się od 15 tys. do 
nawet 35 tys. sztuk rozsady (fot. 5). 
W wypadku uprawy szparagów na bie-
lone wypustki (fot. 6) odległość mię-
dzy rzędami powinna wynosić około 
2 m. Utrzymanie tak szerokich mię-
dzyrzędzi jest konieczne po to, aby 
przed okresem zbiorów można było 
swobodnie usypać wały. W rzędzie sa-
dzi się przeważnie 3–4 rośliny na me-
trze bieżącym. Szparagi na zielone wy-
pustki mogą być sadzone w rzędach 
znajdujących się bliżej siebie, np. 1,7 m  
(nie usypuje się wałów). Na jednym 
metrze bieżącym rzędu sadzi się  
4–6 roślin. Zalecenia innych krajów, 
np. Niderlandów, podają, że na jed-
nym metrze bieżącym rzędu można 
posadzić nawet 10 roślin. Rekomen-
dacji takich nie należy przenosić na 
rodzimy grunt. W naszym kraju szpa-
ragi uprawia się na słabszych glebach, 
najczęściej bez nawadniania, stosując 
mniej intensywne nawożenie mineral-
ne i ochronę roślin. Jeśli rośliny będą 
w większym zagęszczeniu, wzrośnie 
udział cienkich wypustek w plonie. 
Konsumenci poszukują szparagów 
o grubszych wypustkach, o średnicy 
wyższej niż 20 mm; za takie można 
też osiągnąć wyższe ceny. Szparagi 
można sadzić ręcznie lub za pomocą 

specjalnych sadzarek. Koszty wynaję-
cia sadzarki (wykonania usługi sadze-
nia) to kwota rzędu 1800–2000 zł/ha, 
do której należy doliczyć jeszcze pra-
cowników do obsługi sadzarki.

PODSUMOWANIEPODSUMOWANIE

Przez pierwsze dwa lata po posadze-
niu karp zbiory wypustek nie są pro-
wadzone. Należy pozwolić roślinom 

rozrosnąć się, żeby przez następne 
8–10 lat zbierać duże ilości dobrej ja-
kości plonu. Nie oznacza to jednak, że 
plantacja w pierwszych dwóch latach 
nie generuje kosztów. Środki finanso-
we są potrzebne na wykonywanie prac 
pielęgnacyjnych: nawożenie, ochronę 
przed chwastami, szkodnikami i choro-
bami, usuwanie zaschniętych pędów 
po sezonie wegetacyjnym, czasami 
nawadnianie.

Fot. 6. Zbiór szparagów bielonych fot. 1–6 T. Spiżewski

Fot. 5. Sadzenie rozsady szparaga
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Ceny warzyw i owoców na rynkach
Francja, Hiszpania, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania, Włochy 

Warunki pogodowe w Europie od lu-
tego do pierwszego tygodnia marca 
były zbliżone do tych, jakie panowały 
od grudnia ub.r. do stycznia br. Było to 
dobrze widoczne na przykładzie tem-
peratury – w obu okresach wyższej od 
średnich wieloletnich. Deficyt opadów 
wystąpił na południowym obszarze 
kontynentu od Półwyspu Iberyjskiego, 
przez Francję, obejmując niemalże całe 
Włochy. Konsekwencją takiego układu 
warunków pogodowych jest nie tylko 
wcześniejsze rozpoczęcie wegetacji ro-
ślin w uprawach polowych, lecz rów-
nież obniżenie ich tolerancji na stres, 
co z kolei może spowodować większe 
straty w czasie przymrozków. Długo-
terminowa prognoza pogody, opubli-
kowana w drugiej dekadzie lutego br. 
w biuletynie „JRC MARS” wskazuje, że 
od marca do maja temperatura dla całej 
Europy, włącznie z Półwyspem Skandy-
nawskim, będzie wyższa, niż wskazują 
dane wieloletnie z tych miesięcy.

Na przełomie lutego i marca na 
analizowanych europejskich rynkach 
świeżych owoców i warzyw pojawił 
się nowy element – pandemia koro-
nawirusa. Rynek znalazł się w sytuacji 
dramatycznego ryzyka dotyczącego 
jego globalnego i wieloukładowego 
funkcjonowania. Już na początku mar-
ca, w wyniku ograniczeń sanitarnych 
związanych z buforowaniem rozprze-
strzeniania się pandemii, obserwo-
wano lekkie spowolnienie funkcjono-
wania kanałów dystrybucji. Według 
wstępnej oceny zespołu kryzysowego 
działającego przy GroentenFruit Huis 
(Holenderska Izba Ogrodnicza) obroty 
firm zapewniających dostawy warzyw 
i owoców do restauracji, barów, ka-
wiarni (tzw. food service) spadły w po-
łowie marca nawet o 50–80%. Obecnie 
głównym zadaniem tego zespołu jest 
utrzymanie dobrej sprawności kanałów 

dystrybucji świeżych produktów. Aktu-
alnie najważniejsze jest określenie tzw. 
wąskich gardeł. Są to m.in. dostępność 
siły roboczej, utrzymanie sprawnej lo-
gistyki oraz zapewnienie w warunkach 
pandemii bezpieczeństwa zdrowotne-
go dostarczanych produktów. W obec-
nej fazie kryzysu, ze względu na bardzo 
dużą niepewność dotyczącą podejmo-
wanych decyzji handlowych, w trudnej 
sytuacji znalazły się firmy eksportujące 
jadalne płody ogrodnicze.

Nieprzewidywalność sytuacji zwią-
zanej np. z możliwością wprowadzenia, 
w perspektywie nawet 3–4 tygodni, 
kolejnych restrykcji o charakterze sani-
tarnym może skutecznie utrudnić dzia-
łalność firm transportowych. Dlatego 
właśnie nie obserwuje się wyraźnego 
ożywienia na międzynarodowym ryn-
ku cebuli. W Holandii, będącej najwięk-
szym europejskim producentem i eks-
porterem cebuli, wolumen jej zapasów 
zgromadzonych w obiektach przecho-
walniczych nie odbiegał od średniej 

z pięciolecia (dane z 1 lutego br.).  
Stan rozdysponowania zapasów wy-
niósł prawie 50%. Informacje te po-
chodzą z badań ankietowych o bardzo 
wysokiej reprezentatywności, prowa-
dzonych od lat przez VTA (Holenderski 
Związek Producentów Rolnych). Po-
ziom holenderskiego eksportu cebuli 
w trzech ostatnich sezonach, od 27. do 
8. tygodnia, prezentuje się następująco 
(za KCB, GroentenFruit Huis): 
l sezon 2019/2020 – 892 272 ton
l sezon 2018/2019 – 664 202 ton
l sezon 2017/2018 – 858 203 ton
W bieżącym sezonie marketingowym 
holenderska cebula może uzyskać re-
kordowy wolumen sprzedaży na ryn-
kach eksportowych, o ile perturbacje 
wywołane pandemią nie przeszkodzą 
temu.

W lutym br., w grupie czterech 
największych unijnych producentów 
jabłek, średni poziom cen producen-
ta był wyższy o 11 euro/dt niż w ub.r.  
i o 10 euro/dt w relacji do ostatnie-
go pięciolecia (tabela 1). Najsilniejszy 
sezonowy wzrost cen odnotowano 
w Polsce. W lutym ceny płacone sa-
downikom w naszym kraju były wyższe  
o 7 euro/dt niż w grudniu ub.r. W całej 
UE średnie ceny płacone producentom 
w lutym były tylko o 3 euro/dt wyższe 
od tych, jakie otrzymywali w grudniu 
2019 r.

Z krajów UE tylko Włochy, Polska 
i Francja znalazły się w 2018 r. w grupie 
siedmiu największych globalnych eks-
porterów jabłek deserowych, posiada-
jących zarazem dodatni bilans handlu 
zagranicznego tymi owocami. W ujęciu 
ilościowym, odnoszącym się do tego 
samego roku, zajęliśmy czwarte miej-
sce na globalnym rynku eksporterów 
świeżych jabłek (tab. 2).

Janusz Mierwiński
Warszawa

Tabela 1. Średnie ceny  płacone 

producentom w lutym (w euro/dt)

Luty 2020 r. 2019 r. Ostatnie 5-lecie
UE 66 55 56
Włochy 72 70 70
Polska 45 16 24
Niemcy 59 50 49
Francja 89 88 81

Źródło: EC Agriculture & Rural Development

Tabela 2. Wartość eksportu jabłek w 2018 r.

Wartość 
eksportu 

Bilans 
handlowy

Wolumen 
eksportu

mln USD 1000 ton
Świat 7632 (-) 598 8274
Chiny 1299 1182 1118
USA 1016 790 929
Włochy 814 757 686
Chile 703 699 779
Francja 573 427 431
Nowa 
Zelandia

529 528 369

Polska 391 381 794

Źródło: EC Agriculture & Rural Development, 
ITC/Comtrade
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Ceny hurtowe owoców i warzyw we Francji, w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Niemczech, ceny uzyskiwane przez producentów  
we Włoszech oraz ceny na aukcjach w Holandii w 6. tygodniu 2020 r.

Produkty Jednostka 
sprzedaży

Francja
– rynek 
hurtowy 
Rungis 

Francja
– rynek 
hurtowy 
BIO-Run-

gis

Hiszpania
– rynek 
hurtowy 

Mercabarna 

VBT 
– belgijskie 
spółdzielnie 
ogrodnicze 

– ceny 
producenta

Notowania 
europejskich 
importerów
Rotterdam 

USDA 
Agricultural 
Marketing 

Service

Niemcy 
– rynek 
hurtowy 

Berlin

Włochy
– ceny 

producenta
– ISMEA

Wielka  
Brytania 

– 4 główne 
rynki 

hurtowe 
– DEFRA

€/kg USD/kg €/kg £/kg

W
AR

ZY
W

A

Brokuły kg 1,20 3,63 –1) – – – 0,45 –
Buraki ćwikłowe kg 1,20 1,50–2,28 0,70 – – – – 0,47
Cebula kg 0,30 1,55 0,28 0,132) – 0,45 0,33 0,33
Cukinia kg, szt.* 1,30 3,16 0,95 – – 1,98–2,12 0,65 –
Endywia kg, szt. 1,20 5,48 0,70 – – 0,89* 0,45 –
Fasola szparagowa kg 2,30–2,80 2,80 – – – 3,39–4,09 – –
Kalafiory kg, szt.* 1,08* 1,29* 0,65 – – 1,58–1,92* – –

Ka
pu

st
a głowiasta biała kg, szt.* 0,70 1,95 0,65 0,36* – – – 0,43

głowiasta czerwona kg, szt.* 0,80 1,95 0,50 0,39* – – – –
pekińska kg, szt.* – 2,10 1,10 0,65* – – – –
brukselska kg 1,50 5,22 0,95 0,72 – 1,25 – 0,91

Karczochy kg, szt. – – 2,00 – – – 0,20–0,63* –
Marchew kg 0,60 1,61–1,66 0,48 0,142) – 0,80 0,20 0,39
Oberżyna kg 1,80 3,24 1,40 – – 2,45–2,61 0,85 –
Ogórki kg, szt.* – – 1,00 0,72* – 2,19–2,76 – –
Papryka czerwona kg 1,80 – 1,10 – – 1,95 1,15 –
Papryka zielona kg 1,70 – 1,25 – – 1,74–2,22 0,35 –
Pory kg 1,00 1,66 1,15 0,22 – – –

Po
m

id
or

y całogronowe kg 1,70 1,91 – 1,61 – 1,90–2,26 0,95 –
średnioowocowe kg 1,30 1,48 – 1,60 – 1,34–2,31 0,95 –
czerwone kg – – 0,85 – – – – –
zielone kg – – 1,00 – – – – –

Sałata krucha kg, szt.* 0,70* – 0,65 – – 0,84* 0,85 –
Sałata masłowa kg, szt.* 0,75* – 0,65 0,50* – 0,81* 0,75 1,16*
Selery kg, szt.* 1,15 2,53 0,70 0,37* – – – 0,70
Szparagi białe kg – – 4,50 – – – – –
Szparagi zielone kg – – 1,40 – – – – –
Szpinak kg 2,80 – 0,85 – – – 0,97 –

OW
OC

E

Agrest kg – – – – – – – –
Borówka wysoka kg – – – – 9,12–11,17 – – –

Gr
us

zk
i

‘Blanquilla’ kg – – 0,85 – – – – –
‘Komisówka’ kg 2,00 – – 0,75 – – – 1,10
‘Konferencja’ kg 1,80–1,85 2,67 – 0,64 – 1,02–1,12 1,25 0,80
‘Lukasówka kg – – – – – – – –
‘Bonkreta Williamsa’ kg – – – – – 2,16–2,31 – –

Ja
bł

ka

‘Boskoop’ kg – – – – – – – –
‘Bramley’ kg – – – – – – – 1,24
‘Elstar’ kg – – – – – 1,02 – –
‘Jonagold’ kg – – – 0,47 – 0,87 – –
Jonagored® kg – – – 0,47 – – – –
Grupa ‘Gala’ kg 0,80–1,40 – – – 0,91–1,19 1,02–1,21 0,63 0,88
‘Golden Delicious’ kg 1,00–1,50 2,33 0,65 0,46 0,82–1,06 1,10–1,24 0,58 –
‘Granny Smith’ kg 1,40 – 0,70 – 0,91–1,13 1,10–1,33 0,69 –
‘Koksa Pomarańczowa’ kg – – – – – – – 1,02

Jeżyny kg – – 7,50 – 14,15 – – –
Maliny kg 18,40 – 6,00 – – – – –
Truskawki (odm. standard.) kg 4,40–5,80 – 3,90 – – – 2,40 –

1) brak danych lub brak produktu, 2) notowania ze spółdzielczych aukcji w Holandii
Kurs (NBP) w 6. tygodniu 2020 r 1 € = 4,27 zł, 1 USD$ = 3,88 zł, 1 £ = 5,05 zł
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Ceny hurtowe owoców i warzyw we Francji, w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii i Niemczech, ceny uzyskiwane przez producentów  
we Włoszech oraz ceny na aukcjach w Holandii w 10. tygodniu 2020 r.

Produkty Jednostka 
sprzedaży

Francja
– rynek 
hurtowy 
Rungis 

Francja
– rynek 
hurtowy 
BIO-Run-

gis3)

Hiszpania 
– rynek 
hurtowy 

Mercabarna 

VBT
– belgijskie 
spółdzielnie 
ogrodnicze

– ceny 
producenta

Notowania 
europejskich 
importerów
Rotterdam 

USDA 
Agricultural 
Marketing 
Service3)

Niemcy 
– rynek 
hurtowy 

Berlin

Włochy
– ceny 

producenta
– ISMEA

Wielka  
Brytania 

– 4 główne 
rynki 

hurtowe 
– DEFRA

€/kg USD/kg €/kg £/kg

W
AR

ZY
W

A

Brokuły kg 1,50 1,71 1,40 –1) – – 0,35 –
Buraki ćwikłowe kg 1,20 1,61 0,70 – – – – 0,48
Cebula kg 0,30 1,52 0,30 0,152) – 0,42 0,37 0,36
Cukinia kg, szt.* 0,60–1,00 – 0,60 – – 0,98–2,12 0,35 –
Endywia kg, szt.* 1,10 3,84 0,90 – – 0,83* 0,46 –
Fasola szparagowa kg 2,50–3,50 – 2,80 – – 3,40–4,84 – –
Kalafiory kg, szt.* 1,08* – 0,90 – – 1,11–1,35* 0,46 0,77*

Ka
pu

st
a głowiasta biała kg, szt.* 0,70 0,95 0,60 0,38* – – – 0,39

głowiasta czerwona kg, szt.* 0,80 1,95 0,50 0,42* – – – 0,38
brukselska kg 1,40 5,23 1,15 1,11 – 1,30 – –
pekińska kg, szt.* – 1,85 1,10 – – – – –

Karczochy kg, szt.* – – – – – – 0,15–0,47* –
Marchew kg 0,60 1,37–1,60 0,48 0,142) – 0,75 0,46 0,44
Oberżyna kg – – 0,55 0,90 – 1,33–2,18 1,05 –
Ogórki kg, szt.* – – – 0,62* – 2,08–2,21 0,40 1,05
Papryka czerwona kg 1,90 2,55 1,40 – – 2,25 1,55 –
Papryka zielona kg 1,80 2,55 2,00 1,24 – 1,93–2,17 0,45 –
Pory kg 0,85 1,51 – 0,32 – – – 1,12

Po
m

id
or

y całogronowe kg 1,40 3,19 – 1,49 – 1,50–2,15 1,00 –
średnioowocowe kg 0,90–1,05 1,45 – 2,18 – 1,08–1,96 1,15 –
czerwone kg – – 0,75 – – – – –
zielone kg – – 1,05 – – – – –

Sałata krucha kg, szt,* 0,50* – 0,40 – – 0,63* 0,72 –
Sałata masłowa kg, szt.* 0,71* – 0,65 0,53* – 0,70–0,94* 0,59 0,46*
Selery kg, szt.* 1,15 2,26 0,70 0,51* – – 0,45 0,69
Szparagi białe kg 9,00–11,00 – 4,50 9,60–9,81 – – – –
Szparagi zielone kg – – 1,35 – – – – –
Szpinak kg – – 0,80 – – – 0,79 –

OW
OC

E

Borówka wysoka kg – – – – 7,77 – – –

Gr
us

zk
i ‘Blanquilla’ kg – – 1,00 – – – – –

‘Komisówka’ kg 1,50 – – – – – – 1,07
‘Konferencja’ kg 1,40 2,88 – 0,67 – 1,19–1,20 1,28 0,95
‘Bonkreta Williamsa’ kg 1,70 – – – – 1,43–2,13 – –

Ja
bł

ka

‘Boskoop’ kg – – – – – 0,99 – –
‘Bramley’ kg – – – – – – – 1,31
‘Elstar’ kg 1,30 – – – – 1,00 – –
‘Jonagold’ kg – – – 0,49 – – – 0,95–1,06
Jonagored® kg – – – 0,41 – – – 0,90
Grupa ‘Gala’ kg 0,80–,15 – – – 0,83–1,19 1,08–1,23 0,63 0,88
‘Golden Delicious’ kg 1,00 – 0,65 0,38 0,77–1,04 1,12–1,17 0,59 –
‘Granny Smith’ kg 1,40 – 0,70 – 0,92–1,10 1,10–1,31 0,71 –
‘Koksa Pomarańczowa’ kg – – – – – – – 0,97

Jeżyny kg – – 7,50 – 18,10 – – –
Maliny kg 10,40–12,80 – 6,00 – – – – –
Truskawki (odm. ‘Gariquette’) kg 13,00 – – – – – – –
Truskawki (odm. standard.) kg 2,40–3,20 – 2,20 9,68 – 2,99–4,70 2,74 –

1) brak danych lub brak produktu, 2) notowania ze spółdzielczych aukcji w Holandii, 3) notowania z 9. z tygodnia 2020 r.
Kurs (NBP) 10. tygodniu 2020 r 1 € = 4,31 zł, 1 USD$ = 3,86 zł, 1 £ = 4,96 zł
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Ceny warzyw i owoców na rynkach
Polska

Łagodna aura nie powodowała utrudnień w transporcie, 
a opady deszczu, występujące częściej niż dotychczas, 
uzupełniały stopniowo niedobory wody w glebie, które 
wystąpiły po suchych lecie i jesieni. Asortyment ilościowy 
gatunków i odmian warzyw oferowanych na rynku osiąg-
nął swoje doroczne minimum. W kolejnych miesiącach 
stopniowo będą rozpoczynać się zbiory i dostawy kolej-
nych gatunków warzyw, pochodzących z upraw na pół-
kuli północnej – początkowo z północnej Afryki, a później 
z południowej i zachodniej Europy. Łagodna zima sprzyjała 
również zimowaniu niektórych gatunków w polu, dla któ-
rych nie notowano uszkodzeń mrozowych. Jako ostatnie 
zakończyły się dostawy pietruszki i selerów sprzedawa-
nych w pęczkach z nacią oraz importowanego szpinaku. 
Rozpoczęły się natomiast dostawy młodych ziemniaków 
importowanych z pierwszych w tym roku zbiorów w Egip-
cie. Rynek objęły przede wszystkim korekty cen w górę, 
najsilniej podrożała większość importowanych warzyw 
ciepłolubnych oraz w nieco mniejszym stopniu i w zależ-
ności od rynku – kapustne o najkrótszym okresie wege-
tacji, tj. kalafiory importowane z Bretanii i brokuły – z Hi-
szpanii. W Warszawie i we Wrocławiu podrożały brokuły, 
a kalafiory – w Warszawie. Na pozostałych rynkach ceny 
były względnie stabilne. Podaż kapust była duża, a ce-
ny podlegały nieznacznym korektom w górę lub w dół, 
w zależności od wielkości podaży. W tej grupie wyjąt-
kiem była kapusta pekińska, sprzedawana na kilogramy, 
która podrożała na większości rynków. Podaż warzyw 
cebulowych była duża, a ceny na większości rynków by-
ły stabilne, z wyjątkiem rynku łódzkiego, gdzie potania-
ła cebula. Pory sprzedawane na sztuki potaniały w Łodzi 
i Warszawie, a sprzedawane na kilogramy – w Warszawie. 
W grupie warzyw ciepłolubnych sytuacja była dynamiczna 
i najczęściej uzależniona od kierunku importu – przy jego 
zmianie najczęściej notowano korekty cen w górę. W tej 
grupie najsilniej potaniała cukinia – największe korekty 
w dół odnotowano w Poznaniu i Warszawie. Silne spadki 
cen na wszystkich rynkach objęły również importowane 
ogórki spod osłon – sprzyjały temu duża podaż i okreso-
we wyprzedaże. Importowane ogórki do kwaszenia po-
drożały znacząco, z wyjątkiem rynku warszawskiego, na 
którym trwały wyprzedaże. Na wszystkich rynkach zna-
cząco wzrosły ceny papryki, przy czym w tej grupie najsil-
niej podrożała papryka żółta, w mniejszym stopniu czer-
wona, a najmniej zielona, którą rynek wycenia zazwyczaj 

najniżej. Ceny pomidorów podlegały wahaniom (z ten-
dencją wzrostową) – ich wysokość była uzależniona od 
rynku. Najsilniejszy wzrost odnotowano na rynku w Po-
znaniu, natomiast we Wrocławiu trwały wyprzedaże i ce-
ny spadły. Podaż warzyw korzeniowych była duża, a ce-
ny kształtowały się w zależności od aktualnego poziomu 
podaży. Ceny marchwi na większości rynków były stabil-
ne – wyjątkiem był Wrocław, gdzie odnotowano wzrost. 
Pietruszka potaniała w Warszawie, a podrożała w Łodzi. 
Na rynku w Warszawie podrożały selery – odbyło się to 
przez wzrost górnych przedziałów notowań. W grupie wa-
rzyw ‘nowalijkowych’ ceny rzodkiewki wzrosły na wszyst-
kich rynkach, z wyjątkiem łódzkiego, gdzie się ustabilizo-
wały. Na większości rynków notowano korekty w dół cen 
importowanej sałaty kruchej oraz masłowej. Ceny krajo-
wej sałaty masłowej natomiast objęły korekty w górę. Na 
wszystkich rynkach, z wyjątkiem poznańskiego, potania-
ły ziemniaki. Systematycznie rosła podaż i spadały ceny 
importowanych młodych ziemniaków.

Na rynku owoców panowało ożywienie i notowano 
przede wszystkim korekty cen w górę. Ceny gruszek 
importowanych wzrosły w Warszawie, a krajowych – 
w Poznaniu. Na większości rynków odnotowano korekty 
w górę cen krajowych jabłek. Ich wzrost uzależniony był 
od odmiany. I tak, owoce odmiany ‘Cortland’ podrożały 
najsilniej w Warszawie, wzrosły tam również ceny jabłek 
odmian ‘Gala’ i ‘Jonagored’. Owoce odmiany ‘Ligol’ po-
drożały w Łodzi i w Poznaniu, gdzie wzrosły również ceny 
jabłek odmian ‘Lobo’ i ‘Szampion’. Występowały proble-
my z zapewnieniem ciągłości dostaw owoców miękkich. 
Ciągłość dostaw owoców borówki wysokiej i malin no-
towano na rynku w Poznaniu, a truskawek nie notowano 
tylko we Wrocławiu. Podaż borówki wysokiej z Chile nie 
była wysoka, co powodowało utrzymywanie się wysokich 
cen lub ich okresowe wzrosty. Wysokie były również ceny 
truskawek importowanych z Egiptu, Maroko, a w później-
szym okresie – również z południowej Hiszpanii. Spośród 
owoców cytrusowych potaniały mandarynki – w Łodzi i we 
Wrocławiu. Jest to skutek pojawienia się nowego kierunku 
importu – z Turcji. Ceny winogron podlegały wahaniom 
w zależności od nowych dostaw lub wyprzedaży, co od-
zwierciedlały, odpowiednio, zmiany górnych lub dolnych 
przedziałów notowań.

Dr inż. Wiesław Siutaj
Systemy Jakości CU Polska
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Średnie ceny na wybranych rynkach hurtowych w Polsce (7.02.2020 r.)

Produkt Jednostka 
sprzedaży

Wybrane rynki hurtowe (w zł)
Łódź Poznań Warszawa Wrocław

W
AR

ZY
W

A

Brokuły importowane 1 szt. 3,50–4,00 3,70–4,20 6,00–7,00 3,00–4,00
Cebula krajowa 1 kg (worek) 1,20–1,73 1,60–2,00 1,10–1,40 1,50–1,70
Cukinia importowana 1 kg 9,00–13,00 11,00–12,00 8,00–9,00 7,00
Kalafiory importowane 1 szt. 6,00–7,00 6,00–6,50 4,75–6,50 7,50

Ka
pu

st
a

brukselska 1 kg –1) 5,40–6,50 3,85–4,75 4,00–5,00
głowiasta biała 1 szt.*, 1 kg 2,50–4,00* / 0,50–0,80 1,50–4,00* / 1,00–1,10 –* / 0,50–0,65 –* / 0,80–1,00
głowiasta czerwona 1 kg 1,00–1,80 2,50–3,00 1,00–1,30 1,20
pekińska 1 szt.*, 1 kg 1,60–2,80 2,50–3,50* 1,80–2,50 –
włoska 1 szt.*, 1 kg 4,00–6,00* / – – / – –* / 2,00–2,50 4,00* / –

Marchew krajowa 1 kg 0,80–1,50 1,20–1,80 0,75–1,30 1,00–1,40
Ogórki spod osłon import. 1 kg 13,00–15,00 9,56–10,00 6,60–12,00 13,00–14,00
Ogórki do kwaszenia import. 1 kg 9,00–11,00 12,00–14,00 11,50–14,00 9,00–10,00

Pa
pr

yk
a czerwona import. 1 kg 7,00–9,00 7,60–9,00 7,00–9,00 9,00

zielona import. 1 kg 9,00–10,00 7,60–8,40 7,00–7,75 8,00
żółta import. 1 kg 9,00–10,00 9,60–10,40 7,00–9,00 9,00

Pietruszka z nacią 1 szt. (pęczek) 2,00–3,00 – – –
Pietruszka krajowa 1 kg 1,60–2,60 2,00–3,60 1,50–2,30 2,80–3,00
Pomidory import. 1 kg 6,43–7,86 6,00–7,00 5,00–9,00 7,50
Pory krajowe 1 szt. (pęczek)*, 1 kg 0,80–1,70* / – 1,20–1,50* / – 0,85–1,20* / 1,50–2,50 1,50* / –
Rzodkiewka import. 1 szt. (pęczek) 1,50–1,70 1,50–1,80 1,25–1,50 1,60

Sa
ła

ta

krucha import. 1 szt. 4,00–5,00 4,00–4,50 3,65–3,80 5,00
masłowa import. 1 szt. – 2,50–2,94 2,15–2,40 –
masłowa krajowa 1 szt. 2,50–4,00 2,33–2,50 2,50–5,50 3,30

Selery 1 kg 1,00–2,60 2,00–3,20 1,20–1,80 2,40
Ziemniaki młode import. 1 kg – – 3,00–3,50 –
Ziemniaki krajowe 1 kg 0,93–1,40 1,20–1,73 1,00–1,67 1,40–1,50

OW
OC

E

Borówka wysoka import. 1 kg – 40,00–44,00 – –
Gruszki importowane 1 kg 5,42–6,50 4,50–6,00 5,75–6,60 4,50–5,00
Gruszki krajowe 1 kg 1,50–4,50 3,00–4,50 2,50–4,50 4,00
Jabłka importowane 1 kg (op. kartonowe) – – 6,00–6,80 –

Ja
bł

ka

‘Cortland’

1 kg

2,67–4,00 2,67–3,67 2,85–3,67

1,50–4,00

‘Gala’ 1,33–2,33 2,33–3,00 1,90–2,50
‘Jonagored’ 1,33–2,33 – 1,90–2,20
‘Ligol’ 1,33–2,33 2,33–3,00 2,00–3,00
‘Lobo’ 1,67–3,33 2,67–3,67 3,00–3,67
‘Szampion’ 1,33–2,33 2,33–3,00 1,90–2,56

Maliny importowane 1 kg – – – –
Mandarynki 1 kg 6,00–8,00 4,50–9,00 5,00–10,00 4,00–8,00
Orzechy laskowe 1 kg 8,00–9,00 10,00–11,00 7,00–10,00 12,00
Orzechy włoskie 1 kg 3,00–10,00 8,00–10,00 5,00–12,00 5,00–12,00
Pomarańcze 1 kg 5,00–6,00 4,50–5,50 2,90–6,50 3,50–5,00
Śliwki importowane 1 kg 5,00–6,00 – 8,50–12,00 –
Truskawki importowane 1 kg – – 15,00–19,00 –
Winogrona 1 kg 11,59–17,78 12,86–17,71 11,00–16,00 10,00–14,00

1) brak danych lub brak produktu
Źródło: dane z rynków hurtowych w Łodzi, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu
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Średnie ceny na wybranych rynkach hurtowych w Polsce (6.03.2020 r.)

Produkt Jednostka 
sprzedaży

Wybrane rynki hurtowe (w zł)

Łódź Poznań Warszawa Wrocław

W
AR

ZY
W

A

Brokuły importowane 1 szt. 3,50–4,00 2,80–3,50 6,50–7,50 3,50
Cebula krajowa 1 kg (worek) 1,07–1,60 1,60–2,00 1,10–1,40 1,60
Cukinia importowana 1 kg 6,00–8,00 5,00–6,60 4,00–5,50 6,00–7,00
Kalafiory importowane 1 szt. 6,00–7,00 6,00–6,50 6,50–7,50 6,00

Ka
pu

st
a

brukselska 1 kg –1) 5,00–6,50 3,85–4,75 4,00
głowiasta biała 1 szt.*, 1 kg 2,50–4,00* / 0,50–0,80 1,50–4,00* / 1,00–1,10 –* / 0,50–0,65 –* / 0,80
głowiasta czerwona 1 kg 1,00–1,80 1,50–2,00 1,00–1,30 1,50
pekińska 1 szt.*, 1 kg 2,00–3,20 3,00–3,50* 1,30–2,30 2,30–3,00
włoska 1 szt.*,1 kg 4,00–6,00* / – – / – –* / 2,00–2,50 5,00–6,00* / –

Marchew krajowa 1 kg 0,80–1,50 1,20–1,80 0,75–1,30 1,50–1,90
Ogórki spod osłon import. 1 kg 8,00–11,00 7,56–8,44 6,30–9,00 7,00
Ogórki do kwaszenia import. 1 kg 12,00–16,00 16,00–17,00 8,50–10,50 11,00

Pa
pr

yk
a czerwona import. 1 kg 9,00–11,00 9,00–10,00 8,00–9,00 9,00

zielona import. 1 kg 9,00–11,00 7,60–9,00 7,50–8,50 9,00
żółta import 1 kg 10,00–12,00 9,60–10,60 8,00–9,00 10,00–11,00

Pietruszka krajowa 1 kg 1,40–2,80 2,00–3,60 1,20–2,00 2,80–3,00
Pomidory importowane 1 kg 6,43–7,14 13,00–21,67 4,00–10,00 7,00
Pory krajowe 1 szt. (pęczek)*, 1 kg 0,80–1,50* / – 1,20–1,50* / – 0,85–1,20* / 1,25–2,20 1,30–1,50* / –
Rzodkiewka import. 1 szt. (pęczek) 1,50–1,70 1,70–1,90 1,30–1,60 1,75

Sa
ła

ta

krucha import. 1 szt. 4,00–5,00 3,30–3,80 2,70–3,30 3,50–4,00
masłowa import. 1 szt. – 2,38–2,75 1,60–3,30 –
masłowa krajowa 1 szt. 2,50–3,50 2,33–3,00 2,80–3,80 3,30

Selery 1 kg 1,00–2,60 2,00–3,20 1,20–1,50 2,40
Ziemniaki młode import. 1 kg – – 2,00–3,30 –
Ziemniaki krajowe 1 kg 0,80–1,33 1,20–1,73 0,90–1,67 1,20

OW
OC

E

Borówka wysoka import. 1 kg – 40,00–50,00 – –
Gruszki importowane 1 kg 5,42–6,50 5,00–6,00 5,50–12,00 4,50–5,00
Gruszki krajowe 1 kg 1,50–4,50 4,00–5,00 2,50–4,50 2,00–4,00
Jabłka importowane 1 kg (op. kartonowe) – – 6,00–6,80 –

Ja
bł

ka

‘Cortland’

1 kg

2,67–4,67 3,33–4,00 3,67–4,67

1,50–4,00

‘Gala’ 1,33–2,33 2,33–3,00 2,00–2,50
‘Jonagored’ 1,33–2,33 – 2,00
‘Ligol’ 1,33–2,67 3,00–4,00 2,00–3,00
‘Lobo’ 1,67–3,33 3,33–4,33 3,00–3,67
‘Szampion’ 1,33–2,33 2,33–3,00 1,90–2,56

Maliny importowane 1 kg – 56,00–60,00 – –
Mandarynki 1 kg 4,64–8,00 4,50–9,00 5,00–10,00 3,50–6,00
Orzechy laskowe 1 kg 8,00–9,00 10,00–11,00 7,00–10,00 10,00–12,00
Orzechy włoskie 1 kg 3,00–10,00 8,00–10,00 5,00–12,00 5,00–6,00
Pomarańcze 1 kg 5,00–6,00 4,50–6,00 3,00–6,50 4,00–5,00
Śliwki importowane 1 kg – – 10,00–13,00 –
Truskawki importowane 1 kg 10,00–22,00 14,00–15,00 12,00–18,00 –
Winogrona 1 kg 11,59–17,78 11,14–17,71 7,70–17,50 10,00–17,00

1) brak danych lub brak produktu
Źródło: dane z rynków hurtowych w Łodzi, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu.
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Mgr inż.  
Łukasz Zaremba

Instytut Ekonomiki Rolnictwa 
i Gospodarki Żywnościowej – PIB 
w Warszawie

Niezależnie od osobistego sto-
sunku do tematu koronawirusa 

i zamieszania, jakie wywołało jego 
pojawienie się w Polsce, trzeba mieć 
świadomość, że skutki tej pandemii 
będą dotkliwie odczuwalne jesz-
cze przez wiele kolejnych miesięcy. 
Można przy tym całkowicie pominąć 
kwestie oceny zasadności i celowości 
działań zaradczych podejmowanych 
na szczeblu administracyjnym, bo nie 
dość, że jest to temat już mocno przez 
media wyeksploatowany, to jeszcze 
niewiele z niego wynika. Warto się na-
tomiast przyjrzeć realnym i potencjal-
nym konsekwencjom, z którymi przyj-
dzie się w najbliższym czasie zmagać 
uczestnikom rynku owoców i warzyw.

Tak jak załamanie gospodarki w latach 
2007–2008 było uznawane za pierw-
szy kryzys ery globalizacji, tak koro-
nawirus można z pewnością zaliczyć 
do pierwszej współczesnej choro-
by o zasięgu globalnym. Jego poja-
wienie się i bardzo szybkie rozprze-
strzenianie między krajami, a nawet 
kontynentami powinno jeszcze dobit-
niej uzmysławiać, jak szybko różnego 
rodzaju sygnały szokowe mogą być 
współcześnie transmitowane. Globa-
lizacja pozostaje bowiem zjawiskiem 
niekompletnym. Nie ma ponadnaro-
dowych rozwiązań umożliwiających 
regulowanie zachodzących procesów 
i kontrolowanie ich skutków. Wypraco-
wanie uniwersalnych, międzynarodo-
wych standardów wymaga jednomyśl-
ności i gotowości do ustępstw wielu 
osób, wywodzących się z różnych kul-
tur i reprezentujących odmienne war-
tości. Osiągnięcie takiego porozumie-
nia jest w praktyce trudne, a przy tym 
trwa wiele lat. Obecnie w instytucjach 
ustawodawczych w każdym państwie 
Unii Europejskiej decyzje dotyczące 
walki z chorobą podejmowane są nie-
zależnie od siebie, co prowadzi do bra-
ku wzajemnej spójności i koordynacji. 

Tym niemniej udało się wypracować 
wspólne stanowisko w zakresie za-
mknięcia wszystkich zewnętrznych 
granic strefy Schengen. Obostrzenia 
mają obowiązywać do połowy kwiet-
nia, przy czym aktualnie trudno prze-
widzieć, czy tego okresu nie będzie 
trzeba wydłużyć.

Kto będzie pracował?Kto będzie pracował?

Wstrzymanie ruchu międzynarodo-
wego już teraz budzi duży niepokój 
wśród producentów, którzy w ten 
sposób zostali pozbawieni możliwo-
ści zatrudnienia pracowników sezo-
nowych, przede wszystkim z Ukrai-
ny. Co więcej z powodu wygasającej 
ważności wiz, a często też ze względu 
na utratę pracy w branżach dotknię-
tych obostrzeniami wielu obywate-
li Ukrainy jeszcze w marcu opuściło 
nasz kraj. Na ich miejsce w ciągu wie-
lu tygodni nie pojawi się nikt nowy. 
W konsekwencji w Polsce pogłębi się 
niedobór osób chętnych do pracy, co 
zaostrzy rywalizację o pracowników 
między sektorami rolnym a usługo-
wym. Z podobnym problemem bra-
ku siły roboczej borykają się też inne 
kraje UE, np. Niemcy, Włochy czy Hi-
szpania. Nie są to jednak informacje, 
które mogłyby przynieść wytchnienie 
polskiemu sektorowi. Wręcz przeciw-
nie. Za naszą zachodnią granicą trwają 
bowiem prace nad przyjęciem rozpo-
rządzeń, mających na celu jak najszyb-
sze zapewnienie pracowników sezo-
nowych z Europy Wschodniej. Nowe 

regulacje oddalą widmo konieczno-
ści pozostawienia na polach niezebra-
nych szparagów i innych wczesnych 
warzyw, do zbioru których nie przy-
jadą m.in. obywatele naszego kraju. 
Z drugiej strony może to oznaczać dal-
szy drenaż polskiego rynku pracy. Po 
pierwsze, kuszeni wyższymi zarobka-
mi, Polskę zaczną opuszczać Ukraiń-
cy, którzy aktualnie przebywają na jej 
terytorium. Po drugie nowe regulacje 
nie będą z pewnością tak restrykcyjne 
jak te wprowadzone w ub.r. i umożli-
wią pracę w Niemczech osobom, któ-
re nie spełniały dotychczasowych wy-
magań. Po otwarciu granic UE Polska 
może zatem zacząć pełnić rolę jedynie 
kraju tranzytowego między Ukrainą 
a Niemcami. W Hiszpanii, w której se-
zon rozpoczyna się znacznie wcześniej 
niż w Polsce, wspomniany problem 
zdążył już się pojawić. Płynne funk-
cjonowanie łańcucha marketingowe-
go owoców i warzyw odbywa się przy 
istotnym udziale pracowników z Ma-
roka. Jak podają hiszpańskie media, 
za sprawą restrykcji wjazdowych ich 
liczba jest obecnie o 60% mniejsza niż 
przed rokiem. Włoscy producenci w br. 
nie mogą liczyć na wsparcie ze strony 
pracowników zewnętrznych, dotych-
czas licznie reprezentowanych przez 
obywateli Maroka, Indii, czy też Alba-
nii. Brak dodatkowych rąk do pracy 
rodzi poważne obawy o to, czy uda 
się terminowo, przy zachowaniu wy-
sokich standardów produkcyjnych, ze-
brać dojrzewające owoce i warzywa 
na czas. Wielu plantatorów w Europie 

Bardzo 
dziwny rok
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z pewnością będzie miało z tym nie 
lada problem.

W UE nie zabraknie W UE nie zabraknie 
żywności, ale…żywności, ale…

W konsekwencji ceny żywności praw-
dopodobnie wzrosną, lecz na ryn-
kach krajów członkowskich zapewne 
jej nie zabraknie. Przede wszystkim 
dlatego, że UE ma duże nadwyż-
ki produkcyjne, ale także z powo-
du upraw, dynamicznie rozwijanych 
w ostatnich latach w wielu krajach 
spoza Wspólnoty, zaliczanych do 
gospodarek wschodzących. Warzy-
wa i owoce importowane do krajów 
UE z takich kierunków jak Kazach-
stan, Egipt czy Ukraina (wykres 1–3)  
uznawane są zazwyczaj przez rodzi-
mych producentów za zagrożenie, 
jednak podczas ewentualnych bra-
ków żywności na unijnym rynku mogą 
stanowić jedynie uzupełnienie oferty 
podażowej, bez presji na spadek cen 
produktów krajowych. Sytuacja taka 
dotyczyła w ub.r. cebuli, której im-
port do UE stał się rekordowo wyso-
ki, przy czym do Polski sprowadzono 
jej wówczas 63 tys. ton. Podobne bra-
ki na krajowym rynku wystąpiły kilka 
lat temu w wypadku większości wa-
rzyw korzeniowych (wyk. 4 na str. 62). 
Przypuszczać można zatem, że w zaist-
niałej sytuacji producenci nie zostaną 
całkowicie pozbawieni zysku. Zbiorą 
prawdopodobnie mniej, ale przez to 
będą mogli liczyć na bardziej satysfak-
cjonujące ceny. Jest to zresztą zjawi-
sko dobrze wszystkim znane, bowiem 
zwykle występuje w latach nieurodza-
ju. Większy problem będą mieli nato-
miast właściciele małych gospodarstw, 
kierujący swoją produkcję na rynki lo-
kalne i hurtowe, których funkcjono-
wanie jest obecnie ograniczone. Jeśli 
okres kwarantanny zostanie wydłu-
żony i ten łańcuch dystrybucji nadal 
będzie objęty restrykcjami, stracą oni 

możliwość zbytu swoich produktów. 
Zgodnie z informacjami udostępnia-
nymi na stronach Komisji Europejskiej 
każdy z uczestników rynku zostanie 
objęty jakąś formą pomocy. Jako że sy-
tuacja cały czas dynamicznie się zmie-
nia, obecnie jest zbyt wcześnie, aby 
oczekiwać ostatecznych, wiążących 
decyzji. Trzeba jednocześnie zacho-
wać nadzieję, że oferowana w przy-
szłości pomoc nie utknie w trybach 
administracyjnej machiny, przyczynia-
jąc się jedynie do pogłębienia proble-
mów. Konieczność podporządkowania 
bieżącej działalności organów admini-
stracyjnych UE kwestiom związanym 
m.in. z łagodzeniem ekonomicznych 
skutków pandemii wpłynęła na odro-
czenie innych wyczekiwanych decyzji. 
W br. miały zostać przyjęte ostatecz-
ne regulacje dotyczące reformy WPR 
oraz poziomu finansowania w ramach 

jej nowego budżetu na lata 2021–2027. 
Zachodzi jednak coraz bardziej realna 
obawa, że będzie to musiało zostać 
poprzedzone nawet dwuletnim okre-
sem przejściowym.

Pogoda nie rozpieszczaPogoda nie rozpieszcza

Jednym z dość nieoczekiwanych skut-
ków, spowodowanych przez korona-
wirusa, jest głęboki spadek cen ropy 
naftowej. Obecnie tańszy jest olej na-
pędowy, ale tańsze mogą stać się rów-
nież (choć nie muszą) pestycydy i część 
nawozów, wytwarzane w oparciu o ro-
pę. Trudno niestety oczekiwać, że owe 
spadki zauważalnie poprawią rentow-
ność działalności, gdyż równolegle 
wystąpi szereg innych negatywnych 
zjawisk, nie tylko natury ekonomicz-
nej. Wszystko wskazuje na to, że bie-
żący sezon okaże się także bardzo 

Wykres 1. Import wybranych warzyw z krajów zewnętrznych na rynek UE-27 w latach 
2015–2019 (w tys. ton)

Źródło: Eurostat

Wykres 2. Import wybranych owoców i przetworów z nich z krajów zewnętrznych na 
rynek UE-27 (w tys. ton)

Źródło: Eurostat
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problematyczny ze względu na co-
raz dłuższe okresy suszy. Deficyt wody 
opadowej można do pewnego stop-
nia łagodzić dzięki dobrze rozwiniętej 
infrastrukturze irygacyjno-melioracyj-
nej. Dyskusje nad tą kwestią powracają 
z coraz większą siłą od co najmniej kil-
ku lat i mimo podejmowanych działań 
nadal stanowią otwarty temat. Wielo-
letnie zaniedbania na tym polu trudno 
przecież nadrobić w krótkim czasie. Nie 
wiadomo także, czy plantatorów zno-
wu nie zaskoczą niszczycielskie wiosen-
ne przymrozki. Tego zjawiska nie da się 
przewidzieć, a ma ono fundamental-
ny wpływ na kondycję całego sektora, 
a zwłaszcza produkcji owoców.

Klimat zmienia uprawyKlimat zmienia uprawy

Polska, mimo wszystko, wydaje się 
być tym razem w o tyle korzystnej 
sytuacji, że ze względu na położenie 

znajduje się w rejonie świata, który 
zmaga się raczej z nadprodukcją żyw-
ności, a nie z jej brakami. Nasz kraj jest 
także eksporterem netto wielu gatun-
ków owoców i części gatunków wa-
rzyw. Być może, mimo przeciwności 
losu, których w br. jest jakby więcej 
niż zazwyczaj, sytuacja w branży nie 
będzie tragiczna. Pojawiające się nie-
stety pewne niepokojące symptomy, 
takie jak np. przebieg minionej już zi-
my, w tym prawie całkowity brak opa-
dów śniegu, nie nastrajają optymi-
stycznie. Utrzymująca się relatywnie 
wysoka temperatura nie pozwoliła ro-
ślinom na osiągnięcie stanu pełnego 
spoczynku. Skutkiem może być słab-
sza kondycja i gorsze owocowanie 
gatunków wieloletnich. Plantatorzy 
aronii i porzeczki czarnej odczuwa-
ją ten problem szczególnie dotkli-
wie. Krzewy stają się bardziej wrażli-
we na skutki anomalii pogodowych 

pojawiających się w trakcie sezonu 
wegetacyjnego. Obniżanie się warto-
ści dobowej amplitudy temperatury 
prowadzi jednocześnie do spadku za-
wartości związków biologicznie czyn-
nych w owocach. Produkty powstałe 
na bazie takiego surowca z pewnością 
trudniej będzie sprzedać po zadowa-
lających cenach.

Jabłka owocem narodowymJabłka owocem narodowym

Producenci jabłek muszą się zma-
gać z podobnymi problemami. Na 
rodzimym rynku przybywa owoców, 
a możliwości eksportowe pozosta-
ją dość ograniczone. W przeciwień-
stwie do większości gatunków owo-
ców miękkich można powiedzieć, że 
jabłka pełnią w Polsce rolę owocu na-
rodowego. Dlatego pojawia się co-
raz więcej propozycji mających na 
celu poprawę sytuacji w branży. Jed-
ną z wielu wartych uwagi jest rozwój 
towarowych sadów jabłoniowych, 
w których produkcja ukierunkowana 
jest wyłącznie na wytwarzanie wy-
sokogatunkowego soku. Podejście 
takie może wydawać się ryzykowne, 
ponieważ ceny płacone za jabłka kie-
rowane do przetwórstwa są zazwy-
czaj nieprzyzwoicie niskie. Trzeba 
jednak zwrócić uwagę, że ich nieak-
ceptowalny poziom wynika z faktu, 
że są to przeważnie jabłka, z różnych 
powodów, przekierowywane z ryn-
ku owoców deserowych. Wysokie są 
zatem koszty ich produkcji, a tym sa-
mym – większe oczekiwania cenowe. 
Prowadzenie sadów wyspecjalizowa-
nych w uprawie jabłoni wyłącznie do 
przetwórstwa na sok (tzw. sadów so-
kowych) wiązałoby się ze znacznie 
niższymi wydatkami na produkcję. 
Oszczędności pojawiają się na etapie 
zbioru, który z powodzeniem moż-
na przeprowadzić mechanicznie. Niż-
sze nakłady wynikają również z mniej-
szej liczby zabiegów ochrony roślin 

Wykres 3. Import wybranych owoców i przetworów z nich spoza UE-27  
do Polski (w tys. ton)

Źródło: Eurostat

Wykres 4. Import wybranych warzyw spoza UE-27 do Polski (w tys. ton)

Źródło: Eurostat

rynek i okolice
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i innych prac agrotechnicznych, wy-
konywanych w sadach tradycyjnych. 
Wkroczenie na rynek Wspólnoty z ta-
nim sokiem, wysokiej jakości, byłoby 
silną odpowiedzią na konkurencyjną 
ofertę pochodzącą z Chin. W teorii 
wszystko wydaje się doskonale za-
planowane. Tylko czy znajdą się na 
tyle odważni, którzy zaczną wcielać 
w życie ten model produkcji?

Punkt zwrotnyPunkt zwrotny
Problemy pojawiające się w innych kra-
jach Wspólnoty mogłyby stać się dla 
polskich producentów i eksporterów 
owoców i warzyw doskonałą szansą do 
wykorzystania, gdyby nie przykry fakt, 
że stanowią one część również i naszej 
rzeczywistości. Jedno jest pewne. Bie-
żący rok przez wielu uczestników rynku 
rozpamiętany będzie jako punkt zwrotny. 

Zapowiadane przez ekspertów daleko 
idące następstwa dla gospodarki z pew-
nością unaocznią, jak bardzo złożonym 
systemem jest współczesny zglobalizo-
wany świat. Miejmy nadzieję, że produ-
cenci postrzegani jako najsłabsze ogni-
wo tej układanki wyjdą z tej sytuacji bez 
szwanku. Przynajmniej ze względu na 
ważną rolę, jaką pełnią w społeczeństwie, 
zaspokajając potrzeby żywieniowe.

Platforma Żywnościowa, czyli zasady  
działania rynku  towarów rolno-spożywczych

Założenia dotyczące utworzenia Platformy Żywnościowej omówiono w czasie 
styczniowego spotkania zespołu ds. stabilizacji i wsparcia rynku owoców i warzyw 
funkcjonującego przy Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW).

Znajdują się one w projekcie „Strategia 

na rzecz odpowiedzialnego rozwoju do 

roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)”. 

Utworzenie platformy handlu (giełdy) ar-

tykułami rolno-spożywczymi umożliwi 

temu segmentowi rynku zawieranie kon-

traktów typu SPOT (określenie z zakresu 

finansów, odnoszące się do daty wykona-

nia transakcji – po obecnie obowiązującej 

cenie), a w dłuższej perspektywie – także 

kontraktów terminowych. Na zlecenie 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 

projekt przygotowała Giełda Papierów 

Wartościowych S.A. w Warszawie, a sfi-

nansowany został on przez Narodowe 

Centrum Badań i Rozwoju.

Platforma Żywnościowa ma być 

zorganizowanym rynkiem giełdowym, 

dedykowanym do prowadzenia obrotu 

wybranymi towarami rolnymi i spożyw-

czymi, umożliwiającym uczestnikom 

(w tym producentom, przetwórcom 

i przedsiębiorcom) zawieranie transak-

cji w formule rynku kasowego (SPOT) 

z fizyczną dostawą towaru. Zasady 

uczestnictwa w rynku, warunki zawie-

rania transakcji, parametry jakościowe 

towarów ustalane będą przez Giełdę, co 

zapewni prowadzenie obrotu na zasa-

dach transparentnych i jednakowych dla 

wszystkich uczestników.

Produktem pilotażowym na rynku, 

od marca do sierpnia br., będzie psze-

nica w trzech klasach jakościowych  

(A, B, C), spełniająca parametry jakościowe 

określone przez Giełdę, przechowywana 

w autoryzowanych magazynach. W tym 

okresie uczestnicy platformy będą zawie-

rać transakcje na Giełdzie, stopniowo roz-

liczane przez Izbę Rozliczeniową, która 

odpowiada za bezpieczeństwo finanso-

we. Dostawy dokonywane będą przez 

autoryzowane magazyny, które mają 

możliwość weryfikacji towaru. Zapew-

niają też właściwe dla danego produktu 

warunki przechowywania. Nadzór nad 

Platformą Żywnościową sprawuje Ko-

misja Nadzoru Finansowego. Platforma 

Żywnościowa pozwoli na: l ograniczenie 

kosztów transakcyjnych, ryzyka handlo-

wego i cenowego; l koncentrację podaży 

krajowych towarów rolno-spożywczych; 

l standaryzację warunków zawierania 

transakcji; l stabilizację obrotu i zapew-

nienie jego bezpieczeństwa; l utworze-

nie przejrzystego, rynkowego systemu 

wyznaczania ceny towaru; l eliminację 

zagrożeń związanych z nieterminowym 

dostarczeniem towaru, pogorszeniem 

jego jakości czy opóźnieniem w zapła-

cie; l stopniowe wprowadzenie nowych 

towarów rolno-spożywczych, takich 

jak kukurydza, rzepak, koncentrat soku 

jabłkowego, cukier biały, odtłuszczone 

mleko w proszku, półtusze wieprzowe. 

Analiza wyników obrotu giełdowego 

w okresie pilotażowym zostanie prze-

prowadzona przez Instytut Ekonomiki 

i Gospodarki Żywnościowej oraz Insty-

tut Biotechnologii Przemysłu Rolno-

-Spożywczego. Ma ona na celu wskazanie 

towarów o największym potencjale dla 

obrotu giełdowego wraz z określeniem 

ich parametrów jakościowych. Należy 

przypuszczać, że w oparciu o zdobyte 

doświadczenia, w ramach Platformy Żyw-

nościowej znajdą się także propozycje 

dużych partii produktów ogrodniczych, 

o stosunkowo długim okresie trwałości 

(przy przechowywaniu w odpowiednich 

warunkach), takie jak np. jabłka, warzy-

wa, a w szczególności mrożone owoce 

i przetworzone produkty żywnościowe.

Zdzisław Woźniak

Źródło: materiały informacyjne KOWR, NCBiR, Instytutu 
Biotechnologii Przemysłu Spożywczego, Instytutu Eko-
nomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, GPW S.A.

aktualności
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Nie bądź naiwny,  
nie daj się oszukać
Katarzyna Rosińska

Prawnik, Warszawa

Naiwność zaczyna się normalnie i niewinnie: szczyt sezonu, 
owoce obrodziły, więc sprzedajemy je. Szukamy partnera 
transakcji, który za kilogram surowców oferuje więcej 
pieniędzy. Wyższa cena kusi. Po jakimś czasie nie otrzymujemy 
zapłaty. Czy to już oszustwo? Jak reagować, gdy zdamy sobie 
sprawę, że daliśmy się wprowadzić w błąd?

O nieuczciwych praktykach niektó-
rych firm skupujących owoce słyszę 
i czytam co jakiś czas. Ku przestrodze 
postanowiłam napisać o przestęp-
stwie oszustwa. Dotknąć może ono 
wszystkich, nie tylko sadowników. 
Bezpośrednią przyczyną napisania 
o tego rodzaju przestępstwach by-
ło obejrzenie programu Interwencja 
(emisja w telewizji Polsat miała miej-
sce 21 lutego br.), a w nim – przypad-
ku poszkodowanych sadowników. To 
czy można będzie mówić o odpowie-
dzialności sprawcy za oszustwo zależy 
m.in. od udowodnienia czy sprawca 
wprowadził w błąd sadowników (wa-
runek oskarżenia).

OPIS SYTUACJIOPIS SYTUACJI

W programie Interwencja poruszony 
był przykład sadownika, który sprze-
dał jabłka pewnej firmie. Miał do niej 
zaufanie, ponieważ wcześniej doko-
nywał z nią podobnych transakcji. 
Docierając do szczegółów sprawy 
dowiedziałam się, że początkowo nic 
nie wskazywało na to, że sadownik nie 
otrzyma od firmy należnych pieniędzy, 
więc przygotowywał kolejne dosta-
wy owoców zgodnie z wymaganiami 
jednej z sieci marketów. Zamówienia 

spływały, a sadownik dowoził jabłka 
do magazynu firmy. W magazynie były 
one sprawdzane pod względem jako-
ści, a sadownik otrzymywał tzw. PZ-tkę 
(dokument przyjęcia zewnętrznego). 
Firma na PZ-tkę wystawiała FV. Po ja-
kimś czasie firma przestała wystawiać 
FV. Zaniepokoiło to sadownika i zaczął 
się o nie upominać. Biorąc pod uwagę 
te upomnienia firma zaczęła wysta-
wiać FV i je opłacać. Na konto sadow-
nika zaczęły wpływać środki. Jednak 
po jakimś czasie sytuacja z brakiem 
opłaconych FV się powtórzyła. Tym ra-
zem bez dalszego pozytywnego skut-
ku. Z prezesem firmy nie można było 
się skontaktować ani telefonicznie, ani 
w inny sposób (na podstawie informa-
cji z www.jablonka.info).

Co w takiej sytuacji można zrobić?
u  Najpierw pokrzywdzony po-

winien spróbować odzyskać środki 
np. może w tym celu wynająć firmę 
windykacyjną.
u Kolejny krok to zwrócenie się 

pokrzywdzonego do policji (przesłu-
cha obie strony), a ta zawiadomi (jeśli 
uzna za konieczne) prokuraturę, aby 
wszczęła śledztwo.
u Nie bez znaczenia są portale 

społecznościowe, fora – pokrzyw-
dzony może szukać na nich innych 

osób oszukanych w podobny sposób, 
a nawet przez tą samą firmę.

Prokuratura może sprawdzić 
dokumentację księgową firmy 
niepłacącej FV, dowiedzieć 
się czy firma ma jakieś 
nieuregulowane zobowiązania 
(wystąpienie o takie informacje 
do Krajowego Rejestru 
Dłużników Biura Informacji 
Gospodarczej).

Aby prokuratura mogła uznać dzia-
łania firmy w stosunku do pokrzyw-
dzonego za np. oszustwo muszą 
jednak zaistnieć określone przesłanki 
(o czym dalej). Gdy nie uzna postępo-
wania firmy za oszustwo może podjąć 
decyzję o umorzeniu śledztwa m.in. 
ze względu na niską szkodliwość czynu 
oraz fakt, że środki jednak wpływały na 
konto sadownika. Stało się tak w opisy-
wanym wypadku i początkowo śledz-
two umorzono. Na decyzję prokuratora 
o umorzeniu śledztwa służy zażalenie. 
Składa się je wtedy gdy zaistnieją no-
we okoliczności sprawy – będą nimi np. 
pojawienie się innych poszkodowanych 
przez tą samą firmę. Jeśli prokuratura 
uwzględni zażalenie zostanie wszczęte 
nowe postępowanie.

PRZESTĘPSTWO PRZESTĘPSTWO 
OSZUSTWAOSZUSTWA

Zgodnie z art. 186 § 1 Kodeksu karne-
go1) (dalej: k.k.) oszustwo ma miejsce 
wtedy gdy ktoś, w celu osiągnięcia ko-
rzyści majątkowej, doprowadza inną 
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osobę do niekorzystnego rozporzą-
dzenia własnym lub cudzym mieniem 
za pomocą wprowadzenia jej w błąd 
albo wyzyskania błędu lub niezdolno-
ści do należytego pojmowania przed-
siębranego działania.

Można zatem brać pod uwagę 
następujące sposoby oszukania 
pokrzywdzonego:
1. wprowadzenie w błąd (tzw. oszu-

stwo czynne) lub wyzyskanie błę-
du (tzw. oszustwo bierne) – błąd 
pokrzywdzonego, którego wyobra-
żenie o rzeczywistości nie odpowia-
da faktom w zakresie istotnym dla 
podjęcia decyzji o określonym roz-
porządzeniu środkami pieniężnymi;

2. wyzyskanie niezdolności innej 
osoby do należytego pojmowania 
przedsiębranego działania – wiąże 
się ze szczególnymi cechami osoby 
dokonującej rozporządzenia mie-
niem czyli jej niezdolnością do na-
leżytego pojmowania przedsiębra-
nego działania np. niedojrzałością, 
czy stanem odurzenia.
Odzwierciedleniem opisanego 

wcześniej wypadku jest pierwszy spo-
sób – wprowadzenie osoby w błąd. 
Aby spełnić znamiona oszustwa 
wystarczy podjęcie przez firmę ja-
kiegokolwiek działania, które może 
spowodować błędne wyobrażenie 
o rzeczywistości u innej osoby (po-
krzywdzonego), która rozporządza 
mieniem. Sąd Apelacyjny z Wrocławia 
w wyroku z 30 października 2019 r.  
(sygn. akt II Ka 296/19) stwierdza: 
„Przestępczy zamiar doprowadzenia 
do niekorzystnego rozporządzenia 
mieniem jest zasadniczym elemen-
tem znamion przestępstwa oszustwa, 
odróżniającym czyn karalny od każ-
dego innego zdarzenia niewykonania 
umowy, którego następstwem jest 
uszczerbek w mieniu pokrzywdzo-
nego i przysporzenie w mieniu innej 
osoby.” Przestępczy zamiar musi być 
umyślny i celowy.

Oszust nie podejmuje gwałtownych 
działań. Najpierw wzbudza zaufanie, 
z czasem np. płaci pieniądze z opóź-
nieniem lub częściowo, a w końcu nie 
płaci całkowicie. W wyroku Sądu Ape-
lacyjnego w Warszawie z 10 paździer-
nika 2019 r. (sygn. akt II AKa 363/18) 
czytamy: „O sprawstwie przestępstwa 
oszustwa nie musi świadczyć fakt, że 
dana osoba podejmuje zobowiązania 
przekraczające możliwości finansowe, 
ale że z premedytacją nie płaci za za-
kupiony towar (…). W ramach modus 
operandi oskarżony budować może 
zaufanie przygotowując grunt do po-
pełnienia przestępstwa”.

Wprowadzenie w błąd  
– sprawca doprowadza inną 
osobę do mylnego wyobrażenia 
o rzeczywistym stanie rzeczy, 
np. co do cech sprzedawanego 
towaru czy okoliczności 
zawieranej transakcji.

Charakterystyczne dla omawianego 
rodzaju przestępstwa jest to, że po-
krzywdzony dobrowolnie rozpo-
rządza mieniem na rzecz oszusta. 
Przy czym należy podkreślić, że brak 
należytej ostrożności pokrzywdzo-
nego, a nawet jego lekkomyślność 
nie ma żadnego znaczenia dla bytu 
przestępstwa z art. 286 § 1 k.k. I tak 
Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku 
z 3 grudnia 2018 r. (sygn. akt I AKa 
255/18) orzekł: „Dla bytu przestęp-
stwa oszustwa jest obojętne, czy 
pokrzywdzony oszustwem mógł lub 
powinien sprawdzić prawdziwość 
twierdzeń sprawcy. Nie jest istotne, 
że pokrzywdzony mógł wykryć błąd 
przy dołożeniu znikomej nawet sta-
ranności. Podobnie bezkrytyczność 
i łatwowierność pokrzywdzonego nie 
wyłącza karygodności wprowadzenia 
w błąd.”

Trzeba tutaj jednak jasno powie-
dzieć (za Ewa Targońska, „Prawo 

karne dla radców prawnych”, Wroc-
ław 2011), że oszustwo jest dokonane 
w momencie rozporządzenia mie-
niem przez pokrzywdzonego. Decy-
duje o tym konkretna chwila przyjęcia 
przez niego zobowiązania pieniężne-
go, nie ważny jest tutaj moment wy-
pełnienia zobowiązania. Przekładając 
to na opisywaną wcześniej sytuację 
– sadownik (pokrzywdzony) zawarł, 
po wprowadzeniu go w błąd, nieko-
rzystną dla siebie transakcję – prze-
stępstwo oszustwa jest dokonane 
z chwilą zawarcia takiej transakcji 
i nie ma znaczenia moment uzyska-
nia przez firmę (sprawcę) korzyści 
majątkowej.

Kontrahent w transakcji 
dwustronnej nie ma 
obowiązku ujawnienia sytuacji 
materialnej swojej firmy, 
niemniej jednak tylko 
wówczas nie będzie to miało 
charakteru wprowadzenia 
w błąd w rozumieniu przepisu 
art. 286 § 1 k.k., gdy 
podmiot taki przy zachowaniu 
reguł kupieckich, którym 
druga ze stron umowy ma 
prawo ufać, będzie miał 
faktyczną możliwość realizacji 
przyjętego na siebie umownie 
zobowiązania w dacie jego 
powstania, bez świadomego 
powodowania szkody 
w majątku swego wierzyciela.

Wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach 

z 20 kwietnia 2000 r. (sygn. akt 
II AKa 71/00)

Za oszustwo grozi kara pozbawienia 
wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 
286 § 2 k.k.). W wypadku mniejszej wa-
gi oszustw sprawca podlega grzywnie, 
karze ograniczenia wolności albo po-
zbawienia wolności do lat 2 (art. 286 
§ 3 k.k.).
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JAK SIĘ ZABEZPIECZYĆ?JAK SIĘ ZABEZPIECZYĆ?

O zamiarze niewywiązania się z zacią-
ganego zobowiązania świadczyć mogą 
różne okoliczności istniejące już w chwili 
zawarcia transakcji, składania zamówie-
nia przez sprawcę lub w chwili uzyskania 
określonego świadczenia. Do okoliczno-
ści tych można zaliczyć m.in.: 
u to, że firma nie dysponuje pieniędz-

mi co z kolei jest powiązane z bra-
kiem jasnych planów działalności 
np. odwoływanie się do bliżej nie-
określonych inwestycji (często do-
tyczy to firm niedawno powstałych);

u to jak firma postępuje z uzyskanym 
towarem np. szybka sprzedaż poni-
żej ceny jego zakupu;

u długotrwałe trudności firmy w re-
gulowaniu bieżących zobowiązań 
(dowiemy się o tym z pewnością za-
glądając na fora społecznościowe, 
czy też zasięgając opinii);

u brak sensownego uzasadnienia 
dla podejmowanych w firmie de-
cyzji gospodarczych, a nawet brak 
rozsądnego planu prowadzonej 
działalności;

u sposób działania firmy np. brak 
stałego biura, biuro coworkingo-
we (dla nas to informacja, że firma 
jest nieduża albo że szybko może 
zmienić miejsce działalności).
Te dodatkowe okoliczności usta-

lone w toku postępowania mogą 
pomóc w uniknięciu wprowadzenia 

w błąd przez firmę. Mogą dowodzić, 
iż w chwili rozporządzenia mieniem 
przez firmę ta miała zamiar niewyko-
nania zaciąganego zobowiązania. Dla-
tego rekomenduję zawieranie transak-
cji z wieloma firmami, pomimo że to 
czasochłonne i zdawałoby się mniej 
korzystne, bo kłopotliwe. Dobrym 
rozwiązaniem byłoby otrzymywanie 
pieniędzy w dniu sprzedaży owoców. 
Warto być czujnym, aby nie paść ofiarą 
własnej naiwności, wierząc w szcze-
rość drugiego człowieka.

Podstawa prawna
1) Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (tekst jedn. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 z późn. zm.)

Czym według Polaków jest ekokonsumpcja?
Z raportu agencji badawczej IMAS 
„Żywność ekologiczna w Polsce 
2019”* wynika, że ekożywność po-
siada sporą grupę konsumentów. Aż 
27% ankietowanych osób deklaruje, 
że kupuje ją przynajmniej raz w ty-
godniu. Pojęcie to jest jednak nadal 
rozumiane niejednoznacznie.

Żywność ekologiczna to według 

unijnych wytycznych żywność wypro-

dukowana przy ograniczonym użyciu 

nawozów i środków ochrony roślin, przy 

zachowaniu żyzności gleby, różnorod-

ności biologicznej oraz poszanowania 

środowiska naturalnego. Żywność ta 

zaopatrzona jest w unijne logo „euro 

liść”, nazywane często „zielonym liś-

ciem”. Czy Polacy w ten sposób defi-

niują ekożywność? 

Z raportu IMAS wynika, że tylko 57% 

Polaków utożsamia pojęcie żywności 

organicznej z certyfikatem potwierdza-

jącym naturalną produkcję, dla pozo-

stałych jest to żywność kupowana od 

rolnika stosującego naturalne metody 

uprawy i chowu (26%), 

tradycyjna (10%) czy 

regionalna (8%). Na py-

tanie o znajomość cer-

tyfikatu żywności ekologicznej 17% re-

spondentów wskazuje natomiast „euro 

liść”, a 28% robi to z podpowiedzią. Aż 

45% Polaków twierdzi ponadto, że ze-

tknęło się z tym logo, ale nie wie, co ono 

oznacza. Raport wskazuje, że ekokon-

sumentów nie można traktować jako 

jednorodnej grupy, chociażby ze wzglę-

du na niejednoznaczne definiowanie 

ekożywności, jak i zna-

jomość wizerunku unij-

nego logo produktów 

ekologicznych tylko 

przez niespełna 1/3 

Polaków. Należy anali-

zować trendy i zacho-

wania konsumentów 

w ramach zdefinio-

wanych w badaniu 

segmentów, które 

obrazują różnice w po-

strzeganiu i konsump-

cji ekożywności.

* IMAS International 

(imas.pl) w 2019 r. przeprowadził badanie 

dotyczące żywności ekologicznej, zrealizo-

wane metodą ankiety internetowej CAWI. 

Badanie konsumenckie prowadzone było 

na reprezentatywnej próbie Polaków 

w wieku 15–65 lat; n = 1028.

Joanna Klepacz-Baniak
Na podstawie informacji prasowej IMAS
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Program Ochrony Roślin

WARZYWNYCH
Interaktywny 
program 
ochrony

2020

przed chorobami, szkodnikami i chwastami

Przeciwdziałanie 
 odporności:
IRAC, FRAC

W SPRZEDAŻY

Program Ochrony

ZIEMNIAKA
2020

TRUSKAWKI  
I MALINY

PROGRAM OCHRONY

20
20

BORÓWKI 
I PORZECZKI

PROGRAM OCHRONY

20
20

www.syngenta.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.  
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie 
i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj 
zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych 
na etykiecie. www.rolnictwoodpowiedzialne.pl

Borówki  
pod ochroną

Szeroki zakres działania – zwalcza 
najważniejsze choroby borówki, takie jak:  
szara pleśń, antraknoza, zamieranie pędów

 Niski poziom pozostałości  
– pozwala sprostać  najwyższym  
normom odbiorców w kraju i za granicą

 Krótki okres karencji – daje dużą  
elastyczność w doborze terminu zabiegu

Bardzo skuteczny w ochronie wielu  
roślin jagodowych 

P
R

O
G

R
A

M
 O

C
H

R
O

N
Y

 B
O

R
Ó

W
K

I I
 P

O
R

Z
E

C
Z

K
I  

20
20


	W Skierniewicach po zimie 2006
	Brzoskwinie i morele 
	Prof. dr. hab. Zygmunt S. Grzyb


	Sadowniczo po Europie 
	cz. II Słowenia 

	O uszkodzeniach mrozowych 
	przed kolejną zimą
	Dr Aleksander Gonkiewicz


	Ciągnikowy dozownik do środków gryzoniobójczych
	Doc. dr Paweł Wawrzyńczak

	Jakość i przechowywanie japońskich odmian jabłoni (cz. II)
	‘Mutsu’ i ‘Akane’
	Dr Krzysztof Rutkowski, dr Dorota Kruczyńska


	Letnie kwiaty cięte w Unii Europejskiej 
	Windykacja należności z krajów Unii Europejskiej 
	Zbigniew Korzeniewski
	PROMOCJA GRUSZEK 


	Renta rodzinna rolnicza w pytaniach i odpowiedziach
	Mgr Alicja Lejk-Kępka
	Unijne dopłaty dla plantatorów roślin energetycznych
	Etykieta zastępcza



	Ubezpieczenia rolne w Polsce oraz perspektywy ich rozwoju
	Konrad Rojewski 

	Doroczne spotkanie TRSK 
	Nowe centrum 
	administracyjno-biurowe 
	Jeśli truskawki, to deserowe 
	Winiarstwo i enoturystyka


	Czynniki wpływające 
	na przechowywanie kapusty pekińskiej
	Dr Maria Grzegorzewska


	Wpływ nawożenia na jakość plonu marchwi (cz. II)
	Mgr inż. Sylwester Smoleń, prof. dr hab. Włodzimierz Sady
	Wczesnowiosenne uprawy warzyw w tunelach
	Jak zapobiegać zachwaszczeniu?
	Prof. dr hab. Adam Dobrzański




	Cukinie eksportowe 

	Coraz więcej warzyw w Bedlnie 
	Kapuściane dożynki w Charsznicy
	Warzywnicze Dominowo
	W Łaszczowie postawili na kalafiory i brokuły
	Dożynki warzywnicze 
	O warzywach i integrowanej produkcji 
	Prezentacja warzyw w Białej 
	O agrotechnice, ochronie i odmianach cebuli
	Czy warto stosować nawozy
	biostymulujące w uprawie ogórka?
	Dr Jadwiga Treder
	Prof. Hans Ragnar Gislerod 
	Maria Luz Herrero
	Promocja warzyw wśród przedszkolaków






	Otwarte szklarnie w Koźminku
	Papryka w Rzeczycy 
	Nowa grupa chryzantem do uprawy doniczkowejw tunelach
	Mgr inż. Piotr Zakrzewski
	NA DALEKIM WSCHODZIE 
	Postawili na byliny
	Sukces w wydaniu włoskim (cz. II)
	Alstremeria wraca do łask (cz. II)
	Dr hab. Stanisława Szczepaniak
	Anturium po holendersku (cz. III)
	Dr Jadwiga Treder



	POŻĄDANA ZIELEŃ




	Rośliny „zwykłe” i niezwykłe
	Jubileusz w Lublinie
	Chryzotemis piękny
	Plamistości liści oleandra



	Konferencja z ministrem
	Co dalej z chwastami w sadach?
	Dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO
	Dr inż. Anna Tomczak, Marcin Oleszczak
	Program Ochrony Warzyw, czyli jakie zmiany w 2020 r.
	Wzmożone potrzeby dolistnego dokarmiania wapniem
	Kodeks Etyki Żywnościowej
	Na nadchodzący sezon
	Premia na rozwój małego gospodarstwa
	Instrumenty wsparcia rynku owoców i warzyw
	Kapusta w Charsznicy
	Targi w Krakowie z przestrzenią dla ogrodników
	aktualna sytuacja
	Ogrodnictwo we współczesnym świecie
	Międzynarodowy Rok Zdrowia Roślin
	Hypoalergiczne odmiany jabłoni 
– popyt rośnie












	Dr inż. Kamila Łucja Bokszczanin
	Nowe ustawy o zdrowiu roślin

	czyste pole
	Pielniki na każdą okazję
	Strategia walki z chwastami
	Dzika pszczoła 
na plantacji
	Efektywne zapylenie drogą do dobrego plonu





	Prof. dr hab. 
Ryszard Hołownicki
	Do kwaszenia 
i na korniszony
	Szparagowy biznes
	Dr Tomasz Spiżewski
	rynek i okolice
	Platforma Żywnościowa, czyli zasady 
działania rynku  towarów rolno-spożywczych
	Nie bądź naiwny, 
nie daj się oszukać

	Katarzyna Rosińska
	Czym według Polaków jest ekokonsumpcja?







