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Jeszcze kilka dni temu mieliśmy gotowy wstęp do 
kolejnego wydania Warzyw, który poświęcony był spra-
wie wyrównania dopłat bezpośrednich. Przywołaliśmy 
w nim wypowiedź ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana 
Krzysztofa Ardanowskiego, który zwracał uwagę, że 
rolnicy w Unii Europejskiej funkcjonują na jednolitym 
rynku, stawiane są im jednakowe, nowe, ambitne cele 
wobec klimatu i środowiska. Dlatego też wyrównanie 
dopłat bezpośrednich jest niezbędne w celu ustalenia 
sprawiedliwego unijnego budżetu dla rolnictwa. Minister 
zaznaczył, że pojawiają się nowe wyzwania, z którymi 
żaden pojedynczy kraj sobie nie poradzi. Są to np. wy-
zwania związane ze zmianami klimatycznymi, zmianami 
rynku globalnego czy problemy głodu na świecie. Te 
kilka dni temu nie wiedzieliśmy, że sytuacja nie tylko 

w Polsce, ale w całym świecie zmieni się tak radykalnie 
i zmusi do zmiany tematu. Jeszcze w lutym koronawirus 
był tylko problem Azji, a branża dostrzegała go przede 
wszystkim przez pryzmat tego co dzieje się w Chinach 
i tylko pośrednio wpływał na rynek europejski. Dzisiaj 
Chiny informują o stopniowym opanowaniu epidemii, 
a głównym ogniskiem już pandemii są Włochy i Hiszpa-
nia. Większość krajów, w tym Polska, podejmuje bardzo 

radykalne działania, by zapobiegać rozpowszechnianiu 
się wirusa lub przynajmniej je spowolnić i trzeba się liczyć 
z tym, że będzie to miało kolosalny wpływ na wszyst-
kie branże, w tym i ogrodnictwo. Zarówno Włochy, jak 
i Hiszpania są ważnymi dostawcami świeżych warzyw 
także do Polski – szczególnie w okresie wiosennym. Już 
dzisiaj tamtejsi producenci mówią głośno o olbrzymich 
startach spowodowanych pandemią. Z powodu zacho-
rowania lub konieczności opieki nad osobami chorymi 
brakuje pracowników, niektórych środków produkcji i co-
raz trudniejsza jest także logistyka dostaw. Pojawia się 
także coraz więcej informacji, że odbiorcy zagraniczni 
rezygnują z dostaw z Włoch m.in. sieci handlowe z Pol-
ski, z obawy przed przeniesieniem wirusa. To wszystko 
mimo uspokajających komunikatów ekspertów i agend 
rządowych, że wirus nie przenosi się przez warzywa 
czy owoce. 

Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że możemy być prak-
tycznie samowystarczalni jeżeli chodzi o produkcję 
żywności, w tym nie tylko podstawowych warzyw, ale 
wielu różnych gatunków. Obecna sytuacja każe choć 
przez chwilę zastanowić się konsumentom skąd pocho-
dzą warzywa czy owoce, które kupują na co dzień. Bo 
nagle sklepowe półki świecą pustkami, nie ma cebuli 
ziemniaków czy marchwi, zniknęły mrożonki? Przecież 
zawsze były! A co będzie jak dostawa nie dojedzie, 
albo zamkną najbliższy supermarket?

Dzisiaj najwięcej mówi się o służbach, zwłaszcza 
medycznych, które walczą z pandemią. Osobom tym 
należy się od nas wszystkich wielki szacunek, uznanie 
i wsparcie. Pamiętajmy jednak także o rolnikach, bo 
to oni zapewniają nam inny rodzaj bezpieczeństwa  
– polską żywność. Tu nie można zawiesić działalności 
na najbliższe tygodnie, krowa nie poczeka na wydo-
jenie, rozsada nie urośnie i nie wysadzi się zdalnie. 
Miejmy nadzieję, że jak już miną te trudne dla nas 
wszystkich chwile, także i o rolnikach Polacy będą 
myśleli z większym szacunkiem. Oby tak było…
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chcieliśmy napisać  

inaczej...

Jesteśmy w tej dobrej sytuacji, że możemy
być praktycznie samowystarczalni jeżeli 
chodzi o produkcję żywności, w tym wielu
gatunków warzyw. Obecna sytuacja 
każe choć przez chwilę zastanowić się 
konsumentom skąd pochodzą warzywa, 
które kupują na co dzień.
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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
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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.
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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
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FOT. 1. Tarcznik niszczyciel – tarczki gęsto ułożone na pędzie
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 � 2 marca 2020 r. zarząd spółki 

Eskimos złożył do sądu dwa wnioski: 
o otwarcie postępowania sanacyjnego 
oraz wniosek o ogłoszenie upadłości. 
Przyczyną złożenia tych wniosków jest 
brak rozliczenia Programu Stabilizacji 
Cen na rynku jabłek przemysłowych, 
który realizowany był przez spółkę 
w roku 2018 i 2019 na podstawie 
umów z KOWR.

 �Firma Bonduelle rozpoczęła 
produkcję nowej kategorii produktów 
– warzyw w formie makaronu. Są to 
sycące produkty składające się w 100% 
z warzyw. Na rynku pojawiły się trzy 
warianty: ciecierzyca z kukurydzą, 
zielony groszek z cukinią i soczewica 
z marchewką. Warzywa w formie 
makaronu to sposób na zwiększenie 
ilości warzyw w diecie.

 �Rolnicy prowadzący małe 
gospodarstwa również w tym roku 
będą mogli złożyć zamiast e-wniosku 
o płatności bezpośrednie i obszarowe 
z PROW 2014–2020 papierowe 
oświadczenie potwierdzające brak 
zmian w stosunku do wniosku z roku 
poprzedniego. W tym roku termin 
rozpocznie się 2 marca i potrwa  
do 15 kwietnia 2020 r.

 �Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa przygotowuje się do 
wdrożenia rozwiązań związanych 
z zapewnieniem efektywnego obiegu 
informacji w ramach projektu 
paszportyzacji żywności. W tej 
sprawie podpisano porozumienia ze 
światowym liderem w dziedzinie 
doradztwa, badań i rozwoju technologii 
blockchain – nChain Limited.

 �Od 1 marca br. ruszyła Platforma 
Żywnościowa – pionierskie 
rozwiązanie na polskim rynku, 
wprowadzające standardy obrotu 
giełdowego towarami rolno-
spożywczymi. Powstało ono 
z inicjatywy MRiRW. Realizuje je 
KOWR w konsorcjum z Instytutem 
Biotechnologii Przemysłu Rolno-
Spożywczego i Instytutem 
Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej-PIB. Finansuje go 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 
(NCBR).

IJHARS kontroluje żywność

Według nowej ustawy Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-
-Spożywczych będzie kontrolowała jakość żywności na całym etapie 

jej obrotu, w produkcji i handlu (również w restauracjach i działalności 
cateringowej. Powierzenie tych zadań ma na celu zwiększenie efektywności 
systemu urzędowej kontroli żywności w Polsce, m.in. szybsze eliminowanie 
produktów o jakości niezgodnej z wymaganiami. Jednocześnie istotną zmia-
ną wprowadzaną w ustawie w związku z przejęciem zadań przez IJHARS 
jest wzmocnienie roli nadzorczej Głównego Inspektora IJHARS nad wo-
jewódzkimi inspektorami w zakresie merytorycznego wykonywania przez 
nich obowiązków ustawowych. Ustawodawca wprowadził uprawnienie 
Głównego Inspektora Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 
do nadzorowania kontroli wykonywanych przez wojewódzkich inspektorów 
jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych oraz wydawania wytycz-
nych i poleceń oraz umożliwił Głównemu Inspektorowi Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych zwracanie się do wojewody o odwołanie 
wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych 
w przypadku, gdy jego działanie będzie zagrażało prawidłowemu wykony-
waniu zadań przez inspekcję.

Klasmann-Deilmann Polska nagrodzony
Na prestiżowej liście firm uhonorowanych Diamentami Forbesa znalazło 

się w tym roku kilka przedsiębiorstw z branży ogrodniczej. Diamenty 
Forbesa to coroczny ranking firm, które najskuteczniej zwiększyły swoją 
wartość w ciągu ostatnich trzech lat. Wśród tegorocznych laureatów zna-
lazła się m.in. firma Klasmann-Deilmann Polska działająca na krajowym 
rynku ogrodniczym w segmencie specjalistycznych podłoży ogrodniczych. 
Początki firmy Klasmann-Deilmann sięgają 1913 r., ale największy rozwój 
w dziedzinie podłoży rozpoczął się od lat 60. XX wieku. Deilmann i Kla-
smann byli pionierami w tym obszarze i skupili się na produkcji podłoży na 
szeroką skalę. Obie firmy połączyły się w roku 1990 tworząc Klasmann-De-
ilmann GmbH, zyskując tym samym potężne naturalne zasoby surowcowe 
w Niemczech, Irlandii, na Litwie i Łotwie. Dziś firma inwestuje w nowo-
czesne fabryki w swoich centralnych lokalizacjach, otwiera spółki w Azji 
i Ameryce północnej i angażuje się w działalność prekursorską w nowych 
obszarach biznesowych.

Uhonorowana marka Krasoń
Bisnode Polska wraz z redakcją miesięcznika „Forbes” opracowały ze-

stawienie najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. Przedsię-
biorstwa, które znalazły się na liście, mogą szczycić się tytułem Diamen-
tów Forbesa. W zestawieniu znalazły się firmy, które w trzech ostatnich 
latach najszybciej zwiększały swą wartość. Diamentami Forbesa zostały 
te o współczynniku ryzyka współpracy wyższym niż 4, według ratingu 
Bisnode. Podzielone są one na trzy kategorie według przychodów ze sprze-
daży w ostatnim roku obrachunkowym: firmy małe (przychody 5–50 milio-
nów złotych), firmy średnie (przychody od 50 do 250 milionów złotych), 
firmy duże (przychody powyżej 250 mln zł). W kategorii średnich firm 
wśród laureatów z woj. łódzkiego znalazła się Grupa Producentów Roz-
sad Krasoń. Profesjonalną produkcję firma rozpoczęła w 1997 r. W ciągu 
ostatnich lat została unowocześniona i rozbudowana, dzięki czemu obecnie 
produkcja odbywa się na łącznej powierzchni 19 ha, z czego 15 ha stano-
wią nowoczesne obiekty szklarniowe. Roczna produkcja rozsad w firmie 
Krasoń kształtuje się na poziomie ponad 300 mln szt. Dzięki temu, że 
produkcja odbywa się w kraju, rośliny dostarczane do klienta nie są na-
rażone na stres związany z dalekim transportem. Poza polskim rynkiem 
rozsada marki Krasoń znana jest również np. na Litwie, Łotwie, w Estonii, 
Białorusi, Słowacji i Czechach.
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Carbohumic nagrodzony

Kapituła nagrody imienia prof. Szczepana Aleksandra Pieniąż-
ka przyznała w tym roku nagrodę za najbardziej innowacyj-

ny i wnoszący istotny wkład w rozwój polskiego ogrodnictwa 
produkt firmie Carbohort za Carbohumic – ekstrakt humusowy 
wykonany na bazie węgla brunatnego. Spółka Carbohort to pol-
ski producent ekologicznych podłoży do upraw bezglebowych 
i glebowych oraz naturalnych kwasów humusowych. Produ-
kuje ona podłoże na bazie 100% organicznego, naturalnego 
surowca – złoża węgla brunatnego (lignitu) znajdujące się na 
terenie Polski. Podłoże powstało przy współpracy z Instytutem 
Ogrodnictwa w Skierniewicach. Przeszło ono pomyślnie testy 
w zróżnicowanych warunkach klimatycznych, takich jak Pol-
ska, Francja, Wielka Brytania, Maroko i rejon Zatoki Perskiej. 
Warto dodać, że spółka Carbohort w minionym roku otrzymała 
nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wybitne krajowe 
osiągnięcie mające znaczenie dla wdrażania postępu w rolnic-
twie w formie realizacji, wdrażania i upowszechniania wyni-
ków pracy naukowej pt.: „Opracowanie i wdrożenie do praktyki 
ogrodniczej innowacyjnego podłoża Carbomat do bezglebowej 
uprawy roślin szklarniowych”.

O ekologii na targach BioFach
W połowie lutego br. odbywała się w Norymbergii w Niem-

czech kolejna edycja targów produktów ekologicznych 
BioFach. Tematyka targów obejmowała wszystko to, co związa-
ne jest z żywnością wyprodukowaną metodami ekologicznymi, 
w tym surowce, półprodukty, komponenty, wyroby gotowe dla 
przemysłu rolno-spożywczego. Impreza co roku gromadzi kilka 
tysięcy wystawców z całego świata. Tegoroczna edycja targów 
odbyła się również z udziałem firm polskich, które zaprezento-
wały ofertę żywności ekologicznej oraz możliwości dynamicznie 
rozwijającego się polskiego rolnictwa ekologicznego. W trakcie 
tegorocznej edycji targów na polskim stoisku o powierzchni ok. 
400 m2 zaprezentowało się ponad 50 podmiotów reprezentują-
cych sektor rolnictwa ekologicznego, w tym organizacje produ-
centów żywności ekologicznej jak i pojedyncze firmy. Najwięk-
sze w historii targów stoisko polskie zostało zorganizowane przez 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wraz ze Stowarzysze-
niem Polska Ekologia oraz Polską Izbą Żywności Ekologicznej.

Uprawa konopi przemysłowych
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zaprasza 

do współpracy rolników zainteresowanych uprawą polskich 
odmian konopi przemysłowych. Instytut Włókien Naturalnych 
i Roślin Zielarskich, podmiot podległy Ministerstwu Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi jest największym producentem materiału nasien-
nego polskich, wyhodowanych w Instytucie odmian. W ramach 
umów kontraktacji w roku 2020 zapewnia rolnikom profesjo-
nalne wsparcie i korzystne warunki współpracy: uprawa odmian 
o bezpiecznym (poniżej 0,2%) poziomie THC, wysokiej jakości 
materiał nasienny, zakup całego plonu nasion wg ustalonych 
cen, atrakcyjną rentowność, przychód z hektara na poziomie 
do 15 000 zł. Zapewniona jest również pomoc w dokonywaniu 
zgłoszeń urzędowych, wsparcie agrotechniczne w całym okre-
sie upraw oraz opieka merytoryczna ekspertów/pracowników 
naukowych IWNIRZ.

Źródło: Własne, MRiRW, ARiMR, portal spożywczy
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Poprawia urodzajność gleby  
i dostępność składników,

Poprawia rozwój systemu korzeniowego,  
zwłaszcza korzeni włośnikowych,

Działa antystresowo,  
zwiększa odporność roślin,

Dostarcza najważniejsze makroelementy  
doglebowo i dolistnie, co pozwala  
na wyjątkowo wczesną aplikację

Korzyści stosowania  
Fertiactyl STARTER

1

2

3

4

Przewaga jest oczywista.
1 produkt zamiast 4

FERTIACTYL ®  
(Kwasy huminowe i fulwowe,  
Glicyna-Betaina, Zeatyna),  

N 13 %  |  P 5 %  |  K 8 %

Starter

ul. Batorowska 15,  
62-081 Wysogotowo

pl.timacagro.com  |  timac.tv
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Hurtowe ceny warzyw w Polsce

Na początku lutego łagodna aura nie powodowała zakłó-
ceń w transporcie. Asortyment warzyw oferowanych 

na rynku osiągnął swoje doroczne minimum. Zakończyły 
się dostawy selerów sprzedawanych w pęczkach z nacią 
oraz importowanego szpinaku. Rozpoczęły się natomiast 
dostawy młodych ziemniaków importowanych z Egiptu. 
Na rynku podrożały importowane warzywa ciepłolubne 
oraz w nieco mniejszym stopniu i w zależności od ryn-
ku – kapustne. W Łodzi i Poznaniu podrożały brokuły, 
a kalafiory we Wrocławiu. Podaż kapust była duża, a ceny 
podlegały nieznacznym zmianom. Wyjątkiem była kapusta 
głowiasta biała sprzedawana na kilogramy, która na więk-
szości rynków potaniała. Podaż warzyw cebulowych była 
duża, a ceny na większości rynków stabilne. Najbardziej, 

bo prawie dwukrotnie, podrożała cukinia w Łodzi i Po-
znaniu. Podobnie silne wzrosty cen objęły importowane 
ogórki z upraw pod osłonami. We Wrocławiu znacząco 
podrożały importowane ogórki do kwaszenia. Na większo-
ści ryków wzrosły ceny papryki, z wyjątkiem łódzkiego, 
gdzie dotychczas były najwyższe. Ceny pomidorów wzro-
sły nieznacznie w Łodzi i we Wrocławiu. Podaż warzyw 
korzeniowych była duża, a ceny kształtowały się w zależ-
ności od aktualnego poziomu podaży. Ceny marchwi były 
stabilne, natomiast pietruszka i seler nieznacznie potaniały 
na większości rynków. Na wszystkich rynkach potaniała 
rzodkiewka, natomiast na większości podrożała importo-
wana sałata masłowa i krucha – tabela 1.

dr inż. Wiesław Siutaj
Systemy Jakości CU Polska

Tab. 1. Średnie ceny na wybranych rynkach hurtowych w Polsce (w zł/kg) (7.02.2020 r.)

Wyszczególnienie Jednostka 
sprzedaży

Łódź Poznań Warszawa Wrocław
cena (zł/kg)

Brokuł	importowany 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
Kalafior	importowany 1 szt. 6,00–7,00 6,00–6,50 4,75–6,50 7,50

Kapusta

brukselska	krajowa 1	kg –1) 5,40–6,50 3,85–4,75 4,00–5,00

głowiasta	biała,	krajowa 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,	krajowa 1	kg 1,00–1,80 2,50–3,00 1,00–1,30 1,20
pekińska	krajowa 1	szt.*,	1	kg 1,60–2,80 2,50–3,50* 1,80–2,50 –

włoska	krajowa 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

Ogórek
z	upraw	pod	osłonami,	importowany 1kg 13,00–15,00 9,56–10,00 6,60–12,00 13,00–14,00
z	upraw	pod	osłonami,	importowany,	do	
kiszenia 1	kg 9,00–11,00 12,00–14,00 11,50–14,00 9,00–10,00

Papryka
czerwona	importowana 1	kg 7,00–9,00 7,60–9,00 7,00–9,00 9,00
zielona	importowana 1	kg 9,00–10,00 7,60–8,40 7,00–7,75 8,00
żółta	importowana 1	kg 9,00–10,00 9,60–10,40 7,00–9,00 9,00

Pietruszka
z	nacią	krajowa 1	szt.	(pęczek) 2,00–3,00 – – –
krajowa 1	kg 1,60–2,60 2,00–3,60 1,50–2,30 2,80–3,00

Pomidor	importowany 1	kg 6,43–7,86 6,00–7,00 5,00–9,00 7,50

Por	krajowy 1	szt.	(pęczek)*,	1	kg 0,80–1,70*
–

1,20–1,50*
–

0,85–1,20*
1,50–2,50

1,50*
–

Rzodkiewka	importowana 1	szt.	(pęczek) 1,50–1,70 1,50–1,80 1,25–1,50 1,60

Sałata
krucha	importowana 1 szt. 4,00–5,00 4,00–4,50 3,65–3,80 5,00
masłowa	importowana 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

Seler	krajowy 1	kg 1,00–2,60 2,00–3,20 1,20–1,80 2,40
Źródło: dane z rynków hurtowych w Łodzi, Poznaniu, Warszawie i we Wrocławiu.

REKLAMA

Kopaczka profi
Zbieracz do cebuli

/krukowiak /POMBRODNICA /grupa krukowiak TEL. 54 252 27 27DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
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·  CZTEROCYLINDROWY SILNIK 
O MOCY 47 KM 

·  POTĘŻNY UDŹWIG TYLNEGO 
PODNOŚNIKA WYNOSZĄCY 1250 KG

· FABRYCZNA KABINA Z KLIMATYZACJĄ

· 2 LATA FABRYCZNEJ GWARANCJI

BOOMER 50     MOC, 

CENA JUŻ OD 85 900 ZŁ NETTO*.

NIEZAWODNOŚĆ
I ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

www.newholland.pl

* Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Powyższe warunki nie stanowią 
oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, będąc jedynie wstępną kalkulacją. 
Szczegóły u Twojego najbliższego dealera New Holland.

Boomer 205x97,5+5mm 2020.02.11.indd   1Boomer 205x97,5+5mm 2020.02.11.indd   1 11.02.2020   15:59:0911.02.2020   15:59:09

Ceny warzyw na niemieckich rynkach

W końcu trzeciej dekady stycznia 2020 r. na niemieckich 
rynkach hurtowych oferowano marchew z rodzimej 

produkcji po 0,56–0,94 euro/kg (2,38–3,99 zł/kg), tańsza 
była marchew z Belgii, którą oferowano po 0,55–0,66 euro/
kg (2,34–2,80 zł/kg) oraz z Holandii, która kosztowała 
0,56–0,80 euro/kg (2,38–3,40 zł/kg) – tabela 2. Hiszpańska 
cebula (w kalibrażu 35–50 mm) była oferowana po 0,30–
0,51 euro/kg (1,27–2,17 zł/kg). W podobnym zakresie ce-
nowym – 0,37–0,51 euro/kg (1,57–2,17 zł/kg) była cebula 
niemiecka. Hiszpańskie bakłażany sprzedawano w cenie 
2,35–2,89 euro/kg (9,98–12,27 zł/kg), a tureckie były po 

2,35–2,50 euro/kg (9,98–10,62 zł/kg). Por z niemieckiej 
produkcji był oferowany po 0,70–1,15 euro/kg (2,97–4,88 
zł/kg), a por z Belgii po 0,76–0,93 euro/kg (3,23–3,95 
zł/kg). Na niemieckich rynkach hurtowych oferowa-
no holenderską kapustę brukselską – 1,22–1,67 euro/kg 
(5,18–7,09 zł/kg) oraz niemiecką w cenie 1,40–1,67 euro/
kg (5,94–7,09 zł/kg). Marokańska fasola szparagowa na 
rynkach hurtowych w Niemczech była w cenie 2,94–3,46 
euro/kg (12,48–14,69 zł/kg), a egipska – 3,35–3,55 euro/
kg (14,22–15,07 zł/kg). W Niemczech sprzedawano także 
fasolę tyczną importowaną z Maroka po 3,03–3,80 euro/
kg (12,87–16,14 zł/kg) i z Hiszpanii – 3,25–3,76 euro/kg 
(13,80–15,58 zł/kg).

Tab. 2. Ceny hurtowe warzyw (netto za kg w I klasie) w Niemczech z 24 stycznia 2020 r.

Wyszczególnienie
Berlin Frankfurt Hamburg Kolonia 

euro/kg zł/kg euro/kg zł/kg euro/kg zł/kg euro/kg zł/kg

Cebula/a 0,37–0,44	 1,57–1,87 0,30–0,39 1,27–1,66 0,30–0,41 1,27–1,74 0,35–0,51 1,49–2,17

Cebula/b 0,37–0,48 1,57–2,04 0,41–0,47 1,74–2,00 0,40–0,51 1,70–2,17 0,40–0,49 1,70–2,08

Cukinia/c 1,80–2,20 7,64–9,34 2,25–2,68 9,55–11,38 2,00–2,40 8,49–10,19 2,50–3,10 10,62–13,16

Kapusta	brukselska/d 1,38–1,45 5,86–6,16 1,30–1,54 5,52–6,54 1,22–1,48 5,18–6,28 1,48–1,67	 6,28–7,09

Marchew/e 0,70–0,80 2,97–3,40 0,56–0,73 2,38–3,10 0,60–0,72 2,55–3,06 0,65–0,78 2,76–3,31

Marchew/f 0,86–0,94 3,65–3,99 0,60–0,78 2,55–3,31 0,56–0,67 2,38–2,84 0,70–0,87 2,97–3,69

Oberżyna/g 2,47–2,54 10,49–10,79 2,38–2,58 10,11–10,95 2,35–2,54 9,98–10,79 2,70–2,89 11,46–12,27

Por/h 0,95–1,15 4,03–4,88 0,80–1,15 3,40–4,88 0,70–0,83 2,97–3,52 0,70–0,89 2,97–3,78

Seler/i 0,65–0,78 2,76–3,31 0,60–0,78 2,55–3,31 0,56–0,65 2,38–2,76 0,60–0,64 2,55–2,72

Źródło: dane źródłowe wg AMI (Agrarmarkt Informations-Gessellschaft GmbH), przeliczenie z euro na zł wg średniego kursu walutowego NBP  
z 24 stycznia 2020 r., w przeliczeniu 1 euro = 4,2461 zł 

a/hiszpańska; b/niemiecka; c/hiszpańska; d/holenderska; e/holenderska; f/niemiecka; g/hiszpańska; h/niemiecki; i/niemiecki

mgr inż. Tomasz Smoleński
ZEO-IERiGŻ-PIB Warszawa

REKLAMA
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JĄ

Na korzeniach marchwi, zwłaszcza po 
myciu, obserwuję bielenie skórki. Pod 
tą warstwą tkanka jest zdrowa. Co 
może być przyczyną tego zaburzenia?

To zjawisko jest coraz częściej 
obserwowane. Jest to po prostu 

cienka warstwa odwodnionej tkanki 
marchwi. Plamistość rozwija się, gdy 
korzenie marchwi są wystawione na 
działanie suchego otoczenia, wów-
czas zewnętrzna warstwa marchwi 
staje się sucha. W poprzednim roku 
słoneczna pogoda z deficytem opa-
dów była sprzyjająca odwodnieniu 
korzeni marchwi. Utrata wilgoci z po-
wierzchni tkanki powoduje rozpro-
szenie światła, co w efekcie daje bia-
ławy wygląd. Taka biała plamistość 
może również pojawić się w proce-
sie obróbki korzeni, gdzie mogą być 
uszkodzone komórki na powierzchni 
marchwi. Wówczas uwalniają enzym, 
który katalizuje tworzenie ligniny, na-
turalnej substancji w roślinach, która 
rozprasza światło, tworząc białawy 
odcień. Bielenie wyszczotkowanych 
korzeni nie jest objawem choroby, to 
po prostu wytrącone ligniny. Utlenio-
ne ligniny następnie brązowieją, bo 
powstają związki fenolowe. Niestety 
nie ma możliwości wyeliminowania 
tego zjawiska. Występuje ono nieza-
leżnie do odmiany marchwi.

Jak przygotować się do uprawy pie-
truszki, aby zebrać zdrowe korzenie 
nadające się do długiego przecho-
wywania?

Uzyskanie wysokiej zdrowotno-
ści korzeni pietruszki gwarantuje 

uprawa na właściwym stanowisku, 
z uwzględnieniem odpowiedniego 
przedplonu, nawożenia i nawadnia-
nia. Istotne jest przestrzeganie pra-
widłowego następstwa roślin także 
zwalczania chwastów. Warzywa ko-

rzeniowe powinny być uprawiane na 
tym samym polu nie częściej niż co 
4 lata. Nie poleca się stanowisk po 
roślinach selerowatych i kapusto-
watych z uwagi na niebezpieczeń-
stwo porażenia przez nicienie, które 
zniekształcają korzenie spichrzowe. 
Ponadto zbiór tego warzywa należy 
dokonywać we właściwym termi-
nie. Największym zagrożeniem dla 
pietruszki są sprawcy chorób, takich 
jak: szara pleśń (Botrytis cinerea) 
i zgnilizna twardzikowa (Sclerotinia 
sclerotiorum). Także grzyby z rodza-
ju Fusarium mogą powodować liczne 
straty. Dużym problemem jest na ogół 
brak objawów chorobowych na mate-
riale roślinnym w czasie umieszcza-
nia korzeni w chłodni. Jest to związa-
ne z okresem inkubacji chorób, czyli 
przedziałem czasowym, w którym 
brak jest zewnętrznych symptomów 
choroby chociaż dany materiał ro-
ślinny jest już porażony. Dodatkowo 
niska temperatura przechowywania 
wydłuża czas od infekcji do pierw-
szych objawów chorobowych. Waż-
nym czynnikiem ograniczającym 
rozwój patogenów na korzeniach 
pietruszki w chłodni jest właściwy 
program opryskiwania przedzbior-
czego pietruszki w okresie wegetacji. 
Pietruszka chroniona przed mącz-
niakiem prawdziwym fungicydami 
zwykle charakteryzuje się wysoką 
zdrowotnością w przechowalni. 

Na przechowywanych częściach nad-
ziemnych pora pojawiła się ciemniej-
sza tkanka. Co może być przyczyną 
tych objawów i jak im zapobiec w ko-
lejnym sezonie?

Prawdopodobnie są to objawy bak-
teriozy pora powodowanej przez 

bakterie Pseudomonas syringae pv. 
porri oraz z rodzaju Ervinia. Choro-
ba jest powszechna w świecie: Eu-
ropie, Kanadzie i Stanach Zjedno-
czonych. Pierwsze objawy choroby 
tworzą się już w okresie wegetacji. 
Widoczne są one na wierzchołkach 
i krawędziach liści w postaci wodni-
stych ciemnozielonych, podłużnych 
plam. Po pewnym czasie, wokół 
uszkodzonej tkanki zwykle pojawia 
się chloroza, a kolor plam z poma-
rańczowej zmienia się na brązową. 
Niekiedy można obserwować wąski 
pas od wierzchołka liścia do jego 
nasady. Zainfekowany liść zwija 
się, staje się jasnozielony, z czasem 
więdnie i zamiera. Porażone rośliny 
są nierozwinięte stając się niezdolny-
mi do zbioru. Czasem infekcja może 
być niezauważalna i w tym przy-
padku zebrany materiał roślinny do 
chłodni z czasem zaczyna chorować. 
To powinno być sygnałem o zagro-
żeniu bakteriami przechowywanych 
porów. Na przechowywanych porach 
tworzy się miękka zgnilizna. Źró-
dłem choroby mogą być zakażone 
nasiona i resztki pożniwne porów. 
Intensywne rozprzestrzenianie się 
choroby następuje w warunkach 
ciepłej i wilgotnej pogody. Niestety 
interwencyjne zwalczanie choroby 
nie jest możliwe z uwagi na brak 
środków ochrony.

Odpowiadał
dr Jan Sobolewski

z Instytutu Ogrodnictwa
w Skierniewicach

Podstawą uzyskania zdro-
wego plonu jest odpowiedni 
płodozmian.

Nieinfekcyjne bielenie skórki 
marchwi.

Smugi na liściach pora mogą 
świadczyć o chorobie bakte-
ryjnej.
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Debata  
pomidorowa
W Licheniu Starym 11 lutego br. odbyło się spotkanie, w którym 
uczestniczyli przedstawiciele 5 stowarzyszeń zrzeszających plantatorów 
pomidora polowego: ZPOiW w Milejowie, ZPOiW „Wielkopolanie” w Kotlinie, 
SGP Pudliszki, ZPOiW „Pomwirtus” w Kotlinie oraz ZPOiW w Łowiczu. Obecni 
byli też przedstawiciele z Ministerstwa Rolnictwa: Ryszard Bartosik, Edward 
Borek oraz Grażyna Giez. Współorganizatorami wydarzenia były firmy: 
BASF, ADOB, Hazera, Grupa Producentów Rozsad Krasoń i Grupa Mularski. 

Aleksandra Andrzejewska

W
szystkie te grupy prze-
chodziły liczne zmiany, 
ale warto podkreślić, że 
mimo malejącej liczby 
członków rośnie wydaj-

ność produkcji pomidorów z jednostki 
powierzchni. Prezesi podkreślali, że 
kontraktacje z zakładami przetwórczy-
mi pozwalają na rozwój tej produkcji. 
Bazują na nowoczesnych odmianach 
i innych środkach produkcji. Branża ta 
jest dobrze zorganizowana pozawala 
na wprowadzanie różnych innowacji 
m.in. kombajnowego zbioru. 

Niełatwe tematy
W czasie zorganizowanej deba-

ty sporo czasu poświecono na temat 
dopłat do produkcji pomidorów polo-
wych. Mówiono o specyfice regulacji 
rynku owoców i warzyw. Wspomnia-
no o możliwościach pozyskiwania 
środków z programów operacyjnych. 
Przedstawiciele ministerstwa zapew-
niali o wsparciu i szukaniu rozwiązań. 
Mówili o toczącej się dyskusji na temat 
dopłat. Zaznaczyli, że doceniają inte-
grację tej grupy plantatorów co uła-
twia dialog i pomaga w rozwiązywaniu 
problemów. Starają się, żeby dopłaty 
były na jak najwyższym poziomie, 
żeby wieś polska mogła się rozwijać.

Podczas debaty zwrócono też uwagę 
na rosnącą produkcję pomidorów na 
Ukrainie. Komisja Europejska chcąc 

pomóc rolnikom na Ukrainie zdecy-
dowała o wprowadzeniu kontyngentów 
m.in. na pszenicę, kukurydzę, a także 
na pomidory. Okazuje się jednak, że 
w przypadku pomidorów, nie jest to 
wsparcie dla tysięcy małych producen-
tów, ponieważ uprawa ta prowadzona 
jest głównie w jednym podmiocie. Dys-
ponuje on ponad 30 tys. ha gruntów, 
szklarniami do produkcji rozsad oraz 
3 zakładami przetwórczymi. Zastana-
wiano się jakie działania podjąć, by 
móc konkurować z takim dużym pod-
miotem. Jest to dość poważny problem, 
bo trudno wycofać decyzje podjęte na 
szczeblu unijnym przez wiele krajów. 
Poseł zapewniał, że będą rozważać co 
można zrobić w tym zakresie.

Informowano również o tym, 
jak wygląda produkcja i dopłaty do 
produkcji pomidorów we Włoszech. 
Szczególnie podkreślano potrzebę 
znakowania produktu, żeby podkre-
ślić jego pochodzenie. W ten sposób 
Włochom udało się ograniczyć na-
pływ koncentratu z Chin.

Oferta odmianowa
Podczas Agro Akademii w Liche-

niu Starym Izabela Lagierska re-
prezentująca markę Nunhems (któ-
rej właścicielem jest firma BASF) 
scharakteryzowała nową odmianę 
pomidora – N6438 F1. Jest to bar-
dzo wczesna odmiana przydatna do 
zbioru kombajnowego. Zyskała dużą 
popularność wśród producentów po-
midora na świecie m.in. ze względu na 
uniwersalne przeznaczenie – zarówno 

Firma Bejo Zaden Poland Sp. z o.o. , będąca 
częścią międzynarodowej firmy Bejo Zaden 
B.V. , specjalizującej się w hodowli, produk-
cji i sprzedaży nasion warzyw gruntowych, 
poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalisty ds. doświadczeń warzyw 
gruntowych

Wymagania:
	u wykształcenie wyższe ogrodnicze lub 
rolnicze oraz gruntowna wiedza w tych 
dziedzinach
	u praktyka w gospodarstwie warzyw 
gruntowych
	u zdolności analityczne, praktyka w 
doświadczalnictwie mile widziana
	u pracowitość, uczciwość, doskonała 
organizacja pracy
	u dyspozycyjność, prawo jazdy kategorii B
	u język angielski na poziomie 
komunikatywnym
	u obsługa komputera

Zadania:
	u organizacja i kontrola doświadczeń w 
różnych rejonach Polski 
	u współpraca z zespołem sprzedażowym Bejo
	u współpraca z hodowcami firmy
	u raportowanie do przełożonych

Oferujemy:
	u profesjonalny rozwój zawodowy w 
środowisku międzynarodowym
	u atrakcyjne warunki zatrudnienia

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie 
CV i listu motywacyjnego do 10.04.2020 na 
adres:  

g.pastuszka@bejo.pl

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: „Wyra-
żam zgodę na przetwarzanie moich danych oso-
bowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb nie-
zbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z 
Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883)“.

Bejo Zaden Poland Sp. z o.o.
Konotopa, ul. Rajdowa 40, 05-850 Ożarów Maz. T 22 721 25 30 F 22 
721 25 33
E info@bejo.pl W www.bejo.pl

Bejo Zaden Poland Sp. z o.o.                   
Konotopa, ul. Rajdowa 40, 05-850 Ożarów 
Maz. | T 22 721 25 30 
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na przecier, jak i do konserwowania 
w całości czy nawet do sprzedaży na 
świeżym rynku. Rośliny wyróżniają 
się wysoką zdrowotnością i plenno-
ścią. Prelegentka wspomniała również 
o odmianie Red Sky F1 o wyjątkowej 
wartości przetwórczej, ze względu na 
bardzo małą zawartość soku. Szcze-
gólnie nadaje się do produkcji kostki 
i do mrożenia, a także do suszenia. 
Specjalistka zaznaczyła, że marka 
Nunhems jest zaangażowana w ho-
dowlę pomidora i w tym sezonie pla-
nują wprowadzenie kolejnej nowości 
– średnio późnej odmiany Advance F1.

W spotkaniu uczestniczyła również 
firma Hazera. Ofertę odmian z tej fir-
my zaprezentowała Dorota Wielgat. 
Wyjaśniała na jakie cechy odmiany 
zwrócić uwagę przy wyborze pod 
kombajnowy zbiór. Zachęcała do upra-
wy następujących odmian: C317 F1  
– odmiana późna, ale plenna, o du-
żych owocach, bardzo twardych oraz 
zawierających wysoką zawartość eks-
traktu. Pietrarossa F1 – bardzo twarda, 
intensywnie wybarwiona, polecana 
do konserwowania w puszkach. Wy-
różnia się dużą zdrowotnością. Pod 
względem wysokości plonu prele-
gentka zaliczyła najwyżej Edimar F1, 
Scooter F1 oraz Pegaso F1. Zepplin F1 
to odmiana intensywnie wybarwiona, 
wykorzystywana jest m.in. do susze-
nia. Odmiana ta ma bardzo dobrze 
rozbudowany system korzeniowy, 
co pozwala jej lepiej znosić suszę. 
Odmiana Contact F1 jest również 
intensywnie wybarwiona i polecana 

do produkcji przecieru oraz kostki. 
Odmiany wyróżniające się wysoką 
zawartością suchej masy to Rodion 
F1 oraz Everton F1.

Nowy produkt w ofercie
Maciej Wita – doradca agrono-

miczny, zajmujący się uprawami 
warzywniczymi w BASF mówił o no-
wym fungicydzie – Dagonis. Podkre-
ślał on, że środek ten zawiera nową 
substancję czynną – Xemium, która 
do tej pory nie była zarejestrowana 
w uprawach warzywniczych. Dru-
gą z substancji czynnych zawartych 
w produkcie jest difenokonazol. Da-
gonis w uprawie pomidora zarejestro-

wany jest przeciwko alternariozie, 
a także na mączniaka prawdziwego. 
Alternarioza jest coraz większym 
zagrożeniem, natomiast mączniak 
prawdziwy do tej pory nie stanowił 
problemu w uprawie pomidora po-
lowego w Polsce, ale są już sygnały, 
że wraz ze zmianami pogodowymi 
zagrożenie tym patogenem może się 
pojawić. W uprawie pomidora środek 
ten ma jeszcze rejestrację przeciwko 
Mycospharella oraz zgniliźnie twar-
dzikowej. Poza pomidorem produkt 
ten jest zarejestrowany w wielu in-
nych gatunkach warzyw w polu i pod 
osłonami. W trakcie wegetacji prele-
gent zalecał stosowanie dwukrotnie 
– pierwszy raz przed kwitnieniem 
oraz drugi zabieg, w drugiej połowie 
kwitnienia. Pomiędzy tymi zabiega-
mi – zalecał Cabrio Duo. Podkreślał, 

że Dagonis nie zwalcza zarazy ziem-
niaka. Wspomniał też o znanym pro-
dukcie Signum, rekomendował go 
na jeden z ostatnich zabiegów, gdy 
owoce zaczynają się rumienić, żeby 
zabezpieczyć owoce przed szarą ple-
śnią. Firma pracuje cały czas nad 
nową ofertą środków. Maciej Wita 
zapowiedział, że w przygotowaniu 
jest wprowadzenie nowego fungicy-
du Scala – zawierającego substancję 
czynną pirymetanil, jako rozwiązanie 
na szarą pleśń, do ostatnich zabiegów.

Nawożenie pomidorów
Przemysław Kucharczyk z firmy 

ADOB przybliżył działalność firmy 

W czasie spotkania zorganizowano debatę na temat sytuacji w pomido-
rowej branży.

W spotkaniu uczestniczyło wielu plantatorów pomidorów polowych 
z całej Polski.



warzywa@plantpress.pl 3/2020 warzywa

13

EK
O

N
O

M
IK

A

ADOB® ProFit + mikro
Owoce i Warzywa

wieloskładnikowe, 
krystaliczne nawozy dolistne 
o wysokiej zawartości 
makroelementów
wzbogacone o niezbędne 
mikroelementy w formie 
łatwo przyswajalnych 
chelatów IDHA i DTPA 
najlepsze do
kompleksowego
nawożenia
upraw
ogrodniczych

www.adob.com.pl

ADOB®
Siła nauki

ADOB® ProFit 
10-40-8 + mikro OiW  

ADOB® ProFit 
18-18-18 + mikro OiW  

ADOB® ProFit 
4-12-38 + mikro OiW  
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oraz opowiedział o potrzebie dostar-
czania mikroskładników i ich roli 
w roślinie. Przypomniał, że podsta-
wowym sposobem nawożenia jest 
stosowanie nawozów doglebowo. 
Natomiast nawożenie dolistne po-
zwala na skuteczne uzupełnienie 
składników, zwłaszcza mikroskład-
ników, np.: żelaza, boru, manganu. 

Firma ADOB od 30 lat pracuje nad 
formą mikroskładników i najefek-
tywniejszym pobieraniem przez ro-
śliny. Dysponują nowoczesnym la-
boratorium, w którym mogą testować 
różne formy nawozów. Zwracają też 
uwagę na łatwość ich stosowania. 
Informował, że nawożenie dolistne 
można łącznie stosować ze środkami 
ochrony roślin. Z oferty produktów P. 
Kucharczyk polecał chelat wapnia Ca 
IDHA, który pozawala na skuteczne 
uzupełnianie wapnia w każdej fazie 
rozwojowej rośliny. Wyróżnia się 
on dużą przyswajalnością dla roślin. 
Wspomniał też o serii nawozów do-
listnych ADOB ProFit NPK, które 
również zawierają dodatek mikro-
składników.

Oferta rozsad
Z Grupy Producentów Rozsad 

Krasoń o ofercie i działalności firmy 
mówił Hubert Tabor. Zaznaczył, że 
zatrudniają ok. 250 osób. Dysponują 

zakładami w 3 lokalizacjach. W mi-
nionym roku w firmie wyproduko-
wano 330 mln szt. rozsady. Rozsada 
pomidora przygotowywana jest do 
sadzenia w terminie między 3 a 15 
maja. Aby sprostać wszystkim za-
mówieniom firma stale się rozwija 
i wprowadza innowacyjne rozwiąza-
nia. Od 23 grudnia 2019 r. posiadają 

certyfikat rolnictwa ekologicznego 
na produkcję rozsady. Podkreślił, że 
plantacje do mechanicznego zbioru, 
muszą być wyrównane we wzroście.

Daniel Babij reprezentujący Gru-
pę Mularski informował, że wzrost 
produkcji rozsady wynika z tego, że 
plantatorzy coraz częściej zlecają wy-
konanie rozsady profesjonalistom. 
Zaznaczył, że firma dysponuje od-
powiednim zapleczem do produkcji 
wysokiej jakości rozsady. Zaprezen-
tował system TraceON, który po-
zwala na pełną kontrolę całego pro-
cesu produkcji rozsady oraz ułatwia 
zarządzanie. Oprócz oferty rozsad 
Grupa Mularski zaopatruje również 
w nawóz wapniowy – Czarna Kreda. 
O zaletach tego produktu podczas 
spotkania mówił Maciej Mika.

Podczas spotkania w Licheniu 
Starym swoje stoiska przygotowały 
również firmy: Plantpress, Awimex, 
Agro SmartLab, Jacek Luty, MTS 
Sandei, Novarbo oraz Agro Efekt.

Organizatorzy oraz goście spotkania w Licheniu Starym. Zdjęcia: firmowe
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Sprawdzone 
w trudnych 
warunkach

  Chione F1
Najwyższa tolerancja 
na warunki stresowe

  Crossway F1
Mocny wigor

  Bielic F1
Uniwersalny, 
na cały sezon

enzazaden.pl
EnzaZadenPoland

warunkach

Enza Zaden 
Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 543/17
02-844 Warszawa
tel.: +48 (22) 64 95 207
e-mail: zamowienia@enzazaden.pl
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Tendencje  
w krajowym  
przetwórstwie  
warzyw
Działalnością pobudzającą rozwój produkcji warzywniczej jest stosunkowo 
dobrze rozwinięty przemysł przetwórczy, z którego na wyróżnienie 
zasługują jego nowoczesne kierunki – zamrażalnictwo i sokownictwo.  
Polska od wielu lat pozostaje trzecim w UE-28 po Belgii i Hiszpanii, 
producentem i eksporterem mrożonych warzyw.

mgr inż. Tomasz Smoleński
Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ-PiB 
w Warszawie

P
olskie przetwórstwo warzyw-
ne przetwarza w zależności 
od poszczególnych gatun-
ków ok. 10–30% warzyw. 
Do głównych atutów rozwoju 

przetwórstwa warzyw należy krajo-
wa baza surowcowa oraz orientacja 
proeksportowa (dotyczy to głównie 
mrożonek). W latach 90. XX w. nastą-
piła wyraźna specjalizacja polskiego 
przetwórstwa warzyw. Zmienność 
zbiorów warzyw wpływa na zróżni-
cowanie produkcji poszczególnych 
półprzetworów i przetworów jako wy-
robów gotowych. Wzrasta produkcja 
większości wyrobów (w tym głów-
nie mrożonek), a najmniejszy wzrost 
produkcji występuje w kwaszonkach, 
a regres w suszach warzywnych. 

Wzrost produkcji przetworów
Średnia roczna produkcja prze-

tworów warzywnych w sezonach 
2010/2011–2014/2015 wyniosła  
1121 tys. t podczas gdy w średnio se-

zonach 2015/2016–2019/2020 prze-
tworzono aż 1305 tys. t co oznacza 
wzrost o 13% porównując te dwa 
okresy – tabela 1. Przetworami o naj-
wyższym poziomie wzrostu produkcji 
były mrożonki oraz ketchup i przetwo-
ry pomidorowe. Największa krajowa 
produkcja mrożonych warzyw przypadła 
w sezonach 2016/2017 – 2017/2018 na 
poziomie 720–730 tys. t, a najmniejsza 
była notowana w sezonie 2015/2016  
– 620 tys. t – wykres 1.

Produkcja w bieżącym sezonie
Szacuje się, że w sezonie 

2019/2020 produkcja przetworów wa-
rzywnych wyniesie, tak jak w sezonie 
poprzednim ok. 1,3 mln t. Mniejsza 
będzie produkcja mrożonych warzyw, 
a większa przetworów pomidorowych. 
Produkcja mrożonych warzyw obni-
żyć się może z 650 do 640 tys. t. Naj-
bardziej spadła produkcja mrożonych 
warzyw strączkowych, przede wszyst-
kim mrożonego zielonego groszku. 
Mniejszy będzie spadek produkcji 
mrożonej marchwi, kalafiorów, bro-
kułów, tj. warzyw zbieranych jesienią. 
Wzrośnie produkcja mrożonego szpi-
naku, mrożonej kukurydzy, a także 
mrożonych mieszanek warzywnych. 
W sezonie 2019/2020 mniejsza niż 
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w sezonie poprzednim będzie produk-
cja konserw warzywnych. Decydujący 
będzie spadek produkcji konserwowe-
go groszku. Obniży się też produkcja 
konserwowej fasolki szparagowej. 
Przewiduje się, że łączna produkcja 
tych konserw zmniejszy się z 36 do 

33 tys. t. Nie zmieni się znacząco 
produkcja konserw wytwarzanych 
z pozostałych warzyw strefy umiar-
kowanej. Spośród pozostałych pro-
duktów tej grupy towarowej wzrośnie 
produkcja konserw wytwarzanych 
z kukurydzy, zarówno wytwarzanej 

w kraju, jak i pochodzącej z importu. 
Produkcja konserwowej kukurydzy 
wynieść może ok. 25 tys. t, wobec  
23 tys. t w sezonie 2018/2019. Zmniej-
szy się produkcja marynat warzyw-
nych – w tym ogórków konserwowych 
wytwarzanych z krajowego surowca.

Tab.1 Produkcja przetworów warzywnych (w tys. t) 

Wyszczególnienie 2010/11 2011/2012 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/201
Średnia 
2010/11  

– 2014/15

Średnia 
2015/16  

– 2019/20
Konserwy 162,0 169,0 162,0 157,0 170,0 169,0 173,0 173,0 170,0 168,0 164,0 170,6
Marynaty 141,0 125,0 115,0 125,0 139,0 149,0 155,0 159,0 150,0 147,0 129,0 152,0
Kwaszona	kapusta 24,0 17,0 13,0 15,0 18,0 19,0 25,0 29,0 33,0 35,0 17,4 28,2
Susze	warzywne 22,0 21,0 27,0 24,0 28,0 21,0 32,0 28,0 24,0 24,0 24,4 25,8
Koncentrat	pomidorowy 30,0 30,0 31,0 34,0 36,0 40,0 42,0 44,0 50,0 52,0 32,2 45,6
Mrożonki 515,0 565,0 600,0 630,0 640,0 620,0 720,0 730,0 650,0 640,0 590,0 672,0
Keczup	i	sosy	pomi-
dorowe 133,0 125,0 121,0 117,0 116,0 123,0 132,0 155,0 178,0 182,0 122,4 154,0

Pozostałe	przetwory 36,0 33,0 36,0 48,0 53,0 54,0 51,0 57,0 10,0 62,0 41,2 46,8
Razem przetwory 1063,0 1085,0 1105,0 1150,0 1200,0 1195,0 1330,0 1375,0 1315,0 1310,0 1120,6 1305,0

1/ prognoza IERiGŻ-PIB

Źródło: szacunek własny na podstawie danych GUS i wyników produkcyjnych firm przetwórczych

 Wyk. 1. Produkcja przetworów warzywnych  
w Polsce (w tys. t)

Źródło: na podstawie danych GUS
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 Wyk. 2. Ilość i wartość polskiego eksportu 
przetworów warzywnych (mln euro)

Źródło: na podstawie danych Ministerstwa Finansów
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Eksport przetworów
Stabilna sytuacja w eksporcie wy-

stępuje w przypadku niektórych prze-
tworów, takich jak: mrożonki, susze, 
marynaty, konserwy, keczup i sosy po-
midorowe oraz warzywa tymczasowo 
zakonserwowane. Należy zaznaczyć, 
że w eksporcie produktów przetworzo-
nych występują mniejsze wahania niż 
w eksporcie warzyw świeżych. Polskie 
przetwory warzywne zyskały renomę 
na zagranicznych rynkach. W ujęciu 
ilościowym występują znaczne waha-
nia w wielkości eksportu, natomiast 
w ujęciu wartościowym wahania są 
mniejsze z tendencją wzrostową.

W sezonach 2015/2016–2019/2020 
wolumen eksportu przetworów wa-

rzywnych wahał się w granicach  
665,4 tys. t w sezonie 2015/2016 do 
727 tys. t w sezonie 2017/2018. We-
dług prognoz IERiGŻ-PIB w bieżą-
cym sezonie 2019/2020 eksport prze-
tworów warzywnych może wzrosnąć 
nieznacznie o 0,9% do 695 tys. t. 
Wartość polskiego eksportu przetwo-
rów warzywnych osiągnęła najwyższy 
poziom w dwóch ostatnich sezonach 
– 2019/2020 (prognoza) – 585 mln 
euro i w sezonie 2018/2019 – 590,8 
mln euro – wykres 2.

W bieżącym sezonie 2019/2020 
blisko 63% całego krajowego eks-
portu przetworów warzywnych sta-
nowić będą mrożonki. W imporcie 
przetworów warzywnych dominować 

będą konserwy pomidorowe (43%) 
– wykres 3. Największymi odbiorca-
mi polskich mrożonek były w sezonie 
2018/2019 następujące kraje: Niemcy, 
Francja, Białoruś, Belgia i Wielka Bry-
tania – wykres 4.

Produkcja przetworów 
warzywnych

Szacuje się w 2019 r. zbiory wa-
rzyw w większości krajów UE-28 na 
poziomie 63,2 mln t, wobec 62,7 mln 
t w roku poprzednim. Produkcja wzro-
sła w większości krajów UE. Zbiory 
warzyw odmian wczesnych z powodu 
wiosennych przymrozków i nadmier-
nych opadów deszczu nie były w kra-
jach UE większe od poziomu z 2018 r. 

Tab. 2. Ceny warzyw do przetwórstwa w sezonach 2014/2015-2019/2020 (w zł/kg loco zaklad)

Wyszczególnienie 2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/20201

Fasola	szparagowa	zielona 0,82 0,78 0,75 0,75 0,85 0,90

Ogórki	do	kwaszenia 1,02 0,53 1,00 0,90 1,50 1,70

Ogórki	do	konserwowania 1,91 1,60 2,15 1,60 2,40 2,50

Pomidory	do	tłoczenia 0,35 0,33 0,35 0,30 0,37 0,40

Pomidory	do	mrożenia 0,59 0,60 0,65 0,58 0,60 0,65

Cebula	obierana 1,40 1,00 1,26 0,60 2,10 1,25

Marchew 0,35 0,30 0,35 0,25 0,35 0,30

Buraki	ćwikłowe 0,35 0,30 0,47 0,30 0,50 0,40

Groszek	zielony 1,16 1,10 1,15 1,10 1,10 1,20

Kapusta	biała 0,80 0,40 0,83 0,30 0,70 0,50

Kalafiory	różyczkowane 1,15 1,10 1,20 1,25 1,25 1,20

Brokuły	różyczkowane 1,60 1,57 1,75 1,75 2,00 1,80

1/ prognoza IERiGŻ-PIB, 

Źródło: notowania Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa IERiGŻ–PIB.

 Wyk. 3. Prognoza handlu zagranicznego przetworami 
warzywnymi w Polsce w sezonie 2019/2020

Źródło: na podstawie danych Ministerstwa Finansów
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 Wyk. 4. Eksport i ceny (w euro/kg) mrożonych 
warzyw z Polski w sezonie 2018/2019

Źródło: na podstawie danych Ministerstwa Finansów
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W wyniku poprawy warunków pogo-
dowych w okresie jesiennym większe 
były zbiory warzyw odmian późnych. 
Produkcja pomidorów, dominujących 
w unijnej produkcji warzyw, wzro-
sła z 17 do 18 mln t. Znacznie więk-
sze, w porównaniu z bardzo niskimi 
w 2018 r., były w UE zbiory większo-
ści pozostałych warzyw, w tym przede 
wszystkim cebuli, marchwi, kapusty, 
warzyw strączkowych (głównie zielo-
nego groszku), a także brokułów. Naj-
bardziej wzrosły zbiory tych warzyw 
w Holandii i Hiszpanii. Kraje te, obok 
Włoch, są największymi producenta-
mi warzyw w UE. Poprawa warunków 
pogodowych w końcowym okresie 
wegetacji wpłynęła też na zwiększenie 
unijnych zbiorów papryki.

W sezonie 2019/2020, większa 
niż w sezonie poprzednim, będzie 
w UE-28 produkcja niemal wszystkich 
przetworów warzywnych. Najbardziej 
wzrośnie produkcja przetworów pomi-
dorowych w tym głównie koncentratu 
pomidorowego. Podaż przetworów 
pomidorowych wzrośnie proporcjo-
nalnie do zwiększania produkcji. 
Zwiększy się także w UE produkcja 
przetworów z cebuli (mrożona, suszo-
na, marynowana), a także mrożonek 
i konserw produkowanych z warzyw 
strączkowych i korzeniowych. Tak jak 
przetworów pomidorowych, podaż 
tych przetworów zwiększy się pro-
porcjonalnie do wzrostu wielkości ich 
produkcji.

Konsekwencje epidemii
W wariancie o dużej epidemii gry-

py w całej Europie można się liczyć 
ze zmniejszeniem zamówień ze stro-
ny odbiorców zagranicznych głównie 
dominujących w naszym eksporcie 
mrożonek do UE-28. Kraje te ogra-
niczają handel zbiorowy (restauracje, 
bary, stołówki oraz catering). Może 
być podobnie na polskim rynku, który 
redukuje zamówienia w tych samych 
grupach spożycia. Może także spaść 
polski import przetworów pomido-
rowych z Włoch i Chin. W wyniku 
epidemii grypy w Chinach spada 
tamtejsza produkcja wielu przetwo-
rów warzywnych w tym m.in. pasty 
pomidorowej. W prowincji Xinjiang 
(Sinciang) produkuje się ok. jednej 
czwartej światowego wolumenu pa-
sty pomidorowej. Jest ona następ-
nie reeksportowana przez inne kraje 
(głównie Włochy) do Polski. Przed 

pojawieniem się grypy w Chinach 
i Europie polski import koncentra-
tu pomidorowego, dominującego 
w przywozie przetworów warzyw-
nych, był prognozowany na  rekordo-
wy – 87 tys. t (w sezonie poprzednim 
84 tys. t). W przywozie koncentratu 
pomidorowego miały duże znacze-
nie dostawy z południowych krajów 
UE (głównie z Włoch i Hiszpanii), 
jak również z Chin i Ukrainy. Jednak 
obecna sytuacja epidemiologiczna 
wskazuje, że import ten może nie być 
zrealizowany na tym bardzo wysokim 
poziomie głównie ze strony dostaw-
ców z Włoch i Chin. W marcu rośnie 
zewnętrzne zapotrzebowanie Chin na 
przewożony czosnek i różne gatunki 
fasoli co może być korzystne dla eu-
ropejskich eksporterów tych warzyw.

Prognozuje się w sezonie 
2019/2020 spadek cen skupu więk-
szości gatunków warzyw skupowa-
nych z przeznaczeniem do przetwór-
stwa. Ceny skupu cebuli obieranej 
prawdopodobnie obniżą się o 40%, 
kapusty głowiastej białej o 29%, bu-
raków ćwikłowych o 20%, marchwi 
o 14%. Nastąpił jednak wzrost cen 
skupu większości warzyw grunto-
wych zbieranych w okresie letnim. 
Ceny skupu podstawowych warzyw 
odmian późnych były natomiast niż-
sze od ekstremalnie wysokich z se-
zonu 2018/2019, a jednocześnie nie 
będą znacząco odbiegać swym po-
ziomem od średnich cen wieloletnich 
– tabela 2.

Stabilne spożycie przetworów
W gospodarstwach domowych (wg 

badań budżetów gospodarstw domo-
wych prowadzonych przez GUS) 
łączna konsumpcja warzyw świe-
żych, chłodzonych i mrożonych oraz 
przetworów warzywnych w I połowie 
2019 r. wyniosła 25,14 kg na osobę 
i była o 1,2% mniejsza niż w I poło-
wie roku poprzedniego. Udział prze-
tworów warzywnych zwiększył się 
o 1,4% do 17,9%, a warzyw mrożo-
nych o 0,3% do 4,8%. Spośród wa-
rzyw świeżych w strukturze spożycia 
najbardziej obniżył się udział kapu-
sty i marchwi (po 0,6% odpowiednio 
do 7,9% i 9,3%). Zmniejszył się też 
udział cebuli (o 0,4% do 8,8%), po-
midorów (o 0,3% do 16,5%) i ogór-
ków (o 0,1% do 8,6%). Nie zmienił 
się udział kalafiorów i brokułów oraz 
buraków.
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Serenade® ASO – ze środków ochrony roślin na-
leży korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. 
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje za-
mieszczone w etykiecie i informacje dotyczące 
produktu. Zwróć szczególną uwagę na stosowa-
ne zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i sym-
bole ostrzegawcze umieszczone w etykietach oraz 
przestrzegaj zalecanych środków bezpieczeństwa.

www.agro.bayer.com.pl

Bayer Sp. z o.o., tel. 22 572 36 12
Al. Jerozolimskie 158, 02-326 Warszawa
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Marchwiowe  
nowości i standardy 
na świeży rynek
W ofercie marchwi dedykowanej rynkowi warzyw świeżych pojawiło się 
w ostatnim czasie kilka obiecujących nowości, które warto wypróbować 
w rozpoczynającym się sezonie. Jednak firmy nasienne na rok 2020  
polecają również sprawdzone odmiany, jest zatem z czego wybierać.

Alseed
 �Nanates 5 Naba (hodowla Bakker 

Brothers) to wczesna, plenna odmiana 
gotowa do zbioru po upływie około 
100 dni od siewu. Korzenie są cylin-
dryczne, tępo zakończone, długości 
16–20 cm, o gładkiej skórce. Mają 
one jednolity pomarańczowoczerwo-
ny kolor na całym przekroju. Korzenie 
o słodkim smaku nie tworzą zielonej 
główki i nie bieleją po umyciu. Odmia-
na niepodatna na alternariozę.

 �Neva F1 (hodowla Bakker Brothers) 
to odmiana mieszańcowa w typie 
nantejskim o okresie wegetacji wy-
noszącym115–120 dni. Cylindryczne, 
ciemnopomarańczowe korzenie mają 
długość ok. 20 cm i pokryte są gładką 
skórką. Są one wyrównane i nie mają 
skłonności do pękania oraz zazielenia-
nia główek. Marchew nadaje się zbioru 

mechanicznego dzięki silnym i zdro-
wym liściom. Odmianę cechuje bardzo 
dobra trwałość przechowalnicza.

 �COD F1 (hodowla Bakker Bro-
thers) to odmiana w typie nantejskim 
o okresie wegetacji wynoszącym 
120–125 dni. Korzenie długości ok. 
20 cm są cylindryczne, wyrównane, 
tępo zakończone o dobrej trwałości 
przechowalniczej. Mają jednolitą po-
marańczową barwę i gładką skórkę, 
brak skłonności do pękania i zaziele-
niania główek. Mocna nać o bardzo 
wysokiej zdrowotności powoduje, że 
odmiana jest dostosowana do zbioru 
mechanicznego. 

BASF (marka Nunhems)
 �Allyance F1 to średnio wczesna 

odmiana nowej generacji o atrak-
cyjnym wyglądzie korzeni. Rośliny 

o wysokim potencjale plonotwór-
czym tworzą gładkie, wyrównane ko-
rzenie o cylindrycznym kształcie, bez 
tendencji do zazieleniania główek. 
Są one bardzo smaczne i nie mają 
skłonności do przerastania. Rośliny 
odznaczają się odpornością na licz-
ne choroby grzybowe (alternariozę, 
mączniaka prawdziwego, chwościka 
marchwi i Pythium spp.).

 �Dailyance F1 jest średnio wczesną 
odmianą w typie nantejskim o dużych 
korzeniach, co pozwala stosunkowo 

Nanates 5 Naba

Allyance F1
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wcześnie uzyskać wysoki plon. Skór-
ka masywnych korzeni jest gładka 
i błyszcząca, odporna na uszkodzenia 
podczas mycia. Wybarwienie korzeni 
jest intensywne i jednolite na całym 
przekroju, brak tendencji do zazie-
leniania główek. Rośliny o wysokiej 
odporności na choroby (alternariozę, 
mączniaka prawdziwego, chwościka 
marchwi, Pythium i czarną plamistość 
korzeni marchwi) mają silna nać. 

 �Brillyance F1 jest odmianą o dłu-
gim okresie wegetacji i bardzo do-
brych wschodach. Korzenie w typie 
nantejskim są gładkie i nie mają ten-
dencji do zazielenienia główek; nada-
ją się do przechowywania w chłod-
niach. Nać jest silna i zdrowa. Rośliny 
cechuje odporność na alternariozę, 

mączniaka prawdziwego, chwościka 
marchwi, Pythium i czarną plamistość 
korzeni marchwi. 

Bayer (marka Seminis)
 �Carvora F1 jest bardzo wczesną od-

mianą o okresie wegetacji wynoszą-
cym ok. 90 dni. Zaleca się siew od 
marca do końca czerwca. Korzenie 
o cylindrycznym kształcie i dobrze 
wypełnionym wierzchołku są gład-
kie i błyszczące po umyciu. Osiągają 
długość 18–20 cm i przechowują się 
bez strat do kwietnia. Nie wykazują 
skłonności do przerastania. Rośliny 
są odporne na choroby korzeniowe.

 �Caribou F1 to nowa odmiana w ty-
pie nantejskim do długiego przecho-
wywania. Okres wegetacji wynosi 

ok. 120 dni, a zalecany termin siewu 
to kwiecień – maj. Cylindryczne ko-
rzenie o wyrównanej barwie rdzenia 
i kory mają bardzo atrakcyjny wygląd 
po myciu i polerowaniu. Nie mają 
skłonności do zazielenienia i zaróżo-
wienia korzeni. Mały odpad po sor-
towaniu pozwala uzyskiwać wysoki 
plon handlowy. Odmiana dzięki silnej 
naci nadaje się do zbioru mechanicz-
nego.

 �SV1140DN F1 jest średnio póź-
ną odmianą typu nantejskiego o ok. 
120-dniowym okresie wegetacji i wy-
sokim potencjale plonotwórczym. 
Polecana jest do zaopatrzenia rynku 
warzyw świeżych i zakładów prze-
twórczych. Korzenie są gładkie, 
wyrównane o długości 20–24 cm, 

Dailyance F1 Brillyance F1 Carvora F1
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z małym rdzeniem. Nie mają skłon-
ności do zazieleniania główki i prze-
chowują się bez strat do kwietnia. 
Odmiana nadaje się do uprawy na 
różnych typach gleb. Rośliny tworzą 
silną, wzniesioną nać.

Bejo Zaden
 �Bermuda F1 to wczesna odmiana 

o okresie wegetacji wynoszącym ok. 
104 dni, przeznaczona na świeży ry-
nek oraz do produkcji soków i suró-
wek. Polecana jest do wczesnej pro-
dukcji i sprzedaży w dużych pęczkach 
oraz obciętych korzeni, nadaje się tak-
że do produkcji poplonowej. Nać jest 
mocna i bardzo zdrowa. Korzenie są 
cylindryczne, bardzo gładkie bez ten-
dencji do zazielenienia główek. 

 �Natuna F1 jest średnio wczesnym 
mieszańcem o okresie wegetacji 
wynoszącym 117 dni polecanym do 
upraw w kontynentalnym klimacie. 
Korzenie cylindrycznego kształtu 
o bardzo intensywnym wybarwieniu 
i gładkiej skórce są wyrównane. Nać 
jest mocna, ciemnozielona. Z później-
szych wysiewów odmiana nadaje się 
do długiego przechowywania. 

 �Norway F1 to późny mieszaniec 
o okresie wegetacji wynoszącym 
129 dni, w typie odmiany Nerac. 
Przeznaczony jest do późnego, me-
chanicznego zbioru i do długiego 
przechowywania. Korzenie są bardzo 
wyrównane, cylindryczne i gładkie, 

smaczne z dużą tolerancją na pęka-
nie. Zaletą tej odmiany jest bardzo 
zdrowa nać. 

Hazera 
 �Speedo F1 to odmiana hodowli Vil-

morin o krótkim okresie wegetacji wy-
noszącym ok. 90–100 dni, przydatna 
do uprawy przyspieszonej na zbiór 
pęczkowy oraz uprawy w nieosłonię-
tym gruncie do bieżącego zaopatrzenia 
rynku warzyw świeżych. Korzenie są 
cylindryczne, gładkie o ciemnopoma-
rańczowej barwie i długości 20–22 cm. 
Nać o umiarkowanym wigorze, mocno 
osadzona na główce jest średnio od-
porna na alternariozę (IR). Odmiana 
nadaje się do uprawy na zróżnicowa-
nych stanowiskach, zachowuje wyso-
ką jakość korzeni zarówno na glebach 
organicznych, jak i mineralnych. Nie 

ma tendencji do zielenienia główki 
i nie jest podatna na jarowizację. Może 
być zbierana i konfekcjonowana me-
chanicznie.

 �Subito F1 jest plenną odmianą ho-
dowli Vilmorin w typie nantejskim 
osiągającą dojrzałość zbiorczą po ok. 
110 dniach od siewu nasion. Poleca-
na jest do uprawy przyspieszonej na 
zbiory pęczkowe z najwcześniejszego 
siewu oraz do bieżącego zaopatrzenia 
rynku warzyw świeżych. Kształtne, 
cylindryczne korzenie o ciemnopo-
marańczowej barwie mają gładką 
skórkę i osiągają długość 22–24 cm. 
Nać o silnym wigorze, jest mocno 
osadzona na główce, dzięki czemu 
marchew nadaje się do zbioru mecha-
nicznego. Nie jest podatna na jarowi-
zację. Rośliny są średnio odporne na 
alternariozę (IR).

Caribou F1 Bermuda F1

Natuna F1

Norway F1

Speedo F1
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RECEPTA NA
NICIENIE
ogranicza szkodliwość nicieni glebowych =    
wysoka jakość korzeni

•   mniej korzeni rozwidlonych

•   mniej korzeni zniekształconych

•   mniej korzeni ordzawionych

•   mniej korzeni z pierścieniami

www.intermag.pl
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 �Octavo F1 to odmiana typu nan-
tejskiego o okresie wegetacji wy-
noszącym 120–130 dni polecana do 
sprzedaży na rynku warzyw świeżych 
i długiego przechowywania. Korzenie 
o długości 20–22 cm są wyrównane 
i bardzo gładkie, zachowują wysoką 
jakość również po umyciu. Nać jest 
wzniesiona, mocno osadzona i odpor-
na na alternariozę (IR) co w połącze-
niu z odpornością korzeni na pękanie 
ułatwia zbiór mechaniczny i ograni-
cza straty. Odmiana o dobrej trwałości 
przechowalniczej.

PNOS w Ożarowie Mazowieckim
 �Marion F1 to wczesna odmiana 

typu nantejskiego o okresie wegeta-
cji wynoszącym 90–95 dni. Polecana 
jest do przyspieszonej uprawy pod 
osłonami na wczesny zbiór pęczko-
wy oraz do całorocznej uprawy w nie-
osłoniętym polu. Korzenie o długości 
16–22 cm są cylindryczne, tępo za-
kończone, bardzo wyrównane, bez 
skłonności do przebarwień główki. 
Barwa kory i rdzenia jest wyrównana, 
intensywnie pomarańczowa. Rośliny 
mają wzniesioną, mocną nać i nadają 
się do zbioru mechanicznego.

 �Knota F1 to nowa odmiana w ty-
pie nantejskim osiągająca pełną doj-
rzałość korzeni po 95–100 dniach 
wegetacji. Nadaje się do uprawy 
przyspieszonej z przeznaczeniem 
na zbiór pęczkowy lub do uprawy 

Subito F1

Octavo F1
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w nieosłoniętym gruncie do sprze-
daży „luzem”. Korzenie o długo-
ści 18–22 cm są cylindryczne, tępo 
zakończone, bez podatności na pę-
kanie; mają jednolitą barwę kory 
i rdzenia. Na główkach nie tworzą 
się przebarwienia. Odmiana może 
być zbierana mechanicznie.

 �Aneta F1 to odmiana w typie nan-
tejskim o okresie wegetacji wynoszą-
cym 100–105 dni polecana do upra-
wy z siewu od wczesnej wiosny do 
połowy lipca. Tworzy cylindryczne, 
tępo zakończone korzenie o długości 
18–20 cm bez tendencji do zazielenia-
nia główki i antocyjanowych przebar-
wień. Odmiana nadaje się do zbioru 
mechanicznego dzięki mocnej naci 
i odporności korzeni na pękanie. 

KHNO Polan

 �Nantejska Polana to średnio późna 
odmiana typu nantejskiego polecana 
do bezpośredniego spożycia i przecho-
wywania (z późniejszych wysiewów). 

Korzenie są cylindryczne, wyrównane, 
o jednolitej, ciemnopomarańczowej 
barwie kory i rdzenia oraz nie mają 
skłonności do zazieleniania główek. 
Odznaczają się wysoką zawartością 
suchej masy, cukrów i karotenu. 

 �Kamila F1 to wczesna odmiana 
typu nantejskiego o okresie wegetacji 
wynoszącym ok. 100 dni. Nadaje się 
do wczesnej uprawy na zbiór pęcz-
kowy oraz do produkcji poplonowej. 
Tworzy cylindryczne, intensywnie 
wybarwione korzenie pokryte gładką 
skórką korzenie. Osiągają one dłu-
gość 18 cm.

Rijk Zwaan
 � Jerada F1 to bardzo wczesna od-

miana typu nantejskiego o okresie 

Marion F1 Knota F1 Nantejska Polana

Aneta F1
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wegetacji wynoszącym 85–90 dni. 
Polecana jest do uprawy przyspie-
szonej na zbiór pęczkowy oraz z póź-
niejszych siewów do mycia i pako-
wania, a także do uprawy poplonowej 
z wysiewu nasion do końca czerwca. 
Wyrównane, cylindryczne korzenie, 
bez tendencji do zazielenia główek 
pokryte są gładką skórką; osiągają 
długość 18–20 cm. Ciemnozielona 
nać średniej długości, o wzniesio-
nym pokroju jest mało podatna na 
choroby grzybowe. Odmiana nadaje 
się do zbioru mechanicznego. Może 
być uprawiana na glebach lżejszych 
i cięższych.

 �Fidra F1 to odmiana typu nantej-
skiego o okresie wegetacji wynoszą-
cym 115–120 dni polecana do mycia 
i przechowywania. Tworzy wyrów-
nane, intensywnie pomarańczowe 
korzenie o długości 18–22 cm, po-
kryte gładką skórką. Wzniesiona nać 
o ciemnozielonej barwie jest mało po-
datna na choroby grzybowe i umożli-
wia zbiór mechaniczny. Odmiana zo-
stała też sprawdzona w przetwórstwie 
do produkcji plastrów.

 �Morelia F1 to odmiana typu nan-
tejskiego o okresie wegetacji wy-
noszącym 120 dni nadająca się 
do przechowywania. Wyrównane, 
cylindryczne korzenie o długości 
18–22 cm są intensywnie pomarań-
czowe i pokryte gładką skórką; nie 
mają skłonności do przerastania. 
Ciemnozielona nać o wzniesionym 
pokroju jest odporna na choroby 
grzybowe. Odmiana jest przydatna 
do zbioru mechanicznego.

Syngenta 
 �Yukon F1 jest odmianą w typie nan-

tejskim o okresie wegetacji wynoszą-
cym 100–110 dni polecana do uprawy 
na wszystkich typach gleb, szczegól-
nie na glebach lekkich. Nadaje się do 
produkcji wczesnej oraz poplonowej. 
Korzenie o cylindrycznym kształcie 
i intensywnym wybarwieniu mają 
długość 17–20 cm, nie mają skłonno-
ści do pękania. 

 �Champion F1 to odmiana w typie 
nantejskim o okresie wegetacji wyno-
szącym ok. 130 dni. Ma uniwersalne 
zastosowanie – do zbioru jesiennego, 
na rynek warzyw świeżych, do prze-
chowywania i przetwórstwa. Tworzy 
cylindryczne, pomarańczowoczer-
wone korzenie o długości 22–24 cm 
o jednolitej barwie, bez tendencji do 
zazielenienia główki. Nać o bardzo 
dobrej zdrowotności jest silnie osa-
dzona na główce. Odmiana dostoso-
wana jest do zbioru mechanicznego.

Opracowała 
dr inż. Aleksandra Czerwińska-Nowak

Kamila F1

Jerada F1

Fidra F1

Morelia F1

Champion F1 Zd
ję
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we irrigate the world

PEŁNA GAMA MASZYN  
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 FIRMY
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Marchwiowa  
kolekcja
Które z cech odmian marchwi są najistotniejsze w hodowli i w jakim 
kierunku są obecnie prowadzone prace hodowlane? Na te i wiele innych 
pytań dotyczących tego warzywa odpowiadał hodowca z firmy Nunhems  
– Hans Kole podczas ubiegłorocznego spotkania w Holandii.

Aleksandra Andrzejewska

P
od koniec minionego roku mie-
liśmy okazję odwiedzić stację 
hodowlaną marki Nunhems 
w Holandii. Jej właścicielem 
jest koncern BASF. Początki 

firmy Nunhems sięgają już ponad 100 
lat. Obecnie asortyment odmian obej-
muje 24 różnych gatunków warzyw. 
Firma zatrudnia ponad 2 tys. specjali-
stów i jest obecna we wszystkich głów-
nych obszarach produkcji warzyw na 
całym świecie. Firma zaangażowana 
jest w rozwój odmian i koncepcji zo-
rientowanych na rynek i konsumentów. 
Dostarcza nasiona warzyw producen-
tom na całym świecie.

Jak podkreślał hodowca Hans Kole 
marchew jest jednym ze strategicz-
nych roślin w portfolio Nunhems. 
Szacuje on, że jest to jeden z trzech 
największych dostawców nasion 

marchwi. Oferuje różnorodny asorty-
ment odmian marchwi dopasowany 
do konkretnych rynków globalnych. 
Specjalista informował, że głównym 
celem programu hodowlanego jest po-
szukiwanie odmian, które zapewnią 
wysoki poziom wyrównania plonu. 
Bardzo ważną kwestią jest odporność 
roślin na choroby (m.in. na mącznia-
ka, alternariozę naci marchwi, Cer-

cospora carotae czy Pythium) oraz 
gładkie korzenie, gdyż ułatwia to ich 
mycie oraz decyduje o atrakcyjnym, 
lśniącym wyglądzie. Ważny jest też 
dobry smak.

Spotkanie na polu z kilkudziesięcio-
ma odmianami marchwi było dowo-

dem na to, że hodowcom zależy na tym, 
żeby usłyszeć jakie cechy są najistot-
niejsze dla producentów i przetwórców. 
Na to pokazowe pole przez cały sezon 
przyjeżdżali producenci z różnych stron 
świata i dyskutowali jakie cechy mar-
chwi są dla nich najważniejsze. Praca 
hodowcy nie jest łatwa, bo różni klienci 
mają odmienne wymagania, zależnie od 
rynków na jakie kierują swoje plony.

Hans Kole – hodowca mar-
chwi Nunhems.

Na pokazowym polu zgromadzono kilkadziesiąt odmian marchwi. 
 Zdjęcia: A. Andrzejewska
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Prezentowane odmiany przezna-
czone były głównie na świeży rynek. 
Hodowca zwrócił uwagę, że jeszcze 
kilka lat temu prace hodowlane skon-
centrowane były na wytrzymałości ko-
rzeni na uszkodzenia podczas kombaj-
nowego zbioru. Obecnie dostrzeżono, 
że konsumenci nie lubią zbyt twardych 
korzeni i cecha ta uwzględniana jest 
w trakcie hodowli. Duże znaczenie ma 
też smak marchwi. Większość odmian 
na świeży rynek to korzenie w typie 
nantejskim z zaokrąglonym końcem 
korzenia. Zarówno na świeżym rynku,  

jak i w przetwórstwie poszukuje 
się odmian o niewyróżniającym się 
rdzeniu i braku tendencji do zazie-
lenienia główki. Ważnym aspektem 
jest rozmiar korzenia – jego średnica 
i długość, która powinna odpowiadać 
użytkowaniu i wielkości opakowania.

Spośród innych cech odmian 
marchwi, na które zwracają uwa-

gę hodowcy wymienić można małą 
skłonność do kumulacji azotanów 
i metali ciężkich. Ponadto odmiany 
przeznaczone na wczesny zbiór po-
winny odznaczać się szybkim tempem 
wzrostu i szybkim wybarwianiem ko-
rzeni (takie cechy ma np. znana już 
od lat odmiana Laguna F1). Odmiany 
te powinny być tolerancyjne na jaro-
wizację. Natomiast kreacje przezna-
czone do długiego przechowywania 
powinny charakteryzować się długim 
okresem spoczynku. Niezależnie od 
przeznaczenia ważne jest intensywne 
wybarwienie korzeni, z czym się wią-
że wysoka zawartość karotenów, mały 
udział walca osiowego w średnicy 
korzenia (badania wskazują, że duży 
walec gromadzi więcej azotanów) 
oraz intensywne jego zabarwienie, 
nieróżniące się od zabarwienia kory.

Z wielu odmian marchwi podczas 
spotkania zwrócono uwagę m.in. na 
Allyance F1 odporną na choroby, a tak-
że Brillyance F1 i Cadance F1 – łączące 
odporność i atrakcyjność.

Hodowca zwracał uwagę, 
że jedną z istotnych cech 
odmian jest brak zazielenie-
nia główki.

Gładka skórka korzeni  
ułatwia mycie. 
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Marchew  
w roli głównej
Konferencja, która odbyła się w trakcie „Sympozjum Marchwiowego” na 
Śląsku Cieszyńskim, była okazją zdobycia wiedzy na temat uprawy, odmian, 
agrotechniki marchwi oraz zagrożeń jakie występują lub prognozowane są 
na plantacjach tego gatunku.

dr inż. Joanna Klepacz-Baniak
Hasło Ogrodnicze

A
sortyment odmian mar-
chwi hodowli Bejo przed-
stawił Ireneusz Ruciński. 
Z odmian wczesnych pole-
cał mieszańca Bermuda F1 

o ok. 104-dniowym okresie wegetacji, 
w typie Berlikumer, wyróżniającego 
się wysokim plonem. Mieszaniec re-
komendowany jest do zaopatrzenia 
świeżego rynku oraz do produkcji 
soków i surówek. Korzenie są cy-
lindryczne i gładkie bez tendencji do 
zazielenienia. Odmiana nadaje się do 
wczesnej produkcji lub do uprawy jako 
poplon z możliwością przechowania. 
Nacton F1 to z kolei nowa w ofercie 
hodowcy średnio późna odmiana, 
w typie Nantejskim o 116-dniowym 
okresie wegetacji. Korzenie wyróż-
niają się wyjątkowo wysoką tolerancją 
na pękanie. Navedo F1 (Bejo 3058) to 
także nowość o 115-dniowym okresie 
wegetacji, której korzenie przeznaczo-
ne są na zaopatrzenie rynku warzyw 
świeżych i do przetwórstwa (plastry). 
Wyróżnia się wysokim plonem cy-
lindrycznych, długich korzeni. Nerac 
F1 jest natomiast znanym i cenionym 
przez producentów mieszańcem do 
upraw wielkotowarowych. Wyróż-
nia się wysokim plonem handlowym 
także po przechowaniu, plonuje na 
różnych typach gleb, nadaje się do 
zbioru mechanicznego. Norway F1 to 
mieszaniec w typie Nerac F1, ale o lep-
szym smaku i wyższej odporności na 
alternariozę naci oraz chwościka. Ni-
land F1 o ok. 131-dniowym okresie 

wegetacji to odmiana, której uprawa 
udaje się także na glebach słabszych. 
Odmiana Belgrado F1 ze względu na 
słodki smak korzeni przeznaczona jest 
do wykorzystania w przetwórstwie 
– do produkcji soków. Brava F1 to 
jedna z nowszych propozycji hodow-
cy przeznaczona do produkcji soków 
i do mrożenia, późny Berlikumer o ok. 
120-dniowym okresie wegetacji, wy-
sokiej tolerancji na pękanie korzeni. 
Komarno F1 to plenna odmiana prze-
mysłowa o ok. 161-dniowym okresie 
wegetacji. Nadaje się do wcześniej-
szych wysiewów – nie jarowizuje. 
Nać jest bujna, zdrowa, o wysokiej 
odporności na choroby grzybowe. 
Korzenie wyróżniają się wysoką za-
wartością suchej masy, polecane są 
do mrożenia, na susz i do produkcji 
soków. Farah F1 to nowość w typie 
Komarno F1. Prelegent zwrócił też 
uwagę na odmiany pietruszki. Nową, 
w ofercie hodowcy jest Arctica F1 – 
pierwsza na rynku odmiana mieszań-
cowa pietruszki. Nasiona pietruszki 

(ale też marchwi) firma oferuje tak-
że w technologii B-Mox. Mają one 
wyższą energię kiełkowania, a wzrost 
młodych roślin jest stymulowany już 
w najwcześniejszych fazach wzrostu, 
lepszy też jest wigor roślin.

Z holenderskich doświadczeń
Holenderskie doświadczenia 

w uprawie marchwi przedstawił Ro-
bert Schilder z Bejo Zaden. Prelegent 
zwrócił uwagę na zmniejszającą się 
liczbę zapraw fungicydowych dla 
marchwi i ograniczone spektrum 
ich działania na patogeny grzybowe. 
Nowe preparaty do zaprawiania na-

sion mają też wyższą cenę, co z kolei 
powoduje, że drożeją zaprawione na-
siona. Bejo Zaden w Holandii aktyw-
nie uczestniczy w rozwoju technologii 
zaprawiania nasion zaprawami nie-
chemicznymi. Do badania zdrowot-
ności nasion oddelegowanych jest 14 
pracowników filii spółki. Wykorzy-
stują oni ok. 50 metod badania zdro-
wotności nasion, wykonywanych jest 
ponad 8 tys. testów rocznie. Wspólnie 
z innymi firmami działamy w Inetrna-
tional Seed Health Initiative (Między-
narodowa Inicjatywa Zdrowotności 
Nasion). Misją organizacji jest zapew-
nienie odbiorcom na całym świecie 
zdrowych nasion, a działania skupione 
są na wymianie informacji na temat 
chorób przenoszonych wraz z nasio-
nami i rozwoju metod ich wykrywania. 
Rośnie liczba preparatów bazujących 
na mikroorganizmach. W naszych la-
boratoriach badamy także te organi-
zmy, przyczyniając się w ten sposób do 
produkcji zaprawy biologicznej – mó-
wił prelegent. Wśród niechemicznych 

Grzegorz Pastuszka (Bejo Zaden) uroczyście otworzył Sympozjum, a Ire-
neusz Ruciński (Bejo Zaden) przedstawił bogatą ofertę odmian marchwi 
hodowcy. Zdjęcia: J. Klepacz-Baniak
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metod niszczenia mikroorganizmów 
chorobotwórczych na nasionach wy-
korzystywane są m.in. działanie gorą-
cą wodą, parą wodną, wykorzystanie 
w dezynfekcji niektórych frakcji świa-
tła. Kolejno wyselekcjonowane poży-
teczne mikroorganizmy wprowadzane 
są na powierzchnię nasion, aby już 
w warunkach uprawowych zapewnić 
roślinom optymalny wzrost i rozwój. 

Wśród zaleceń uprawowych, na 
które powinni zwrócić uwagę planta-
torzy marchwi R. Schilder wymienił: 
l wybór odpowiedniego stanowiska 
uprawowego; l kontrolę wody uży-
wanej do nawadniania; l śledzenie 
bieżących informacji dotyczących 
prognozy pogody; l niewysiewanie 
nasion w czasie wietrznej pogody;  
l niestosowanie przedsiewnie nawo-
zów, które powodują wysokie zaso-
lenie gleby.

Specjalista podkreślił, że zasolenie 
gleby może powodować opóźnione 
i słabe wschody, a także być przyczy-
ną zdeformowanych korzeni i niskiego 
plonu. Prelegent określił też potrzeby 
nawozowe marchwi. W odniesieniu do 
NPK wynoszą one: 70–100 kg azotu, 
40–70 kg fosforu i 100–120 kg potasu. 

Ważne jest dokonywanie analiz gleby 
na stanowisku uprawowym i uzupeł-
nianie niedoborów składników po-
karmowych. Według holenderskich 
zaleceń azot podaje się roślinom 6 
tygodni po wschodach, fosfor przed 
tworzeniem redlin, potas natomiast 
przynajmniej 3 miesiące przed sie-
wem (ze względu na możliwość za-
solenia). W uprawie marchwi duże 
znaczenie ma dostarczenie magnezu, 
boru i manganu (dolistnie). Jeśli cho-
dzi o odchwaszczanie, to głównym 
zaleceniem jest nieużywanie glifosatu 
po wykonaniu redlin. Wśród szkodni-
ków największe zagrożenie w uprawie 
marchwi w Holandii stanowią nicienie 
(do ich zwalczania używany jest eks-
trakt z czosnku i bazujący na okasmy-
lu Vydate), połyśnica marchwianka 
(oksamyl, chlorotraniliprol, olejek 
cebulowy), mszyca topolowo-mar-
chwiana i mszyca marchwiowa on-
dulująca (pirymikarb, tiachlopryd, spi-
rotetramat). Prelegent zwrócił uwagę 
na dużą szkodliwość myszy w upra-
wie marchwi w Holandii, szczególnie 
w lata suche, z ciepłą zimą i wczesną 
wiosną. Mysz polną cechuje bardzo 
duża rozrodczość – osobniki osiąga-

ją dojrzałość już po 25 dniach życia. 
W ciągu roku samica może wydać 9 
miotów, w każdym po 4–8 młodych. 
Wśród metod ograniczania populacji 
myszy R. Schilder zwrócił uwagę na 
comiesięczne koszenie rowów „na 
krótko”, tworzenie uwroci – możli-
wie szerokich i wolnych od chwastów; 
przygotowanie wokół pól stanowisk 
obserwacyjnych dla ptaków drapież-
nych. Stosowanie trucizn na myszy 
w uprawie warzyw w Holandii jest 
niedozwolone.

Prelegent zwrócił uwagę na zbiór 
marchwi i jej przechowywanie, pod-
kreślając, że do magazynu powinny 
trafiać korzenie wysokiej jakości. Prze-
chowując marchew należy: zachować 
odpowiednią wilgotność, monitorować 
temperaturę przechowalni, unikać zbyt 
wysokiego stężenia CO2, co przyspie-
sza metabolizm i powoduje gnicie 
korzeni. Maksymalna zawartość tego 
gazu w przechowalni powinna wynosić 
3%. Jak zaznaczył R. Schilder w czę-
ści gospodarstw w Wielkiej Brytanii 
i Danii marchew przechowywana jest 
w polu pod słomą (45 t/ha).

Prelegent zwrócił uwagę na po-
trzeby i oczekiwania konsumentów 

Holenderskie doświadczenia 
w uprawie marchwi przedstawił 
Robert Schilder (Bejo Zaden).

Jarosław Komar (Basf) 
przedstawił informacje fungi-
cydzie Dagonis.

O nawożeni marchwi, kosz-
tach i opłacalności produkcji 
mówił Wojciech Kopeć (Yara).

REKLAMA
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w stosunku do kupowanych przez 
nich warzyw. Ważnym parametrem 
jest smak. Na tę cechę duży wpływ 
ma genetyka (odmiana). Pod uwagę 
należy wziąć: sposób wzrostu roślin 
(liczbę dni wegetacji, stabilność, przy-
datność); strukturę części roślin prze-
znaczonych do konsumpcji (twardość 
– np. kalarepa, zwięzłość – np. kapusta 
głowiasta; zawartość błonnika – np. 
marchew; włóknistość – np. szparagi); 
zawartość substancji (goryczka np. 
kapustne); barwę. Na smak produktu 
końcowego uprawy warzyw niebaga-
telny wpływ mają czynniki uprawowe, 
w tym: typ gleby, nawożenie, światło 
słoneczne, dostępność wody, tempera-
tura, obróbka pozbiorcza (polerowa-
nie, obieranie, przechowywanie), faza 
dojrzałości, agrofagi i inne czynniki 
stresogenne.

W Holandii uprawiana jest mar-
chew z przeznaczeniem na tzw. snack 
carrots, mini carrots, mini chantenay. 
Wykorzystywane są do tego najczę-
ściej odmiany typu amsterdamskie-
go (np. Mokum F1) – bardzo wcze-
sne i wydajne, o smukłych, długich, 
słodkich, aromatycznych i chrupkich 
korzeniach, odpowiedniej barwy. 
Plantacje zakładane są na glebach 
lekkich, piaszczysto-gliniastych, 
dobrze zdrenowanych. Zbyt ciężkie 
gleby mogą powodować deformację 
korzeni. W nawożeniu należy zwrócić 
uwagę na właściwe dawki NPK (N – 
50–80 kg/ha; P2O5 – 40–80 kg/ha; K2O 
– 250–350 kg/ha). Zbyt wysokie na-
wożenie azotem ma negatywny wpływ 
na smak i przechowywanie, potasem 
z kolei na wschody i wyrównanie. 
Duże znaczenie w nawożeniu ma 
bor – stosowany trzykrotnie (I dawka 

– po 6 tyg. od wschodów, II dawka 
– po kolejnych 4 tyg. i III dawka – 
po kolejnych 4 tyg.). Bor ma wpływ 
na kolor i twardość korzeni. W Ho-
landii siew nasion na wczesny plon 
pod przykrycia ma miejsce w marcu/
kwietniu, norma wysiewu wynosi 
5–10 mln nasion/ha (na zbiór główny 
7–10 mln nasion/ha). Poleca się siew 
nasion podkiełkowanych, co gwaran-
tuje wyrównane wschody i plon.

Nawożenie i ochrona
Wojciech Kopeć z firmy Yara mó-

wił o problemach w żywieniu roślin, 
zwracając uwagę na fakt że obja-
wy niedoborów makroskładników 
pojawiają się głównie na starszych 
liściach, a mikroelementów – na 
młodszych. Wapń i bor to pierwiastki 
w wypadku których jakiekolwiek za-
burzenie procesów transpiracji powo-
duje problemy z ich dostępnością dla 
roślin i przyswajalnością. W wypadku 
boru bardzo ważna jest systematycz-
ność w wykonywaniu zabiegów lub 
wybór produktu o długoterminowym 
(kilkutygodniowym) działaniu. Ro-
ślina lepiej odżywiona borem lepiej 
pobiera wapń (bardzo ważny pierwia-
stek w uprawie marchwi i pietruszki). 

Prelegent zwrócił też uwagę na kadm 
– metal ciężki, który może być pobie-
rany i kumulowany przez rośliny. Jego 
źródłem mogą być nawozy mineral-
ne, szczególnie te zawierające fosfor. 
W Polsce w wielu rejonach występuje 
problem z obecnością w glebie dużych 
zawartości kadmu. W celu ograni-
czenia zagrożenia akumulacji kadmu 
w roślinach prelegent rekomendował 
stosowanie nawozów, o niskiej zwar-
tości kadmu jak np. YaraMila Com-
plex oraz YaraVita Actisil, bazującego 
na kwasie ortokrzemowym stabilizo-
wanym choliną. Prelegent zwrócił 
też uwagę na ekonomiczne aspekty 
produkcji.

Jarosław Komar z firmy BASF 
zwrócił uwagę na fungicyd Dagonis, 
zarejestrowany do zwalczania szero-
kiego spektrum patogenów w uprawie 
wielu gatunków warzyw w gruncie 
i pod osłonami oraz na plantacjach tru-
skawki. W uprawie marchwi polecany 
jest do zwalczania sprawców mącz-
niaka prawdziwego baldaszkowatych, 
alternariozy naci marchwi, zgnilizny 
twardzikowej. Fungicyd bazuje na 
dwóch substancjach czynnych dife-
nokonazolu oraz fluksapyroksalidzie 
(Xemium). Xemium wykazuje 

 �Główne rejony uprawy: 
Wieringermeer, Flevopolder, 
Zeeland, Limburg, Noord-
Brabant, Noordoostpolder 
oraz Groningen. Powierzchnia 
uprawy marchwi szacowana jest 
na 9076 ha, w tym dominują 
odmiany w typie Nantejskim – 
56%, typ Flakkee stanowi 16%, 
Amsterdamski oraz Berlikum 
– po 9%, marchew do uprawy 
w pęczkach – 5%, Imperator – 
4%, a odmiany o kolorowych 
korzeniach – 1%. Marchew 

w Holandii przechowywana 
jest w przechowalniach, a także 
w polu pod słomą. Corocznie 
Holendrzy eksportują ok. 80% 
produkcji marchwi. Trendy: snack 
carrots (marchew na przekąskę), 
kolorowa, typ Imperator. Zalety 
holenderskiej produkcji to 
m.in. zaopatrzenie dla całej 
Europy, całoroczna dostępność, 
szybka i wczesna adaptacja 
nowych trendów, mocna baza 
przechowalnicza, uprawa i dostawa 
według życzenia klienta.

Marchew w Holandii

REKLAMA
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Stallion® 363 CS
Ochrona przed chwastami

Przedwschodowy herbicyd do ochrony  
grochu, bobiku i ziemniaków, marchwi i selera korzeniowego.

Stallion® jest znakiem towarowym FMC Corporation i podmiotów stowarzyszonych.

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.

FMC Agro Polska Sp. z o.o.
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, tel. +48 22 397 17 86, www.fmcagro.pl

Stallion 205x285 FMC KW 2020.indd   1Stallion 205x285 FMC KW 2020.indd   1 12.02.2020   13:51:5412.02.2020   13:51:54
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Agrotechnika 
w uprawie pora
Według szacunkowych danych FAO por w Polsce uprawia się na  
ok. 4,8–6,7 tys. ha. Zbiory tych warzyw kształtują się na poziomie 95,0–
131,2 tys. t, które trafiają zarówno na świeży rynek, jak i do zakładów 
przetwórczych. Ze względu na wahania w opłacalności pora, na zysk w tej 
uprawie można liczyć tylko, gdy uzyskuje się odpowiednio wysokie plony.

C
hcąc uzyskać wysokie plony 
trzeba odpowiednio zadbać 
o uprawę od samego początku. 
Ważny jest przede wszystkim 
wybór pola. Najwcześniej-

sze uprawy pora zakładane są np. 
w centralnej Polsce, na glebach łatwo 
nagrzewających się. Wczesne nasa-
dzenia często zakładane są z rozsady 
sprowadzanej z cieplejszych rejonów 
np. z Włoch lub Maroka. Zagrożeniem 
wczesnej uprawy jest ryzyko jarowi-
zacji, ale jeśli pogoda jest sprzyjająca 
to można uzyskać wczesne zbiory. Por 
z najwcześniejszych nasadzeń kiero-
wany jest na świeży rynek. W Polsce 
najwięcej pora produkuje się na zbiory 
jesienne z nasadzeń w końcu maja i na 
początku czerwca.

Dobre stanowisko
Pod uprawę pora należy wybie-

rać gleby średnio zwięzłe, glinia-
sto-piaszczyste, w dobrej kulturze 
o dobrych stosunkach powietrzno-
-wodnych. Odczyn gleby powinien 
wynosić pH 6,0–7,4. Planując uprawę 
pora należy pamiętać o zachowaniu 
co najmniej 3–4-letniej przerwy 
w uprawie tego warzywa na danym 
polu. Ze względu na ryzyko nagroma-
dzenia się patogenów np. niszczyka 
zjadliwego niewskazana jest uprawa 
po innych roślinach z rodziny cebu-
lowych, np. cebuli czy czosnku. Ko-
rzystnymi przedplonami dla pora są 
np. groch, fasola, burak czy wczesne 
uprawy warzyw kapustnych. Dobre 
plony daje też uprawa po warzywach 
z rodziny dyniowatych, a także po 
zbożach.

Pod najwcześniejsze nasadzenia 
gleba musi być uprawiona już jesie-
nią. Jeśli planuje się sadzenie pod 
koniec maja i w czerwcu trzeba tak 
prowadzić uprawę gleby, aby mak-
symalnie ograniczyć starty wilgoci. 
W ostatnich dwóch latach, to właśnie 
niewystarczająca ilość opadów powo-
dowała straty w plonie.

Dawki nawozów powinno się 
ustalać na podstawie wyników ana-

lizy chemicznej gleby wykonanej 
metodą ogrodniczą. Warto wiedzieć, 
że optymalne zawartości składników 
mineralnych w glebie (w mg/dm3) pod 
uprawę pora wynoszą: 70–120 azotu, 
60–80 fosforu, 175–200 potasu oraz 
45–65 magnezu. W najwcześniejszych 
nasadzeniach warto zwrócić uwagę na 
fosfor, który może być słabiej pobie-
rany z nieogrzanej gleby.

W uprawie pora na zbiór jesienny 
nawozy można rozsiać pod kultywator 
na ok. 2 tygodnie przed planowanym 
sadzeniem rozsady. Dawkę nawozów 
azotowych warto podzielić na części – 
połowę zastosować przed sadzeniem, 

Rozsada pora powinna mieć 
silnie rozwinięty system 
korzeniowy.

Po posadzeniu rozsady w pole bardzo ważne jest podlanie roślin.

Rozstawa między rzędami powinna być dostosowana do posiadanego 
sprzętu. Zdjęcia: A. Andrzejewska
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a drugą część pogłównie – w kolej-
nych dwóch dawkach: pierwszą na 
3–5 tygodni po posadzeniu rozsady, 
drugą – nie później niż w połowie 
sierpnia.

Odmiany – dominują heterozyjne
Obecnie w ofertach firm hodowla-

no-nasiennych dominują mieszańco-
we odmiany pora, które wyróżniają 
się przede wszystkim dużo lepszym 
wyrównaniem w porównaniu z od-
mianami ustalonymi. Hodowcy zwra-
cają uwagę, żeby odmiany te miały 
długą łodygę rzekomą. Ważna jest 
też duża tolerancja na tworzenie pę-
dów kwiatowych oraz odporność na 
choroby. Odmiany wczesne odzna-
czają się bardzo silnym wzrostem 
i wytwarzają długą łodygę rzekomą 
i posiadają jasnozieloną barwę. Są 
one najczęściej przeznaczane do 
sprzedaży w pęczkach. Odmiany 
średnio wczesne przeznaczone są na 
zbiór jesienny i charakteryzują się 
wzniesionym pokrojem ciemnych, 
niebiesko-zielonych liści, grubą 
i długą łodygą rzekomą, bez tenden-
cji do tworzenia zgrubień cebulo-
wych. Odmiany późne w porównaniu 
z wczesnymi i średnio wczesnymi 
mają krótszą łodygę rzekomą, ciem-
nozielone liście z intensywnym nalo-
tem woskowym. Wyróżniają się one 
wolniejszym wzrostem. Powinny się 
one cechować odpornością na niską 
temperaturę. Część z nich nadaje się 
do zimowania w gruncie. W ostat-
nich latach pogoda sprzyja dobremu 
przezimowaniu roślin, które szyb-
ko wznawiają wzrost. Niezależnie 
od wczesności odmiany producenci 
zwracają uwagę, by w szybki sposób 
przygotowywać rośliny do sprzedaży, 
tzn. żeby łatwo usunąć pierwszy liść.

Producenci specjalizujący się 
w produkcji pora dla przetwórstwa 
często decydują się na uprawę pora 
w typie bułgarskim. Na rynku poja-
wiły się już odmiany mieszańcowe 
w tym typie tworzące bardzo dłu-
gie łodygi rzekome. Ceny płacone 
przez zakłady przetwórcze, podobnie 
jak w przypadku innych gatunków 
zmuszają plantatorów do ogranicza-
nia kosztów, dlatego zdarza się, że 
uprawa taka zakładana jest z siewu 
nasion wprost do gruntu. Decydując 
się na taki sposób produkcji należy 
wiedzieć, że siew musi być dość wcze-
śnie – w końcu marca lub na początku 
kwietnia. Uprawa pora z siewu wy-
maga sporego wysiłku w zwalczaniu 
chwastów.

Por wymaga nawadniania
Por wymaga nawadniania. Jedno-

razowa dawka polewowa powinna 
wynosić ok. 20–30 mm. Nawadnia-
nie pora wpływa korzystnie na wiel-
kość i jakość plonu. Nawadnianie jest 
szczególnie ważne tuż po wysadze-
niu rozsady. W okresie wzmożone-
go zapotrzebowania na wodę, czyli 
w czasie intensywnego przyrostu 
roślin wilgotność gleby nie powin-
na spadać poniżej 70–75% polowej 
pojemności wodnej gleby. Terminy 
nawodnień można ustalić za pomocą 
tensjometrów, rozpoczynając nawad-
nianie przy potencjale wodnym gleby 
–40 kPa, –60 kPa, w zależności od 
rodzaju gleby. W trakcie wegetacji 
nawadnianie za pomocą deszczowni 
pomaga w zwalczaniu uciążliwych 
wciornastków, które chętnie żerują na 
porze. Możliwe jest również za pomo-
cą systemu kroplowego.

Opracowała
Aleksandra Andrzejewska

W przetwórstwie oceniana 
jest nie tylko długość łodygi 
rzekomej, ale również wygląd 
na przekroju.

Ważną cechą odmian pora 
jest odpowiednia proporcja 
między częścią wybieloną 
a zieloną.

RE
KL

AM
A



warzywa@plantpress.pl3/2020warzywa

32

U
PR

AW
A Produkcja warzyw 

na dużą skalę
Uprawy warzywnicze wymagają wysokich nakładów na środki produkcji 
i pracowników, dlatego tak ważne jest dobre zaplanowanie pracy 
i terminowe jej wykonywanie. Im większa jest skala produkcji z tym 
większym przedsięwzięciem logistycznym wiąże się prowadzenie takiego 
gospodarstwa.

Aleksandra Andrzejewska

J
ak wygląda produkcja warzyw 
w spółce G’s Polska opowie-
dział Jarosław Szymbor repre-
zentujący oddział firmy w Ste-
fanowie pod Inowrocławiem. 

Informował on, że firma rozpoczęła 
działalność w Polsce w 2014 r. Areał 
upraw w gospodarstwie to ok 500 ha,  
z tego 350 ha zajmują warzywa, a na 
150 ha prowadzone są uprawy rolnicze 
(m.in. zboża i kukurydza) zapewniają-
ce utrzymanie odpowiedniego płodoz-
mianu, co jest niezbędne w utrzymaniu 
gleb w wysokiej kulturze.

Na wzór brytyjski
Polska spółka G’s jest krajowym 

oddziałem brytyjskiej kooperatywy 
G’s Fresh, której początki sięgają 
1952 r. Poza Polską  firma G’s Fresh  
ma też swoje farmy w Hiszpanii, Cze-
chach, Senegalu oraz Stanach Zjedno-
czonych. Wieloletnie doświadczenie 
w uprawie warzyw pomaga w prowa-
dzeniu tego biznesu, ale ze względu 
na różne warunki klimatyczne panu-
jące w poszczególnych krajach osoby 
odpowiedzialne za produkcję co roku 
zmagają się z wieloma podobnymi 
a jednocześnie różnymi problemami. 
W produkcji dominują uprawy sałaty 
– głównie krucha, rzymska i mini-
rzymska oraz seler naciowy. Sporo 
uprawiają też cebuli oraz kapusty 
pekińskiej. 

W Zachodniej Europie produkcja 
rozpoczyna się wcześniej niż w Pol-
sce. Zwykle panują tam warunki, któ-
re pozwalają na wysadzenie rozsady 
warzyw już od połowy lutego, cho-
ciaż w bieżącym roku ze względu na 

REKLAMA
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Pekinka 
do wiosennej 
uprawy

  Preduro F1
Odporna 
na wybijanie w kwiat

  Orient 
Surprise F1
Idealna na lato

enzazaden.pl
EnzaZadenPoland

uprawy

Enza Zaden 
Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 543/17
02-844 Warszawa
tel.: +48 (22) 64 95 207
e-mail: zamowienia@enzazaden.pl
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ulewne deszcze, zmuszeni byli nieco 
opóźnić produkcję. W Polsce zwykle 
sezon zaczyna się w drugiej połowie 
marca.

Odmiany warzyw uprawiane w fir-
mie G’s pochodzą z różnych firm ho-
dowlano-nasiennych. Jeśli chodzi 
o rozsadę warzyw to priorytetem 
w firmie są tak dobrane poszczegól-
ne nasadzenia, żeby okna zbiorcze 
warzyw były sukcesywne w miarę 
ich dorastania. W tym przypadku 
bardzo dużo zależy od przebiegu po-
gody i zawsze mogą wystąpić jakieś 
przesunięcia, ale w tak dużej firmie 
nie można pozwolić sobie na spiętrze-
nie prac. Dlatego ważna jest jakość 
wysadzanych roślin, a zwłaszcza ich 
wyrównanie. Firma bazuje na rośli-
nach dostarczanych przez renomo-
wane przedsiębiorstwa, dysponujące  

profesjonalnymi szklarniami do pro-
dukcji rozsad warzyw – Schwanteland 
Jungpflanzen oraz Grupa Producen-
tów Rozsad Krasoń.

Sadzenie i podlewanie
Jarosław Szymbor podkreślał, że 

rozsada po dostarczeniu do gospo-
darstwa musi być jak najszybciej 
wysadzona w pole i podlana. Każ-
dy dzień opóźnienia na tym etapie 
może spowodować przesunięcie ter-
minu zbioru. Sadzenie odbywa się 
za pomocą sadzarki pneumatycznej, 
pozwalającej na jednoczesne wysa-
dzanie od 8 do 13 rzędów sałat. Do 
sadzenia selera naciowego i kapusty 
pekińskiej dysponują podobnymi 
sadzarkami, ale z aparatem wysa-
dzającym dostosowanym do tych 
warzyw.

Firma dysponuje wydajnym sprzętem pozwalającym na sprawne 
sadzenie rozsady.

Skutecznym sposobem ochrony upraw przed szkodnikami są siatki 
ochronne.
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ROZSADY• szczepione  
pomidory i ogórki

• wszystkie warzywa 
polowe  w tacach 
wielokomórkowych   
i w kostkach torfowych

przestawiciel  
na terenie Polski  

firma 
 Rijk Zwaan Polska

RIJK ZWAAN POLSKA SP. Z O.O. ul. Nałęczowska 25; 02-922 Warszawa, tel. 22 842-61-55; fax 22 642-05-19; e-mail: biuro2@rijkzwaan.pl • GROW ROZSADY SP. Z O.O. ul. Lotnicza 8 A, 55-050 Mirosławice,tel./fax 71 390-20-43; 
fax 71 390 20 60 • SCHWANTELAND JUNGPFLANZEN GMBH Perwenitzer Chaussee 2, 16727 Oberkrämer/Vehlefanz; Tel: +49 3304 39 94 52; Fax: +49 3304 39 94 27, e-mail: info@sl-jungpflanzen.de; kontakt w języku polskim
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W tym samym dniu co sadzenie 
rozsady w pole uprawa jest deszczo-
wana za pomocą niskociśnieniowej 
belki zraszającej, której szerokość 
robocza to aż 52 m. Jednorazowa 
dawka wody wynosi 10–20 mm/m2, 
w zależności od pory roku, warun-
ków atmosferycznych oraz wilgotno-
ści gleby. Specjalista wyjaśniał, że na 
tym etapie, kostki powinny być odpo-
wiednio wilgotne. Następnie, jeśli nie 
występują opady deszczu nawadnianie 
jest powtarzane w 3. oraz 7. dniu po 
posadzeniu rozsady. W późniejszym 
czasie w uprawach warzyw prowa-
dzone jest nawodnienie kropelkowe.

Każda rozsada wysadzana w naj-
wcześniejszych terminach (11., 12., 
13. tydzień roku) jest w 100% nakry-
wana agrowłókniną. Okrycia stosowa-
ne są również jesienią. Ostatnie nasa-
dzenia sałaty odbywają się do końca 
sierpnia. Seler naciowy i kapustę pe-
kińską – ze względu na dłuższy okres 
wegetacji sadzą do połowy lipca.

Sadzenie rozsady sałaty na polach pod Inowrocławiem.

Większość upraw warzyw jest nawadniana kroplowo. 
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Ochrona – ważna sprawa
Kolejnym argumentem prze-

mawiającym na rzecz siatek jest 
ochrona na wypadek gradobicia, bo 
następstwa mogą być druzgocące 
dla gospodarstwa. Niestety, tego 
zjawiska nie da się przewidzieć 
wystarczająco wcześnie. Można 
jednak ochronić się przed nim, mon-
tując system siatek. Dzięki takie-
mu rozwiązaniu możemy zapewnić 
odbiorcom stałe dostawy oraz za-
bezpieczyć dochód oraz rentowność 
gospodarstwa. Pogoda w danym se-
zonie wegetacyjnym ma ogromny 
wpływ na skalę występowania szko-
dników. W ostatnich latach niestety 
nie ubywa ich, a wręcz przeciwnie 
narastają problemy z agrofagami 
o gospodarczym znaczeniu. Jedno-
cześnie ubywa z roku na rok sub-
stancji czynnych do walki ze szko-
dnikami. Siatka ochronna wydaje 
się być również właściwą alterna-
tywą w walce ze szkodnikami oraz 
redukcją środków ochrony roślin. 

W minionym roku w uprawie sałaty i kapusty pekińskiej dobre rezultaty 
dało zastosowanie herbicydu Bonalan.

KOMUNIKAT

Nasze warzywa to najlepsza jakość
i długotrwała świeżość. Dbamy
o środowisko, odpowiedzialnie
użytkując ziemie i inne zasoby

naturalne.



warzywa@plantpress.pl3/2020warzywa

36

U
PR

AW
A

Kontakt: Łukasz Drużkowski  
e-mail: info@redpackmaszyny.pl  
tel. kom.: +48 661 533 905  
bezpośredni: +44 (0) 1603 263 120

www.redpackmaszyny.pl

Wszechstronny  
NTS  

zwiększa  
niezawodność  
oraz prędkość  

pakowania

Kontakt: Łukasz Drużkowski  
e-mail: lukasz@redpack.co.uk  

tel. kom.: +48 661 533 905  
bezpośredni: +44 (0) 1603 263 120

www.redpackmaszyny.pl

SKUTECZNA OCHRONA  
PRZED SZKODNIKAMI WARZYW

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.K.

RADOSŁAW KOBERSKI, ul. Żabikowska 83, 62-052 Komorniki
tel./fax: 61 810 85 18,  61 865 25 39 , kom. 538 270 900
e-mail: dystrybucja.nasion@gmail.com

www.dnk.dystrybucjanasion.com

SIATKI  
PRZECIW SZKODNIKOM

Warto zaznaczyć, że siatki te można  
wykorzystywać nawet przez 10 se-
zonów. Na polach pod Inowrocła-
wiem uprawy przykrywane są siatką 
o szerokości 13 m (obejmuje ona 3 
zagony). Brzegi siatki przyciskane 
są workami z piaskiem lub samym 
piaskiem. Okrycia te zdejmowane są 
bezpośrednio przed zbiorem.

Ochrona warzyw przed choroba-
mi i szkodnikami prowadzona jest 

na podstawie zaleceń zawartych 
w „Programie Ochrony Roślin Wa-
rzywnych”. Stosują tylko te środki, 
które mają rejestrację w danej upra-
wie. Szukają nowych rozwiązań 
w ochronie, np. przed chwastami. 
W minionym roku po raz pierwszy 
w uprawach sałaty rzymskiej i mini-
rzymskiej oraz w kapuście pekińskiej 
zastosowali herbicyd Bonalan 180 
EC, którego substancją czynną jest 

benfluarina. Środek zaaplikowano 
w dawce 8 l/ha wykorzystując do 
tego celu bronę aktywną z systemem 
opryskującym. W pierwszym przejeź-
dzie uformowano zagon i wykonano 
oprysk, a w drugim – wymieszano 
preparat z glebą na głębokość 10–15 
cm. Po pół godziny od tego zabiegu 
posadzono rozsadę. Nie było obawy 
o uszkodzenie roślin, ponieważ her-
bicyd ten działa tylko na kiełkujące 

chwasty. W minionym roku zabiegi 
te pozwoliły na utrzymanie upraw 
bez chwastów w czasie, gdy rośli-
ny uprawne są najbardziej narażone 
na konkurencję ze strony chwastów, 
dlatego w tym roku planują ponownie 
go zastosować. W latach poprzedza-
jących rejestracje Bonalanu 180 EC 
opierano się głównie na niszczeniu 
chwastów pielnikiem oraz pieleniu 
ręcznym.

Precyzyjne nawożenie

Nawożenie nie jest łatwe, ponie-
waż na polach, na których uprawiane 
są warzywa występują zróżnicowa-
ne gleby, klasyfikowane od I do III, 
a nawet IV klasy bonitacyjnej. Pod-
stawą jest analiza chemiczna gleby 
wykonywana na początku sezonu, 
według której ustalane są dawki 
nawozów mineralnych pod kon-
kretne warzywa. W swym działaniu 
opierają się o założenia nawożenia 
precyzyjnego jednocześnie stosu-
jąc mieszanki poplonowe lub mię-
dzyplonowe wzbogacające rozwój 
dobroczynnych organizmów glebo-
wych, które odbudowują i stabilizują 
strukturę gleby. W trakcie sezonu 
w warzywach uzupełniają składniki 
pokarmowe w formie zabiegów do-
listnych. Do tego celu wykorzystują 
nawozy z firm Caldena. Testują też 
produkty z innych marek.

Firma G’s przywiązuje wielką 
wagę do wysokiej jakości oferowa-
nych warzyw. O tę jakość dbają od 
samego początku uprawy. W czasie 
wegetacji specjaliści czuwają nad 
optymalnym nawożeniem i skutecz-
ną ochroną roślin przed chorobami 
i szkodnikami. Należy podkreślić, 
że dla zachowania wysokiej jakości 
tak wrażliwych warzyw jak np. sała-
ty ważny jest terminowy zbiór oraz 
odpowiednie postępowanie z wa-
rzywami po zbiorze. Na tym etapie 

REKLAMA

REKLAMA

Sukcesem okazały próby zabezpieczenia warzyw 
przeciw insektom w oparciu o barierę mechaniczną 
w postaci siatek ochronnych. Specjalista informował, że 
ważne jest, aby siatki były rozłożone tuż po posadzeniu
rozsady. Chronią one warzywa przed wieloma szkodnikami 
m.in.: mszycami, zmiennikami czy mączlikiem. 
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W części upraw do nawadniania wykorzystywane są zraszacze. Zdjęcia: M. Niedobylski, firmowe

Ortomec srl
Via Risorgimento 11 I-30010 Cona (VE) - Italy
Tel. +39 0426 308354   Fax +39 0426 308262
ortomec@ortomec.it        www.ortomec.com

For each leaf,

its right machine

MAGIC DIMENSION
New Infrared Sensors

System

chodzi przede wszystkim o delikat-
ne obchodzenie się z produktem 
i możliwie najszybsze schłodzenie. 
W całym procesie produkcji firma 
musi pilnować kosztów, dlatego 
również zbiór i przygotowanie do 
sprzedaży wymagają wyposażenia 
w specjalistyczny sprzęt pozwa-

lający maksymalnie usprawnić to 
zadanie. Nad prawidłowością pro-
cesów logistyczno-marketingowych  
czuwa Grupa Producentów AGROS 
Spółka z o.o., której G’s Polska jest 
członkiem.

Wydzielony dział zajmuje się 
pozyskiwaniem oraz rozwojem 

interesujących rozwiązań z pogra-
nicza selekcji odmian, nawożenia 
oraz ochronny roślin. Idąc z duchem 
czasu w swych działaniach opierają 
się na specjalistycznych oprogramo-
wanych komputerowych wspierają-
cych pracowników w podejmowaniu 
decyzji.

REKLAMA
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Nowoczesne 
nawozy azotowe
Azot jest uznawany za najbardziej plonotwórczy składnik pokarmowy 
i stosowany zazwyczaj w największych ilościach w nawożeniu warzyw. Takie 
podejście jest spowodowane kilkoma czynnikami. Po pierwsze większość 
warzyw wykazuje duże zapotrzebowanie na ten składnik (tabela). Po drugie 
prawie zawsze w glebie jest zbyt mało azotu w formie dostępnej dla roślin.

dr inż. Piotr Chohura
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

G
leby mogą zawierać znaczne 
ilości plonotwórczego azotu 
w zależności od ich rodzaju. 
W glebach mineralnych jest 
zazwyczaj od 0,02–0,6% 

azotu, a w glebach organicznych (tor-
fy, mursze) nawet do 3,5%. Prawie 
cały azot glebowy – 99% występuje 
w formie organicznej. Są to głównie 
aminokwasy (do 60%), aminocukry 
(do 5–15%), azot amidowy (do 15%). 
Forma mineralna dostępna dla roślin 
występuje w niewielkich ilościach. 
Azot z połączeń organicznych może 
być udostępniony roślinom po mine-
ralizacji. Pomimo dużej ilości azotu 
w środowisku (powietrze zawiera go 
78%) nie jest on dostępny dla roślin 
za wyjątkiem roślin z rodziny bobo-

watych i pewnej liczby roślin tropi-
kalnych. Stąd prawie zawsze wystę-
puje konieczność stosowania tego 
składnika. Wyjątkowość azotu polega 
również na tym, że z jednej strony od-
powiada w dużym stopniu za wielkość 
plonu, ale równocześnie jego nadmiar 
powoduje istotne pogorszenie jakości 
warzyw. Stąd gospodarka azotem po-
winna bazować na potrzebach roślin 
i analizach gleb i podłoży.

Nie za dużo nie za mało
Niedobory azotu uwidaczniają się 

w spowolnieniu wzrostu roślin, liście 
i owoce są zmniejszone i nie osiągają 
typowych rozmiarów, wskutek cze-
go następuje radykalne zmniejszenie 
plonowania. Objawami jest zmiana 
barwy i pokoju roślin. Liście stają 
są zazwyczaj jasnozielone i żółkną, 
mogą też zmieniać barwę na czerwo-
ną i fioletową na całej powierzchni. 
Powierzchnia liści jest zredukowana, 

całe rośliny są mniejsze i przedwcze-
śnie dojrzewają do zbioru, gatunki 
kwitnące zbyt szybko wchodzą w fazę 
generatywną, przedwcześnie kwitną 
i owocują. Owoce są drobne, niedo-
rośnięte, mało smaczne. 

Wyjątkowość azotu polega rów-
nież na tym, że rośliny go pobierają 
w nadmiarze jeżeli mają tylko taką 
możliwość. W konsekwencji jego nad-
miar powoduje zbyt wybujały wzrost 
roślin, wydłużeniu ulega okres wege-
tacji, a opóźnieniu termin dojrzewa-
nia i zbioru. Rośliny przenawożone 
azotem są ciemnozielone, wybujałe, 
wiotkie i później dojrzewają. Konse-
kwencją jest również to, że zdecydo-
wanemu pogorszeniu ulega zdolność 
przechowalnicza np. cebuli, kapusty 
czy marchwi. Nadmiar azotu powo-
duje powstawanie pustych przestrzeni 
w owocach ogórka, obniża się zwię-
złość główek kapusty oraz zwiększa 
ich podatność na pękanie. Warzywa 
przeznaczone do kwaszenia i konser-
wowania szybciej miękną i się psu-
ją. Rośliny przenawożone azotem są 
bardziej podatne na choroby grzybo-
we i mniej odporne na szkodniki. Na 
przykład zwiększa się porażenie ogór-
ków przez mączniaka prawdziwego,  
bakteryjną kanciastą plamistość, 
a pomidora przez zarazę ziemniaka. 

Braki azotu na siewkach 
pomidora.

Niedobór azotu na sałacie. Niedobory azotu na kapuście.
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Dochodzi do nadmiernej akumulacji 
azotanów, co jest niekorzystne dla 
konsumentów. Z tego powodu nawo-
żenie warzyw tym składnikiem musi 
być racjonalne, tj. trzeba je stosować 
w odpowiednich dawkach i terminach. 

Straty azotu
W nawożeniu warzyw i innych 

roślin azotem występuje pewne 
utrudnienie w porównaniu z inny-
mi makroelementami. Rośliny bar-
dzo chętnie pobierają ten składnik 
w formie jonu azotanowego N-NO3

–. 
Nawet jeżeli zastosuje się całość 
azotu w formie amonowej, to ulega 
ona przemianie w procesie nitryfi-
kacji do azotanu. Problem z jonem 
azotanowym jest taki, że nie jest on 
sorbowany w glebie, ponieważ kom-
pleks sorpcyjny ma również ładu-
nek ujemny. Powoduje to, że część 
azotu w formie azotanowej może 
zostać wymyta poza zasięg systemu 
korzeniowego. Żeby ten problem 
rozwiązać nawozy azotowe stosuje 
się w postaci dawek dzielonych. Za-
zwyczaj 35–70% całej dawki azotu 
stosuje się przed siewem nasion lub 
sadzeniem rozsady, a resztę w formie 
nawożenia pogłównego w dawkach 
dzielonych, zazwyczaj w liczbie od 
1 do 3. Są to oczywiście dodatko-
we koszty aplikacji oraz ugniatanie 
gleby. Takie podejście minimalizuje 
starty azotu, ale nie zapobiega im cał-
kowicie. Jeżeli po wysiewie nawozu 
spadnie obfity deszcz, np. 15–25 mm, 
to znaczna część azotu może zostać 
wymyta i trzeba powtórzyć nawo-
żenie. Szacuje się, że tylko 40–55% 
zastosowanego azotu zostanie pobra-
ne przez rośliny, a reszta jest tracona 
w różnych procesach. Z tego powodu 
cały czas prowadzone są prace nad 
uzyskaniem nawozów azotowych 
o wydłużonym działaniu tak, aby całą 
dawkę azotu aplikować jednorazowo 
(mniejsze koszty), a równocześnie 

zmniejszyć jego straty. Tego rodzaju 
nawozy mają ułatwić pracę ogrod-
nikom, a z drugiej strony mają duże 
znaczenie ekologiczne, ponieważ 
znaczna część azotu z nawozów jest 
tracona w procesie wymywania lub 
ulatnia się do atmosfery.

Inhibitory i otoczki spowalniają 
uwalnianie azotu

Do osiągnięcia tego celu stosuje 
się trzy najpopularniejsze technolo-
gie, dwie opierają się na inhibitorach, 
a trzecia na otoczkowaniu. W pierw-
szym rozwiązaniu do nawozu o dużej 
zawartości formy amonowej na bazie 
siarczanu amonu lub saletry amono-
wej dodaje się inhibitory nitryfikacji, 

które spowalniają przemianę amonu 
do azotanu. Niestety inhibitory są 
kosztowne, co powoduje, że ceny 
tych nawozów są wyższe. Ponadto 
są obiekcje dotyczące wprowadzania 
dodatkowych substancji chemicznych 
do gleby. Obecnie na naszym rynku są 
dostępne nawozy o handlowej nazwie 
NovaTec, w którym zastosowano jako 
inhibitor nitryfikacji DMPP (fosfo-
ran 3,4-dimetylopirazolu). Nawóz 
jest produkowany w kilku wersjach 
NPK z dodatkiem mikroskładników. 
Dodatek inhibitora wydłuża działanie 
azotu w nawozach NovaTec do 6–10 
tygodni. 

Kolejną metodą wydłużenia działa-
nia azotu jest spowolnienie uwalniania 
tego składnika z mocznika, który sam 
w sobie jest nawozem wolniej uwal-

niającym azot od form mineralnych. 
W tym celu do mocznika dodaje się 
inhibitory ureazy spowalniające prze-
miany azotu z mocznika. Na polskim 
rynku są dostępne takie produkty, jak 
moNolith czy N-Lock Max.

Inną metodą zwiększenia efektyw-
ności nawożenia azotem jest produk-

cja nawozów otoczkowanych, w któ-
rych granule pokrywa się specjalną 
warstwą siarki, wosków lub żywic. 
W zależności od typu i grubości 
otoczki uzyskuje się nawóz o spo-
wolnionym (siarka) lub kontrolowa-
nym (polimery, żywice) uwalnianiu 
składników. Otoczka reguluje uwal-
nianie azotu (i innych składników 
jeżeli są w nawozie). Uwalnianie jest 
uzależnione od temperatury, im jest 
ona wyższa, tym tempo uwalniania 
jest szybsze. Jest to bardzo korzystne, 
ponieważ wraz ze wzrostem średniej 
dobowej temperatury rośliny za-
zwyczaj rosną bardziej intensywnie 
i mają większe potrzeby pokarmo-
we. Stosując zróżnicowane rodzaje 
i grubości otoczki można uzyskać 
nawozy o czasie działania do kilku 
miesięcy. Dzięki temu zapewnia 
się stały dostęp do azotu przez cały 
okres wegetacji. W ten sposób rośliny 
są lepiej odżywione, a straty azotu 
mniejsze. Są to nawozy, które wysie-
wa się w jednej dawce na cały sezon 
uprawy, co jest dużym ułatwieniem 
organizacyjnym i pozwala na zmniej-
szenie kosztów. Jedyną wadą tego 
rozwiązania jest wyższa cena tych 
produktów, ale w zamian uzyskuje 
się szereg korzyści.

Średnie pobranie azotu przez wybrane warzywa 
Gatunek Dawka 

(kg N/ha) Gatunek Dawka 
(kg N/ha)

Rzodkiewka 70–90 kapusta	głowiasta	biała	
i	czerwona,	burak	ćwikłowy 235–275

Sałaty 100–125 kapusta	włoska 300
Cebula,	cykoria,	szpinak 125–150 brokuł,	kalafior 300–325
Marchew,	kalarepa,	kapusta	pekińska,	
seler 150–200 kapusta	brukselska 425

Niedobory azotu u cebuli.
Zdjęcia: P. Chohura

Na rynku jest dostępna szeroka gama nawozów, które 
mogą być źródłem azotu dla roślin. Wybór konkretnego 
z nich powinien być dostosowany do wymagań roślin,
arunków siedliska i celu produkcji.
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Kwidzyńskie  
Dni Warzyw  
Polowych
Cebula, brokuł i marchew – te warzywa znalazły się w centrum uwagi 
podczas Kwidzyńskich Dni Warzyw zorganizowanych przez firmę  
Procam 11 września 2019 r. w Olszanicy k. Kwidzyna. W programie 
spotkania znalazła się lustracja pól produkcyjnych, prezentacja 
zastosowanych na nich technologii uprawy oraz pokaz odmian firm Bejo 
Zaden i Sakata. Głos zabrali również przedstawiciele współorganizatorów 
spotkania, którzy zaprezentowali swoje oferty produktowe. 

dr inż. Aleksandra  
Czerwińska-Nowak

O
kolice Kwidzyna to znany 
z produkcji i przetwórstwa 
warzyw rejon Polski, dla-
tego tematyka spotkania 
cieszyła się dużym zainte-

resowaniem okolicznych plantatorów. 
Przygotowano dla nich prezentację pól 
produkcyjnych w trzech lokalizacjach: 
w Nebrowie – (cebula), w Nowym 
Dworze k. Kwidzyna (brokuł) i w Ol-
szanicy (marchew). Niestety gwałtow-
ne ulewy, które wystąpiły w okolicach 
przed spotkaniem spowodowały zala-
nie pól z cebulą i brokułem stąd poka-
zy polowe ograniczyły się jedynie do 
upraw marchwi w Olszanicy na polach 
Arkadiusza Tometczaka, gdzie można 
było obejrzeć m.in. odmiany Nerac F1, 
Komarno F1, Bermuda F1 Niland F1, 
Norway F1 i Nacton F1. 

Jednak Jerzy Rybicki z firmy Pro-
cam szczegółowo omówił technologie 
uprawy stosowane we wszystkich lo-
kalizacjach. 

Uczestnicy spotkania 
w Olszanicy podczas pokazu 
polowego odmian marchwi.

Technologia uprawy mar-
chwi stosowana na polach 
w Olszanicy.

Schemat uprawy cebuli za-
stosowany w Nebrowie.

Uprawa brokułu wg pro-
gramu Procam w Nowym 
Dworze.
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REKLAMA

Klaudia Horlop z firmy 
Sakata prezentuje odmianę 
Parthenon F1 będąca jednym 
ze standardów przetwórczych 
w naszym kraju.

Łukasz Dulęba, Ireneusz Ruciński 
i Paweł Bednarek z firmy Bejo  
prezentują asortyment warzyw  
polowych.

Maciej Bromirski instruował, 
jak rozpoznawać choroby  
gatunków uprawnych  
na stoisku lekarza roślin.

Z oferty firmy ICB 
Pharma polecano 
preparat z krzemem 
i mikroelementami 
Megis® oraz Siltac 
EC do zwalczania 
szkodników warzyw 
w oparciu o metodę 
fizyczną.

Krzysztof Kucharski omówił 
ofertę rozsad warzyw  
polowych Grupy  
Producentów Rozsad Krasoń 

Ireneusz Motylewski z firmy 
Azelis mówił o zaletach  
stosowania nawozu  
azotowo-wapniowego Perlka.

Zespół firmy Procam. Zdjęcia A. Czerwińska-Nowak
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W produkcji ogórka  
ważny jest 
start
Ogórek jest wymagającą i wrażliwą rośliną. Zalicza się go do gatunków 
ciepłolubnych, ale w trakcie dłużej panujących upałów, jak to miało miejsce 
w minionym roku, rośliny reagowały zahamowaniem wzrostu. Jakie warunki 
warto spełnić przy zakładaniu plantacji by odwdzięczyła się  
ona wysokim plonem?

Marcin Niedobylski
Agro Spec

O
górek wymaga gleb szyb-
ko nagrzewających się, 
o dobrej strukturze, uregu-
lowanych stosunkach po-
wietrzno-wodnych. Należy 

pamiętać, że gatunek ten jest wraż-
liwy na świeże wapnowanie, dlatego 
powinno się je wykonywać pod jego 
przedplony. Wybierając stanowisko 
pod uprawę ogórka warto też pamię-
tać, żeby nie były to pola świeżo na-
wożone obornikiem, ze względu na 
ryzyko zwabienia śmietki kiełkówki.  

Planując nawożenie obornikiem po-
winno się go zastosować najpóźniej 
jesienią w roku poprzedzającym upra-
wę.

Nawozy na początek
Jak przed każdą inną uprawą rów-

nież planując uprawę ogórka warto 
zacząć od analizy chemicznej gleby 
metodą ogrodniczą i na jej podstawie 
ustalić dawki nawozów. Odczyn gle-
by powinien być doprowadzony do 
pH 6,0–7,2. Optymalna ilość (w mg/
dm3) łatwo przyswajalnych dla roś-
lin składników wynosi: 55–80 azotu 
(w dwóch formach), 60–80 fosforu, 
175–250 potasu, 60–80 magnezu 
oraz 1000–1500 wapnia. Do takich 
ilości składników mineralnych na-
leży doprowadzić stanowisko pod 
uprawę ogórków również jeśli pla-
nuje się w tej uprawie fertygację. 
Bardzo ważne jest zachowanie odpo-
wiednich proporcji w ilości składni-
ków pokarmowych w szczególności 
stosunek ilości magnezu do potasu 

powinien wynosić 1:3. Jest to bar-
dzo istotne, ponieważ te 

dwa pierwiastki są 
antagonistami 

w z g l ę d e m 
siebie.

Po roz-
sianiu na-
w o z ó w 
gleba po-

winna być 
s t a r a n n i e 

uprawiona agre-
gatem. Ważne jest, 

żeby w tym czasie gleba 
była umiarkowanie wilgotna, aby 

w trakcie uprawy nie tworzyły się 
na jej powierzchni grudy. Niestety 
w ostatnich latach bywały sytuacje, 
że gleba już pod koniec kwietnia, 
w czasie zakładania plantacji ogórka 
była przesuszona i w takiej sytuacji, 

Obecnie niestety nie ma 
konwencjonalnych środków 
ochrony roślin do zaprawia-
nia nasion ogórka.
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jeśli nie ma szans na opady deszczu, 
konieczne jest deszczowanie. Daw-
ka wody w tym przypadku powinna 
być uzależniona od rodzaju gleby. 
Na glebach lżejszych wystarczy jed-
na dawka ok. – 20 mm wody/m2, na 
glebach cięższych lepiej podzielić tę 
dawkę na dwie części i deszczować 
dwukrotnie.

Rozsada zapewnia lepszy start
Ogórka gruntowego można upra-

wiać na kilka sposobów. Wysiewa-
jąc nasiona zwykłe, można wysie-
wać nasiona podkiełkowane, albo 
wysadzać przygotowaną wcześniej 
rozsadę. Produkcja z rozsady pozwa-
la na późniejsze wysadzenie roślin 
w pole w porównaniu z siewem. 
Mimo późniejszego sadzenia wzrost 
roślin jest szybszy niż w uprawie 
z siewu i dzięki temu można uzyskać 
wcześniejszy pierwszy plon owoców 
(o ok. 3 tygodnie). Produkcja rozsady 
ogórka w optymalnych warunkach 
trwa krótko – 10–14 dni. Rozsadę 
przygotowuje się w wielodoniczkach, 
z dość dużymi otworami, mogącymi 
pomieścić kilka cm3 podłoża. Warto 
pamiętać o prawidłowym podlewa-
niu rozsady. Jeśli na samym początku 
podłoże torfowe zostanie nadmier-
nie przesuszone to nie odzyska już 
swoich właściwości. Podłoże nie 
powinno być też nadmiernie przele-
wane. Zbyt duża wilgotność w cza-
sie produkcji rozsady może sprzyjać 
porażeniu roślin np. przez mączniaka 
czy szarą pleśń. 

Podłoże powinno być dobrej ja-
kości i pochodzić ze sprawdzonego 
źródła. Jest to ważne, zwłaszcza 
obecnie, gdy nie ma dostępnych 
w Polsce środków do zaprawiania 
nasion ogórka. Jest to gatunek wrażli-

Produkcja rozsady ogórka 
trwa 10–14 dni.

Przy produkcji rozsady ogórka wysiewa się nasiona pojedynczo.
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wy na wiele różnych patogenów, dla-
tego warto sięgnąć po alternatywne 
metody zabezpieczenia. Jednym ze 
sposobów jest zastosowanie tuż po 
wschodach środka mikrobiologicz-
nego – Trianum-P. Jest to produkt 
w formie granul do sporządzania za-
wiesiny wodnej. Przeznaczony jest 
do stosowania w uprawach warzyw 
w ochronie przed chorobami powo-
dowanymi przez grzyby i organizmy 
grzybopodobne. Trianum-P chroni 
system korzeniowy rośliny przed 
patogenami pochodzenia glebowego 
rodzaju: Fusarium, Rhizoctonia, Py-
thium. Mikroorganizm – Trichoder-
ma harzianum Rifai będący substan-
cją czynną środka rozwija się dobrze 
w rożnych warunkach środowisko-

wych, w szerokim zakresie tempe-
ratur (8–34°C), w pH na poziomie 
4–8,5, na rożnego typu podłożach 
i korzeniach wielu gatunków roślin. 
Aby uzyskać optymalne działanie, 
środek należy zastosować w uprawie 
jak najwcześniej. W uprawie ogórka 
środek ten zabezpiecza rośliny przed 
miękką zgnilizną korzeni i podstawy 
pędów ogórka, a także zgorzelą sie-
wek powodowaną przez Pythium spp.

W celu zabezpieczenia młodych 
roślin przed patogenami, a także 
w celu stymulacji ich wzrostu moż-
na zastosować bioprodukty z serii 
Bactim, w skład których wchodzą po-
żyteczne mikroorganizmy. Na przy-
kład Bactim Starter można zastoso-
wać do zaprawiania nasion warzyw. 
Zapewnia on bowiem równomierne 
wschody, sprzyja rozwojowi syste-
mu korzeniowego roślin, ogranicza 
wpływ stresów na młode rośliny. We 
wczesnych fazach wzrostu można 
też zastosować Bactim Fertimax czy 
Bactim Receptor.

Dobrym sposobem zabezpieczania 
siewek ogórka przeciwko patogenom 
glebowym jest podlewanie siewek 
lub rozsady preparatem Previcur 
Energy 840 SL, który zawiera dwie 
substancje czynne: propamokarb i fo-
setyl glinowy. Ponadto w uprawie 
ogórka przeciwko fytoftorozie i zgo-
rzeli zgnilakowej zarejestrowany jest 
środek Proplant 722 SL, którego sub-
stancją czynną jest propamokarb.

W czasie produkcji rozsady należy 
również prowadzić lustracje pod ką-
tem obecności szkodników. Na ogór-
ku już w fazie siewek spore szkody 
może wyrządzić np. przędziorek. 

Uprawa na folii i pod włókniną
Rozstawy rzędów w uprawie ogór-

ka zależą od planowanego sposobu 
zbioru. Jeśli zbiór będzie ręczny, 
wówczas trzeba zachować większe 
odległości między rzędami, żeby 

Najlepsze efekty uzyskuje się, 
produkując rozsadę w donicz-
kach, w których rośliny mają 
odpowiednio dużo podłoża, 
w którym mogą rozbudowy-
wać system korzeniowy.

Odczyn gleby w uprawie ogórka powinien być 
doprowadzony do pH 6,0–7,2. Optymalna ilość (w mg/dm3) 
łatwo przyswajalnych dla roślin składników wynosi: 
55–80 azotu (w dwóch formach), 60–80 fosforu, 
175–250 potasu, 60–80 magnezu oraz 1000–1500 wapnia.

Center Plast Sp. z o.o.
ul. Strzeleckiego 6, 47-133 Jemielnica,

tel. +48 664 096 961 
e-mail: centerplast@centerplast.pl

www.centerplast.pl

Foli do ściółkowania MULVIT z otworami

Folia perforowana AGRAVIT 

Folia tunelowa GARDENVIT

Agrowłóknina LUTRASIL
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pracownicy nie niszczyli roślin. Na 
dużych plantacjach, na których do 
zbioru wykorzystuje się tzw. samolo-
ty odległości między rzędami mogą 
być mniejsze. Siew ogórków wyko-
nuje się zwykle pod koniec kwiet-
nia, a sadzenie rozsady – na początku 
maja. Podejmując decyzję o terminie 
siewu czy sadzenia roślin warto kon-
trolować temperaturę gleby. Niektó-
rzy zalecają wcześniejsze rozłożenie 
folii na polu. Rozwiązanie takie po-
zwala na szybsze uzyskanie optymal-
nej temperatury gleby. Na każdy rząd 
roślin powinno się zaplanować dwie 
linie nawadniające. Chodzi o to, żeby 
można było w miarę szybko wydajnie 
podlać rośliny. W minionych dwóch 
latach nawadnianie miało na celu do-
datkowo schłodzenie gleby pod czar-
ną folią, gdy rośliny ogórka jeszcze 
nie zdążyły się rozrosnąć.

Okrywanie gleby czarną folią w to-
warowej produkcji ogórka jest stan-
dardem. Na rynku są firmy oferujące 

folie, np. Ogrofol produkuje folię do 
upraw polowych np. ogórków grun-
towych. Czynnikiem wyróżniającym 

te folie są wprowadzone tu otwory 
do nasadzeń, które ułatwiają sadze-
nie i poprawiają wzrost roślin. Firma 

Po wysiewie nasion lub wysadzeniu rozsady uprawy ogórka przykrywa się agrowłóknią, która stwarza komfor-
towe warunki do wzrostu roślin. Zdjęcia: A. Czerwińska-Nowak, A. Andrzejewska, M. Niedobylski

Towarowe plantacje ogórka zakładane są na czarnej folii, która  
zapewnia wyższą temperaturę gleby, chroni przed wyrastaniem  
chwastów i poprawia utrzymanie wysokiej wilgotności gleby. 
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Biodegradowalna  
folia do ściółkowania Agrimpex  
ulega całkowitej biodegradacji przez  
bakterie i grzyby, które naturalnie występują  
w glebie.  
 
WŁAŚCIWOŚCI:
• eliminuje chwasty,
• nagrzewa wierzchnią warstwę gleby, tworząc lepsze warunki 

do wzrostu i rozwoju roślin, 
• zatrzymuje parowanie wody z gleby,
• poprawia warunki fitosanitarne wokół roślin,

AGROWŁÓKNINY 

PROFI

www.agrimpex.pl Zamów       tel. 16 621 34 08
Wystarczy zaorać,  
by zrecyklingować!

Centerplast oferuje folię do ściółko-
wania w uprawach zagonowych. Fir-
ma Geo Polska ma w ofercie czarne 
folie ściółkujące w uprawie ogórka 
– bez otworów, jak również z otwora-
mi. Nowością w tym roku jest czarna 
folia biodegradowalna Ecovio z ofer-
ty firmy BASF. W tym roku jest ona 
dostępna u dystrybutorów w Polsce 
(Arvensis, Awimex-Długosz, Flori-
mex oraz Sipeko).

Po siewie lub sadzeniu ogórka 
najczęściej uprawy są okrywane 
agrowłókniną. Chodzi o zabezpie-
czenie ich przed chłodem i zapew-
nienie wyższej wilgotności powie-
trza. Okrycie roślin agrowłókniną 

dobrze zabezpiecza rośliny przed 
szkodnikami. To jak długo uprawa 
będzie przykryta zależy od przebiegu 
pogody. Jeśli rośliny pod agrowłók-
niną zaczną intensywnie rosnąć i do-
tykają jej już, należy okrycie zdjąć, 
żeby nie powodować uszkodzeń li-
ści. Wszelkie otarcia młodych liści 
będą stanowiły miejsca szczególnie 
podatne na infekcje. Ponadto trzeba 
też obserwować sytuację, bo może 
się zdarzyć, że temperatura pod 
agrowłókniną szybko wzrośnie, co 
przy wysokiej wilgotności powietrza 
może stwarzać warunki do infekcji 
grzybowych. Dlatego uprawa musi 
być stale kontrolowana. Zdejmowa-

nie agrowłókniny odbywa się w ten 
sposób, że jest ona odkładana mię-
dzy rzędami. W kolejnych dniach 
trzeba śledzić prognozy pogody i je-
żeli zapowiadane są większe spadki 
temperatury, należy rośliny ponow-
nie przykryć. W niektórych latach 
okrycie z agrowłókniny wystarczyło 
na ok. dwa tygodnie, a już po ko-
lejnych dwóch tygodniach zbierano 
pierwsze owoce.

W kolejnym artykule przedstawione 
zostaną dalsze zalecenia w uprawie 
ogórka.

Pod folią umieszcza się jedną lub dwie linie nawadniające.
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30 % K₂O · 10 % MgO · 42,5 % SO₃

NAJWYŻSZA  
WYDAJNOŚĆ
w nawożeniu  
bezchlorkowym

K+S Polska sp. z o.o. 
A K+S Company 

www.ks-polska.com ·  K+S Polska

Kapustne bez tajemnic
W lutym br. w Charsznicy w powiecie miechowskim (woj. małopolskie) 
firma Syngenta zorganizowała spotkanie dotyczące warzyw kapustnych. 
Współorganizatorami tego wydarzenia były firmy: Tradecorp, Grupa 
Mularski oraz Grupa Producentów Rozsad Krasoń. Przedstawiono ofertę 
odmian, możliwości ochrony i nawożenia oraz oferty rozsad warzyw.

Aleksandra Andrzejewska

R
eprezentanci z firmy Syn-
genta prezentując odmiany 
zwracali uwagę m.in. na ich 
wytrzymałość na stresowe 
warunki uprawy. Podkreślali 

takie cechy, jak silnie rozbudowany 
system korzeniowy i mocny wigor, 
a także tolerancja na wciornastki.

Odporne odmiany
Spośród wczesnych odmian ka-

pusty polecali np. mieszańca Vettel 
F1, a z późniejszych np. Torreador F1 
(105–110 dni wegetacji). Na spotka-
niu informowano, że z doświadczeń 
wynika, że te odmiany kapustnych, 
które posiadają odporność na kiłę ka-
pusty lepiej znoszą stresowe warunki 
uprawy. Do takich odmian zaliczają 
się np. Kilaplon F1, Kilacees F1 czy 

Kilastor F1. Z nowości na spotkaniu 
zaprezentowano odmianę kapusty 
włoskiej – Cordesa F1 z odpornością 
na kiłę kapusty. Specjaliści mówili, że 
nie ma ona tendencji do tipburn.

Z nowości polecano też odmianę 
Professor F1 (130–140 dni wegetacji). 
Odmiana ta dobrze reaguje na gęstość 
nasadzenia – przy rzadszym tworzy 
duże główki o masie do 9 kg. Zagęsz-
czając obsadę można uzyskać kapusty 
o połowę mniejsze. Z odmian dedy-
kowanych na świeży rynek, a także 
do przetwórstwa przedstawiciel firmy 
Syngenta polecał mieszańca Succes-
sor F1 (120–130 dni), wyróżnia się on 
tolerancją na Xanthomonas, a dzięki 
intensywnemu nalotowi woskowemu 
nie jest silnie atakowany przez wcior-
nastki. Odmianą polecaną do kiszenia 
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była Adelco F1, zwłaszcza do kiszenia 
jesienią. Tworzy ona główki o masie 
do 9 kg. Mieszaniec Prodikos F1 (140 
dni wegetacji) cechuje się odpornością 
na Fusarium. Jest to uniwersalna od-
miana – na świeży rynek i do długiego 
przechowywania. Informowano też 
o odmianie Storidor F1 (130–135 dni 
wegetacji) tworzącej wysokiej jakości 
główki nadające się do długiego prze-
chowywania.

Podczas szkolenia pokazano rów-
nież odmiany innych gatunków. Wy-
mienione zostały kalafiory Guideline 
F1 (72–75 dni wegetacji) i Almagro 
F1 (80–85 dni wegetacji) – odmiany 

szczególnie polecane na okres lata 
ze względu na tolerancję na wysokie 
temperatury. Z nowości wśród kala-
fiorów polecano odmianę Java F1 – na 
zbiór późnoletni i jesienny. Cechuje ją 
odporność na stresowe warunki. 

Wsparcie roślin
Andrzej Zbroja z Tradecorp mówił 

o ofercie biostymulatorów pozwalają-
cych na wspomaganie roślin w okresie 
wegetacji od sadzenia, aż do zbiorów. 
Scharakteryzował produkt Turbo Root 
– płynny koncentrat kwasów humuso-
wych. Polecał także gamę produktów 
Phylgreen, składających się z kilku 

innowacyjnych rozwiązań opartych 
na wyciągu z alg morskich. Ograni-
czają one i zapobiegają niekorzystnym 
wpływom okresów stresowych na 
wzrost i plonowanie roślin. Z produk-
tów aminokwasowych zalecał Delfan 
Plus – nawóz azotowy w celu poprawy 
odżywienia roślin w azot, zwłaszcza 
w przypadku stresu abiotycznego. 
Do nawożenia dolistnego prelegent 
rekomendował Drakar – wysokoskon-
centrowany płynny nawóz potasowy 
z dodatkiem azotu mocznikowego.

Władysław Tokarczyk z firmy 
Syngenta mówił o zasadach ochrony 
roślin. Podkreślił konieczność stosowa-
nia środków zgodnie z ich rejestracją 
w danej uprawie. Przestrzegał przed 
nabywaniem środków z niepewnego 
źródła. Z oferty firmy Syngenta pole-
cał preparat Scorpion 325 SC, który 
zawiera dwie substancje czynne: azok-
systrobinę i difenokonazol. Zarejestro-
wany jest w wielu uprawach warzyw 
i obejmuje szeroki zakres zwalczanych 
patogenów. W uprawie warzyw kapust-
nych są to np. szara pleśń, alternarioza, 
mączniak prawdziwy, plamistość pier-
ścieniowa liści czy sucha zgnilizna.

Grzegorz Turzyniecki reprezentują-
cy Grupę Mularski mówił o produkcji 
rozsad. Wyjaśniał, że cały proces od 
siewu do dostarczenia gotowej roz-
sady do klienta jest monitorowany, 
dzięki czemu nie ma ryzyka pomy-
łek. Przypomniał, że podobnie jak 
w ubiegłym roku plantatorzy warzyw 
kapustnych mogą zamawiać rozsadę 
zaprawioną przed szkodnikami prepa-
ratem Verimark. Wspomniał również, 
że firma Mularski ma w ofercie nawóz 
wapniowy – Czarna Kreda.

Hubert Tabor z Grupy Producen-
tów Rozsad Krasoń opowiedział o roz-
woju firmy – zarówno o rozbudowie 
obiektów, jak i rozszerzaniu oferty np. 
o rozsady w jakości ekologicznej. Re-
prezentant firmy zaznaczył, że w tym 
sezonie podobnie jak w poprzednim 
jest możliwość zamówienia rozsady 
zaprawionej środkiem Verimark.

Storidor F1Kilastor F1
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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 RODZAJ ZAGROŻENIA ORAZ PRZESTRZEGAJ ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA ZAMIESZCZONYCH W ETYKIECIE.

Verimark®
Ochrona przed szkodnikami

Nowatorskie zabezpieczenie rozsady upraw kapustnych i truskawki przed żerowaniem szkodników.  
Dzięki najnowszej substancji Cyazypyr® profesjonalna sadzonka jest długo chroniona przed żerowaniem 
szkodników również na Twoim polu.

FMC Agro Polska Sp. z o.o. 
ul. Złota 59, 00-120 Warszawa, tel. +48 22 397 17 86, www.fmcagro.pl

Verimark® i Cyazypyr® są znakami towarowymi FMC Corporation i podmiotów stowarzyszonych.

Wartość budowana

od Pierwszego Dnia

Verimark 205x285 FMC KW 2020.indd   1Verimark 205x285 FMC KW 2020.indd   1 13.02.2020   07:57:3713.02.2020   07:57:37
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Stymulują 
wzrost  
i ograniczają stres
Łagodna zima i możliwość wczesnego rozpoczęcia sezonu wegetacyjnego 
nie oznaczają, że warunki do wzrostu warzyw będą optymalne. Plantatorzy 
każdego roku muszą się liczyć z różnymi zagrożeniami, np. wichurami czy 
mrozami. Dlatego warto rozważyć zastosowanie produktów wpływających 
na redukcję stresu związanego ze wzrostem w trudnych warunkach 
pogodowych oraz biostymulujących rośliny najwcześniejszych kapust, 
kalarepy i kalafiorów. Rynek tych produktów jest bardzo szeroki.

dr inż. Aleksandra  
Czerwińska-Nowak

 �Agrosimex w uprawie wczesnych 
kapustnych poleca płynny nawóz 
Startus Active Duo. Zawiera on NPK, 
formułę Acreciactiv, aminokwasy 
oraz kwasy humusowe. Startus Active 
Duo ma wielokierunkowe działanie. 
Dostarcza kwasy humusowe zwięk-
szające żyzność gleby. Dzięki temu 
gleba jest bardziej zasobna w skład-
niki pokarmowe dostępne dla roślin. 
Nawóz w składzie ma dwa syntetycz-
ne aminokwasy: L-Tryptofan i L-Me-
tioninę, które wpływają na syntezę 
fitohormonów odpowiedzialnych za 
wzrost korzeni. L-Metionina jest pre-
kursorem etylenu, L-Tryptofan jest 
prekursorem auksyn. Etylen oraz au-
ksyny działają w roślinie na zasadzie 
synergii. Startus Active Duo zawiera 
też bioaktywną formułę Acreciactiv, 
której rolą jest ograniczenie stresów 
roślinnych, zwiększenie efektywności 
fotosyntezy oraz pobierania i popra-
wienie transportów składników od-
żywczych.

 �Agraplant do zasilania wczesnych 
kapustnych rekomenduje produkt Al-
goHum. Jest to jednolita mieszanina 
substancji humusowych i ekstraktu 
z brunatnych alg morskich. Użyta tu 

substancja humusowa to sól potasowa 
kwasów huminowych i fulwowych. 
Drugim składnikiem AlgoHum jest 
ekstrakt z alg morskich Ascophyllum 
nodosum. Produkt zawiera wiele na-
turalnych aminokwasów, oligopep-
tydów i hormonów. AlgoHum dzia-
ła pozytywnie na rośliny w sposób 
złożony, stymuluje rozwój korzeni, 
wspomaga procesy fotosyntezy, a tak-
że wzrost roślin. Zmniejsza skutki 
stresu wynikającego z suszy, zimna, 
zasolonej gleby. Zmniejsza podat-
ność roślin na choroby. Nie zastępuje 
podstawowych nawozów. BacterPlant 
to drugi z produktów z oferty firmy 
Agraplant. Wspiera on rośliny przed 
negatywnym oddziaływaniem pa-
togenów chorobotwórczych. Odpo-
wiedni zestaw pożytecznych bakterii 
w dużym stopniu ogranicza namna-
żanie się bakterii i grzybów chorobo-
twórczych w oparciu o mechanizm 
konkurencji.

 �Azelis poleca stosowanie preparatu 
Aminosol zawierającego 20 różnych 
aminokwasów i prekursorów fitohor-
monów oraz minerały i mikroskład-
niki. Wspomaga on fotosyntezę, sty-
muluje metabolizm roślin, zwiększa 
tolerancję roślin na stres. Ponadto 
poprawia zwilżenie liści i przyczep-
ność roztworu (lepsze wchłanianie 
przez liście). Kolejnym polecanym 
przez firmę produktem dla warzyw 

kapustnych jest Lebosol Silizium 
o wysokiej zawartość krzemu w for-
mie kwasu ortokrzemowego, który 
dobrze wchłania się przez liście i jest 
mobilny w roślinie. Krzem wzmac-
nia ściany komórkowe, wpływa na 
zwarty pokrój roślin, zwiększa ich 
wigor i podnosi tolerancję na nieko-
rzystne warunki atmosferyczne. Po-
nadto zwiększa zdrowotność roślin, 
ogranicza podatność na żerowanie 
szkodników i infekcje oraz podnosi 
trwałość pozbiorczą. Wpływa także 
na przyswajalność Ca, P, K. Trzecią 
propozycją jest Stimplex – orga-
niczny biostymulant otrzymywany 
z wodorostów Ascophyllum nodo-
sum. Stimplex to mieszanina dobrze 
dostępnych komponentów bioaktyw-
nych zawierających mikroskładniki, 
aminokwasy, naturalne środki chela-
tujące z aktywatorami stymulującymi 
produkcję auksyn i cytokinin w rośli-
nie. Zawarte w produkcie związki 
wpływają na rozwój systemu korze-
niowego oraz zwiększenie tolerancji 
na stres i odporności na choroby. 

 �Biopharmacotech w uprawie 
wczesnych warzyw rekomenduje sto-
sowanie preparatu Agro-Sorb Folium 
(w uprawach konwencjonalnych). 
Jest to dolistny biostymulator wzro-
stu zawierający wolne (L-α) amino-
kwasy z hydrolizy enzymatycznej, 
sterole, związki lipidowe z dodatkiem 
mikroelementów: boru (B), manganu 
(Mn) oraz cynku (Zn). Produkt prze-
znaczony jest do stosowania dolist-
nego do wszystkich rodzajów upraw, 
szczególnie w okresach stresowych. 
Poprawia on działanie środków 
ochrony roślin oraz zmniejsza ich 
zużycie. Wśród polecanych produk-
tów jest też Agro-Sorb L-Amino+ do 
stosowania dolistnego i dokorzenio-
wego w uprawach konwencjonalnych 
i ekologicznych. Szczególnie zale-
cany i pomocny, aby skomponować 
własną pożywkę mikroskładnikową. 
Ma silne zdolności kompleksowania 
mikroskładników z pożywek. Zwięk-
sza plonowanie roślin, wspomaga 
ich regenerację po okresach streso-
wych, poprawia wigor roślin oraz 
stymuluje wzrost i rozwój systemu  
korzeniowego. 

 � Intermag do wspomagania wzro-
stu najwcześniejszych warzyw ka-
pustnych poleca Bactim Fertimax. 
Jest to biopreparat przeznaczony do 
podlewania i fertygacji, szczególnie 
warzyw w uprawach pod osłonami 
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oraz do przygotowania rozsad wa-
rzyw kapustnych. Umożliwia lepsze 
wykorzystanie nawozów i mniej-
sze zużycie środków ochrony roś-
lin. Wspomaga procesy pobierania 
i transportu składników pokarmo-
wych. Stymuluje rozwój systemu 
korzeniowego. Wspiera procesy udo-
stępniania fosforu potrzebnego do 
prawidłowego zawiązywania pąków, 
kwitnienia i zawiązywania owoców. 
Zwiększa ilość i jakość plonu. Do-
starcza roślinom w całym okresie 
wegetacji wiele związków biosty-
mulujących i hormonów roślinnych. 
Aktywnie wspiera procesy wzrostu, 
rozwoju i plonowania roślin. Tyta-
nit to płynny, mineralny stymulator 
wzrostu i plonowania roślin. Akty-
wuje i wzmacnia naturalne procesy 
fizjologiczne w roślinach i w ten spo-
sób korzystnie wpływa na parametry 
jakościowe i ilościowe plonu. Tytanit 
korzystnie wpływa na funkcje fizjo-
logiczne roślin. Zwiększa zawartość 
chlorofilu w liściach, co intensyfiku-
je fotosyntezę i w efekcie korzystnie 
wpływa na przyrost biomasy i plon 
roślin. Istotnie zwiększa pobieranie 
składników pokarmowych z gleby, 
zwłaszcza potasu (K), azotu (N), ma-
gnezu (Mg) i wapnia (Ca) oraz żelaza 
(Fe). Wzmacnia naturalną odporność 
roślin na czynniki stresowe. Trzeci 
z polecanych produktów to Optycal 
– rozpuszczalny w wodzie, aktywa-
tor wapniowy do stosowania dolist-
nego, poprawiający wielkość, jakość 
i właściwości przechowalnicze plonu. 
Zaopatruje rośliny w wapń w dwojaki 
sposób: stymuluje pobieranie wapnia 
z gleby i jego transport do najmłod-
szych części roślin (efekt pompy 
auksynowo-wapniowej) i dostarcza 
łatwo przyswajalny organiczny wapń 
bezpośrednio w zabiegu dolistnym. 

 �Osadkowski proponuje preparaty 
meksykańskiego producenta Cosmo-

cel. Terra Sorb Complex to dolistny 
stymulator wzrostu oparty na ami-
nokwasach, który dzięki swojej uni-
wersalnej formule wspomaga rozwój 
roślin na każdym etapie. Użyty na 
początku sezonu wegetacji lub tuż po 
sadzeniu przyśpiesza metabolizm roś-
lin i przyczynia się do lepszego wzro-
stu masy wegetatywnej. Szczególnie 
polecany w walce ze skutkami stre-
sów oraz jako preparat podnoszący 
skuteczność środków ochrony roślin. 
Maxi-Grow jest nawozem pochodze-
nia naturalnego o działaniu biosty-
mulującym na roślinę. W skład jego 
unikatowej kompozycji, w której wy-
korzystano ekstrakty roślinne, wcho-
dzi ponad 50 aktywnie działających 
substancji organicznych. Maxi-Grow 
wspomaga procesy metaboliczne 
zachodzące w roślinach i ich wzrost 
przy niekorzystnych warunkach at-
mosferycznych.

 �Polger Kido producentom wcze-
snych kapust poleca biostymulator 
organiczny Bio-Algeen S90 plus 2. 
Jest to naturalny wyciąg z glonów 
morskich. Preparat ten jest produko-
wany przez niemiecką firmę Schulze 
& Hermsen GmbH. Zawiera on 90 
grup związków chemicznych, w tym: 
aminokwasy, witaminy, kwas algino-
wy oraz inne niezbadane składniki 
aktywne glonów morskich. Produkt 
ten w śladowych ilościach zawiera 
ważniejsze pierwiastki, ale nie należy 
go traktować jako nawóz. Stymuluje 
wzrost i rozwój systemu korzeniowe-
go roślin, co zwiększa ich tolerancję 
na niekorzystne warunki uprawy: 
niedostatek wody, skoki temperatu-
ry, porażenie przez choroby. Może 
być podawany przy kiełkowaniu na-
sion, w stadium siewek lub w okre-
sie wczesnego wzrostu (szczególnie 
przy przesadzaniu lub sadzeniu roślin 
na miejsce stałe) wpływa na tworze-
nie silnego systemu korzeniowego. 

W ofertach firm są produkty stymulujące wiązanie główki, które wpły-
wają na wzrost plonu.  Zdjęcia: A. Andrzejewska
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Jest polecany w okresach słabszego 
wzrostu spowodowanego poraże-
niem lub uszkodzeniem systemu 
korzeniowego, zmianami warunków 
uprawowych (zbyt niskie lub wyso-
kie temperatury, małe lub nadmierne 
nawilgocenie podłoża). Może być 
podawany zarówno pod osłonami, 
jak i w uprawie polowej, także łącznie 
z innymi środkami.

 �Procam proponuje stosowanie 
w uprawie kapustnych biostymu-
latora ImPROver+ zawierającego 
proste związki fenolowe, naturalnie 
występujące w roślinach. Składniki 
preparatu pośrednio stymulują syn-
tezę fitohormonów roślinnych pobu-
dzając rośliny do szybszego wzrostu 
wegetatywnego i generatywnego. 
Stosowanie preparatu w warunkach 
stresowych zwiększa tolerancję roś-
lin na stres, przyspiesza ich adapta-
cję do zmieniających się warunków 
uprawy, jak również przyśpiesza 
regenerację roślin. Ponadto preparat 
ImPROver+ wpływa stymulująco 
na proces fotosyntezy, co skutkuje 

zwiększeniem plonu oraz poprawą 
jego jakości. Kolejny z produktów 
– SuperFifty Algae 500 SL to bio-
stymulator o wysokiej koncentracji 
bioaktywnych związków organicz-
nych. Zawiera florotaninę, fukoidy-
nę, laminarynę, mannitol, alginian, 
aminokwasy oraz witaminy, które 
łącznie wykazują działanie hormo-
nalne typu auksyn, cytokinin i gi-
berelin. Produkt stymuluje wiązanie 
główki, poprawia dorastanie i smak 
plonu. Ponadto zwiększa tolerancję 
na niskie i wysokie temperatury oraz 
inne niekorzystne warunki, zmniej-
sza stres związany z wysadzeniem 
rozsady i poprawia rozwój systemu 
korzeniowego.

 �Timac Agro poleca nawozy wspar-
te o kompleksy biostymulujące. 
Z produktów granulowanych szcze-
gólnie polecana jest gama zawierają-
ca technologię TOP-PHOS. Są to na-
wozy wieloskładnikowe w tym jeden 
bezchlorkowy, w których fosfor jest 
zabezpieczony przed uwstecznia-
niem się w glebach kwaśnych i za-

sadowych. W zależności od potrzeb 
i wyników analizy glebowej można 
dobrać odpowiedni dla potrzeb ga-
tunku. Dodatkowo nawozy te wzbo-
gaca kompleks Physio+ czyli amino-
puryna wspomagająca ukorzenianie 
się rośliny oraz pozwalająca jej le-
piej wykorzystać składniki pokarmo-
we oraz wodę z gleby. Każdy z tych 
nawozów zawiera również Mezo-
calc, czyli wysoce reaktywny węglan 
wapnia, którego głównym zadaniem 
jest prawidłowe odżywienie roślin. 
We wczesnych uprawach polecany 
jest nawóz Eurofertil TOP 51 NPK 
lub w przypadku przekroczenia 
poziomu chlorków w glebie bez-
chlorkowy Eurofertil TOP 30 Horti. 
Kolejny produkt polecany w począt-
kowym okresie wegetacji roślin to 
preparat nalistno-doglebowy, czyli 
Fertiactyl Starter. Oprócz składni-
ków pokarmowych NPK (13-5-8) za-
wiera on substancje biostymulujące 
wpływające na lepsze ukorzenianie 
się roślin (Zeatyna) oraz działa an-
tystresowo. Kompleks wzbogacają 
również kwasy huminowe i fulwo-
we, które poprawiają strukturę gle-
by i pozwalają lepiej wykorzystać jej 
potencjał. Produkt warto zastosować 
na etapie produkcji rozsady lub przed 
wysadzeniem w pole. W trakcie we-
getacji z oferty firmy Timac pole-
cane są nawozy z gamy Fertileader. 
Ich cechą wspólną jest kompleks 
biostymulujący Seactiv, składający 
się z Glicyny-Betainy, IzoPentylu 
Adeniny oraz aminokwasów. 

 �UPL Polska w uprawach warzyw 
kapustnych pod osłonami poleca 
Goteo – preparat zawiera biologicz-
nie aktywny filtrat z alg morskich 
Ascophyllum nodosum, wzbogaco-
ny o fosfor oraz potas. Mieszanina 
związków o działaniu biostymulu-
jącym, w połączeniu z makroskład-
nikami odgrywającymi najważniej-
szą rolę w rozwoju korzeni (fosfor) 
i gospodarki wodnej (potas) pozwala 
na wyprodukowanie wysokiej jako-
ści rozsady, z silnie rozbudowanym 
systemem korzeniowym, jak rów-
nież lepsze pobieranie składników 
i wcześniejsze uzyskanie plonu roś-
lin. Goteo wykazuje również silne 
działanie regenerujące, np. po wystą-
pieniu przechłodzenia, uszkodzenia 
korzeni, poparzeń pestycydami czy 
stres po przesadzeniu rozsady na 
miejsce stałe. 

Zalecany przezZalecany przez
IO w SkierniewicachIO w Skierniewicach

do intensywnej produkcji warzywdo intensywnej produkcji warzyw
pod osłonami i w grunciepod osłonami i w gruncie

oraz w uprawachoraz w uprawach
sadowniczych i jagodowychsadowniczych i jagodowych

Zalecany przez
IO w Skierniewicach

do intensywnej produkcji warzyw
pod osłonami i w gruncie

oraz w uprawach
sadowniczych i jagodowych

REKLAMA
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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 rodzaj 
zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

UPL Polska Sp. z o.o., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, www.upl-ltd.pl 

Po połączeniu UPL i Arysta LifeScience

Goteo to:
    silniej rozbudowany system korzeniowy
       szybsze wznowienie wzrostu po posadzeniu
    efektywne  pobieranie składników mineralnych z podłoża
    regeneracja systemu korzeniowego po zaistnieniu  

warunków stresowych 
    przyspieszenie produkcji sadzonek i zbiorów  
w uprawach wczesnych

Mocny korzeń to podstawa sukcesu
GOTEO BIOSTYMULATOR
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Angielskie  
ekofarmy
Firma Hazera Poland i Vilmorin oraz Azelis i Intermag zorganizowały  
23 stycznia br. w Wieliczce Seminarium Marchwiowe poświęcone 
zagadnieniom produkcji marchwi w gospodarstwach konwencjonalnych 
i ekologicznych. Szczególnie interesujące były prelekcje dotyczące 
ekologicznej uprawy marchwi w Anglii.

Adam Paradowski
Plantpress

J
ednym z prelegentów semina-
rium w Wieliczce był Oliver 
Watts – menadżer ds. rozwoju 
rynku w spółce Produce World 
Group, który mówił o produk-

cji ekologicznej w Wielkiej Bryta-
nii. Informował, że spółka, którą 
reprezentuje jest częścią rodzinnego 
gospodarstwa – Burgess Farms zlo-
kalizowanego w Peterborough we 
wschodniej Anglii, które specjalizuje 
się w produkcji warzyw już od 120 
lat. Uprawiają przede wszystkim: 
ziemniaki, marchew, pasternak, ce-
bulę, por i czosnek. Rodzinna spół-
ka podzielona jest na dwa oddziały: 
RB Organic – zajmuje się produkcją 
i pakowaniem warzyw i ziemniaków 
w jakości ekologicznej, natomiast 
Burgess Farm Produce – odpowie-
dzialne jest za uprawę i pakowanie 
warzyw i ziemniaków konwencjonal-
nych. Zaopatrują w warzywa najwięk-
sze sieci supermarketów, m.in. Tesco, 
Asda czy Lidl.

Wymagająca produkcja
Jak informował reprezentant spółki 

produkcja warzyw prowadzona jest 
w kilkunastu różnych lokalizacjach, 
dzięki czemu mogą zminimalizować 
ryzyko utraty całości plonu np. przez 
grad czy inne niekorzystne zjawiska 
pogodowe. Dostarczają warzywa 
do sieci supermarketów przez 12 
miesięcy w roku. Świeżą marchew 

z własnych upraw mają od sierpnia 
do kwietnia, a przez 3 miesiące – od 
maja do lipca importują świeże ko-
rzenie marchwi od swoich partnerów 
z Włoch, Hiszpanii oraz Izraela. Przez 
cały rok dysponują cebulą, ziemnia-
kami, pasternakiem i porem z wła-
snych upraw. To co wyróżnia tę grupę 
producentów od innych angielskich 
gospodarstw to duży udział ekolo-
gicznej produkcji warzyw. Szacują, 
że są w stanie zaopatrzyć w warzywa 
ok. 80% rynku. Jeśli chodzi o udział 
marchwi ekologicznej w Wielkiej Bry-
tanii to stanowi ona ok. 10% ogól-
nej produkcji marchwi w tym kraju. 
W przypadku ziemniaków obecnie 
ekologiczne to zaledwie 1% rynku, 
ale obserwują, że z roku na rok popyt 
na ekoziemniaki zwiększa się. Jeśli 

chodzi o ceny uzyskiwane w Wielkiej 
Brytanii za warzywa ekologiczne to 
na świeżym rynku są one o ok. 50% 
wyższe w porównaniu z warzywami 
z upraw konwencjonalnych. Nato-
miast w przetwórstwie za warzywa 
ekologiczne można uzyskać cenę 
wyższą o ok. 30%. Niestety koszty 
produkcji w uprawach ekologicznych 
są wysokie. Ponadto trzeba liczyć się 
z większym ryzykiem związanym 
z ograniczonymi możliwościami 
ochrony upraw przed chorobami czy 
szkodnikami. Zdecydowana więk-
szość produkcji grupy – 95% kiero-
wana jest na świeży rynek.

Ekologiczna farma
Drugim z prelegentów panelu po-

święconego ekologicznej produkcji 
był Joe Rolfe – menadżer produk-
cji ekologicznej w gospodarstwie, 
które zajmuje się w 100% ekologią 
– RBOrganic Farm. Zlokalizowane 
jest w Norfolk we wschodniej Anglii 
i obejmuje 2000 ha. Joe Rolfe zwró-
cił uwagę, że gospodarują na lekkich 
glebach, dlatego w produkcji wa-
rzyw kluczowy jest dla nich dostęp 
do wody. Mają do dyspozycji zbiornik 
retencyjny o pojemności 20 milionów 
galonów, który pozwala nawodnić 250 
ha. Dysponują niezbędnymi certyfika-
tami na pobór wody. Dawniej w rejo-
nie tym rocznie notowano ok. 630 mm 
opadów, co było wystarczające dla 
upraw warzywniczych, ale w ostatnich 
zwłaszcza 4–5 latach obserwują nie-
korzystne dla upraw zmiany w pogo-
dzie, takie jak mniej opadów w lecie, 
a także niekorzystny ich rozkład, co 
wymusza konieczność nawadniania.

Przemyślany płodozmian
RBOrganic Farm rocznie produ-

kuje ok. 6 tys. t marchwi, 2,5 tys. t 
ziemniaków, 1000 t cebuli i pora. 
W produkcji marchwi największy 
udział (ok. 40% wszystkich upraw) 
stanowi odmiana Nairobi F1, poza nią 
uprawiają jeszcze 4–5 innych. Co roku 
testują też nowości, szukając nowych 
odmian tworzących wysokiej jakości 
korzenie, a także wyróżniających się 
dobrym smakiem. Prawie cała pro-
dukcja (99%) to dostawy do super-
marketów.

Jedną z podstawowych trudności 
w ekologicznych uprawach warzyw 
jest walka z chwastami. Na angielskiej 
farmie, do zwalczania chwastów wy-
korzystywane są tzw. samoloty – ta-

Oliver Watts – menadżer 
ds. rozwoju rynku w spółce 
Produce World Group.
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kie, jak do zbierania ogórków. Ręczne 
pielenie na tej farmie wymaga zaanga-
żowania 100–120 pracowników, przez 
10 tygodni w sezonie. Joe Rolfe pod-
kreślał, że dbają o to, żeby pola były 
wolne od chwastów, dlatego też bar-
dzo ważny jest dla nich płodozmian. 
W uprawie marchwi stosują aż 7-let-
nią przerwę na danym polu. W płodoz-
mianie, przez 3 kolejne lata wysiewają 
trawy z koniczyną, w celu wiązania 
wolnego azotu. Trawy i koniczyna 
po wyrośnięciu są koszone i stano-
wią paszę dla zwierząt. Z innych ga-
tunków w płodozmianie z marchwią 
wysiewają: jęczmień jary, owies jary, 
ziemniaki, cebulę i kukurydzę.

Precyzja w ekouprawie  
marchwi

W ekologicznej produkcji farmerzy 
wykorzystują najnowsze technologie. 
Specjalista podkreślał, że nowoczesne 
roboty i drony mogą stanowić inter-
sującą alternatywę dla tradycyjnych 
maszyn i sporo nad tymi rozwiąza-
niami pracują. Traktory oraz maszyny 
uprawowe wyposażone są w GPS, co 
pozwala na precyzyjne wykonywa-
nie wszystkich zabiegów. W uprawie 
marchwi kluczowe jest zwłaszcza for-
mowanie równych zagonów. Jest to 
ważne przy późniejszych zabiegach 
związanych z siewem i zwalczaniem 
chwastów. Do tego momentu uprawy 
ekologiczne nie różnią się od kon-
wencjonalnych. Po siewie w ekolo-

gicznej uprawie zagony pozostawiane 
są na ok. 4 tygodnie. W tym okresie 
wschodzą chwasty, które są wypalane 
palnikiem gazowym (temp. 900°C). 
Koszt takiego wypalania wynosi ok. 
100 funtów za ha (sam pielnik gazowy 
kosztuje ok. 45 tys. funtów). Innym 
sposobem na chwasty przed wscho-
dami marchwi jest przykrywanie pola 
czarną folią, pod którą wschodzące 
chwasty giną. Ta metoda jest bardzo 
droga (ok. 1000 funtów/ha) i stosuje 
się ją tylko we wczesnych uprawach 
marchwi w kwietniu.

Norma wysiewu nasion marchwi 
w tym gospodarstwie wynosi 1,6 jed-
nostki w kwietniu oraz 2 jednostki – 
w późniejszych uprawach. Do siewu 
wykorzystują precyzyjne siewniki. 
Normy siewu są nieco zawyżone, po-
nieważ w czasie wypalania chwastów 
część siewek ginie. W późniejszym 
czasie podczas ręcznego pielenia rów-

nież pewna część młodych roślin jest 
uszkadzana.

Po ręcznym odchwaszczaniu mar-
chwi ważne jest nawadnianie. Mar-
chew podlewana jest zarówno za 
pomocą działka nawadniającego, jak 
również belki zraszającej. Planując 
nawadnianie plantatorzy kierują się 
wskazaniami ze stacji pomiarowych 
na polach. Mierzą one wilgotność gle-
by na trzech głębokościach – odpo-
wiednio: 10, 20 oraz 30 cm. Sumowa-
na jest też ilość opadów i dopiero na 
podstawie tych wyników planowana 
jest częstotliwość i dawka wody użyta 
do nawadniania.

Jeśli chodzi o ochronę upraw 
przed chorobami i szkodnikami, 
to podstawową zasadą w ekologii 
jest przewidywanie i zapobieganie 
problemom. Spośród szkodników 
w uprawie marchwi prelegent wy-
mienił przede wszystkim połyśnicę 
marchwiankę oraz bawełnicę topo-
lowo-marchwiową. Zaznaczył, że 
należy monitorować ich występo-
wanie. Przyznał, że z powodu ba-
wełnicy w 2015 r. stracili aż 70% 
plonu marchwi. Obecnie współ-
pracują z doradcami i starają się 
prognozować wyloty szkodników. 
Używają też pułapek lepowych do 
identyfikacji zagrożeń. Sposobem 
na ograniczenie szkodników są owa-
dy pożyteczne (biedronki, złotooki 
czy bzygowate). Początkowo zaczę-
to tworzyć wokół pól łąki kwietne, 

Joe Rolfe – menadżer pro-
dukcji ekologicznej w gospo-
darstwie RBOrganic Farm.

REKLAMA
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aby mogły w nich bytować owady 
pożyteczne, przekonali się jednak, 
że to nie jest wystarczające i obecnie 
wprowadzają rzędy roślin kwitną-
cych pomiędzy zagonami marchwi 
(co ok. 60 zagonów 1 rząd roślin 
kwitnących). W ten sposób owa-
dom pożytecznym łatwiej trafić na 
szkodniki. Specjalista zwrócił jed-
nak uwagę, że wśród tych roślin nie 
powinno być gatunków z rodziny 
baldaszkowatych. 

Zbiór i pakowanie
Zbiory marchwi trwają od końca 

lipca aż do końca kwietnia. W czasie 
zimy marchew pozostawiana jest na 
polu, ale okrywa się ją folią i sło-
mą (warstwa ok. 60 cm grubości). 
Warunki pogodowe panujące w tym 
regionie pozwalają na taki sposób 
przechowywania. Koszty rozkładania 
folii i słomy oraz zdejmowania tych 
okryw przed zbiorem są wysokie. Za-
letą jest jednak to, że korzenie mar-
chwi przetrzymywane w ten sposób 

przez cały rok są wysokiej jakości 
(nie więdną). 

Korzenie marchwi po zbiorze są 
od razu sortowane, myte i pakowane. 
Sortowanie odbywa się za pomocą 
sortowników optycznych. Kontrolo-
wana jest nie tylko długość, ale też 
średnica korzeni oraz ewentualne 
uszkodzenia. W lecie, gdy jest bardzo 
gorąco korzenie są traktowane zimną 
wodą. Chodzi o to, żeby jak najszyb-
ciej schłodzić je do temperatury 3°C. 
Ostatnim elementem kontroli jakości 
jest ocena produktu przez pracow-

ników. Korzenie marchwi pakowa-
ne są w worki o różnej pojemności 
w zależności od odbiorcy. Prelegent 
podkreślił, że wymagania jakościo-
we niezależnie czy jest to produkcja 
konwencjonalna czy ekologiczna są 
równie wysokie.

Joe Rolfe podkreślił, że w ekolo-
gicznej uprawie warzyw należy przede 
wszystkim zadbać o glebę. Kontro-
lować jej zasobność oraz starać się 
zwiększać zawartość materii organicz-
nej. Zadbana gleba odwdzięczy się 
wysokimi plonami.

Marchew w brytyjskich marketach. Zdjęcia: A. Paradowski

REKLAMA
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Fasolowe  
standardy  
do przetwórstwa 
Fasola szparagowa to jedno z najpopularniejszych 
warzyw przetwórczych w naszym kraju. Powierzchnię 
jego uprawy na potrzeby zakładów szacuje się na ok. 5 
tys. ha. Najpopularniejsza w tym segmencie produkcji jest 
fasola zielostrąkowa, mniej przetwarza się fasoli żółtej 
i płaskostrąkowej. W tym opracowaniu prezentujemy 
standardowe odmiany przetwórcze na krajowym rynku.

Alseed
 �Stanley (Holland Select) jest od-

mianą o 75-dniowym okresie we-
getacji. Strąki są zielone i wysoko 
osadzone dzięki czemu są mniej 
narażone na porażenie chorobami 
grzybowymi i zanieczyszczenia. 
Kwitnienie roślin jest intensywne 
i krótkie, a wykształcanie nasion 

w strąkach o średnicy 8–10 mm i dłu-
gości 12–14 cm – powolne. Rośliny 
o silnym systemie korzeniowym od-
znaczają się wzniesionym pokrojem, 
co ułatwia przewietrzanie uprawy. 
Są tolerancyjne na stresowe warun-
ki uprawy – nie zrzucają kwiatów 
i zawiązków strąków podczas upa-
łów. Łodygi są bardzo mocne, dzięki 
czemu rośliny nie wylegają. Odmia-

na z odpornością na niektóre choroby 
– HR: BCMV/Psp/Cl. 

 �Voltage to bardzo plenna, wczesna 
odmiana o żółtych strąkach średnicy 
10 mm i długości ok. 15 cm. Okres 
wegetacji wynosi ok. 73 dni w polu 
i ok. 55 dni w uprawach tunelowych. 
Odmiana przeznaczona jest do wielo-
krotnego zbioru. Strąki są intensywnie 
żółte, proste, wyrównane, bezwłókni-
ste i bardzo smaczne. Rośliny o moc-
nym systemie korzeniowym i silnych 
łodygach nie mają tendencji do wyle-
gania. Fasola szparagowa Voltage daje 
bardzo wysoki plon w przyśpieszo-
nych uprawach tunelowych i w polu. 
Odporności: HR: BCMV/Cl/Psp.

 �Mozenda to fasola płaskostrąkowa 
typu Romano o zielonych strąkach 
długości ok. 16 cm i szerokości ok. 
20 mm nadających się do zbioru ręcz-
nego i mechanicznego z przeznacze-
niem na świeży rynek oraz do prze-
twórstwa. Rośliny o wzniesionym, 
smukłym pokroju mają wysokość 45 
cm i nie wykazują skłonności do wy-
legania. Odmiana powoli wykształca 
nasiona co pozwala na przedłużenie 

Stanley
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okresu zbioru. Fasola płaskostrąko-
wa Mozenda daje wysoki plon mię-
sistych, smacznych strąków o ciem-
niejszej barwie od odmiany Kansas. 
Odporności: HR: BCMV/Cl/Psp.

Bayer Seminis

 �Bartava to bardzo wczesna odmiana 
o ok. 65-dniowym okresie wegetacji 
i wysokim potencjale plonotwórczym. 
Polecana jest do uprawy przez cały 
sezon wegetacyjny, ale najbardziej 
sprawdza się na początku kampanii 
w celu przyśpieszania terminu rozpo-
częcia zbiorów, a także w poplonie, 
ponieważ dzięki dobrej tolerancji na 
chłody daje bezpieczeństwo zbioru 
w zaplanowanym terminie. Rośliny 
średniej wielkości o wzniesionym po-
kroju wiążą łatwo odrywające się, zie-
lone strąki. Dojrzewają one do zbioru 
jednocześnie. Odmiana wykazuje na-
stępujące odporności– HR: BCMV/Cl.

 �Timgad to standardowa odmiana 
do cięcia i mrożenia odznaczają-
ca się wysoką plennością. Rośliny 
o 75-dniowym okresie wegetacji za-
chowują stabilny pokrój na różnych 
stanowiskach uprawowych i dobrze 
zakrywają międzyrzędzia, co jest 
istotne w warunkach suszy. Tworzą 
jednolicie zielone, wyrównane strąki 
o długości 11,5–12,5 cm i średnicy 
w przedziale 8,5–9,5 cm. Wiązanie 
strąków jest skoncentrowane w środ-
kowo-górnej części rośliny bez ten-
dencji do piętrowania. Łatwo odrywa 
się je z rośliny i nie mają tendencji 
do przerastania. Odporności HR: 
BCMV/Psp/Cl.

 �SV1003GF to bardzo wczesna od-
miana żółtostrąkowa do cięcia i mro-
żenia, która dobrze się sprawdza na 
początek kampanii do zbioru przed 
fasolami zielonostrąkowymi. Rośliny 
cechuje skoncentrowane kwitnienie 
i jednoczesne dojrzewanie oraz wy-
barwianie się strąków co jest bardzo 

istotne przy zbiorze mechanicznym. 
Strąki są proste, jednorodne, osadzo-
ne w górnej części rośliny. Ich łatwe 
odrywanie umożliwia czysty zbiór su-
rowca. Rośliny są średniej wysokości, 
ale o mocnym wigorze, bardziej roz-
budowane wegetatywnie – zalecana 
gęstość siewu to 2,5 jedn./ha.

Hazera
 �Caprika to wczesna odmiana ho-

dowli Vilmorin o okresie wegeta-
cji wnoszącym ok. 72 dni. Rośli-
ny o wzniesionym pokroju tworzą 
ciemnozielone strąki o długości ok.  
14 cm. Są one równomiernie roz-
mieszczone na roślinie. Odmiana 
wyróżnia się wigorem i wysoką od-
pornością na choroby. Jest polecana 
do zbioru kombajnowego – łatwo się 
zbiera, bez zanieczyszczeń, wszystkie 
strąki dojrzewają równocześnie. Strą-
ki o kalibrażu 9–10,5 mm stanowią 
ok. 65% zbiorów, >10,5 mm – ok. 
35%. Odporności: BCMV/Cl/Psp. 

 �Deezer jest odmianą o ok. 68-dnio-
wym okresie wegetacji. Kompaktowe 
rośliny o wzniesionym pokroju i sil-
nym systemie korzeniowym wiążą in-
tensywnie zielone strąki. Są one wy-
równane i mają długość ok. 11–12 cm 
oraz średnicę w przedziale 8–10 mm.  
Strąki łatwo się obrywa z roślin. 
Odmiana ma długie okno zbiorcze 
i jest tolerancyjna na gorsze warunki 
uprawy. Cechuje się wyrównaniem 
wschodów i silnym wigorem. Rośli-

ny mają małą podatność na fuzariozy. 
Odporności: Psp/Cl.

 �Sundance to odmiana żółtostrąkowa 
o okresie wegetacji wynoszącym ok. 
76 dni. Rośliny o zwartym pokroju 
i średniej wysokości wiążą intensyw-
nie żółte strąki, okrągłe w przekroju, 
mięsiste, długości 13–15 cm i średnicy 
ok. 8–10 mm. Sundance charakteryzu-
je się silnym wigorem w początkowej 
fazie wzrostu i wysokim udziałem 
plonu handlowego w plonie ogólnym. 
Odporności: HR: Psp/Cl/BCMV.

KHiNO POLAN
 �Helena to wczesna odmiana o okre-

sie wegetacji wynoszącym 73 dni. 
Rośliny o wzniesionym pokroju wią-
żą strąki barwy zielonej z połyskiem, 
osadzone w górnej i środkowej część 
rośliny. Strąki są proste, mięsiste dłu-
gości 14–15 cm i szerokości 9 mm. 
Są one bezwłókniste o nieprzerastają-
cych nasionach, łatwo się je odrywa. 
Odmiana przeznaczona do bezpośred-
niego spożycia i przetwórstwa.

 �Luiza to odmiana średnio wczesna 
osiągająca dojrzałość zbiorczą po 68 
dniach wegetacji. Rośliny o zwartym 
pokroju wiążą strąki w środkowej 
i górnej części. Są one intensywnie 
żółte z lekkim połyskiem, proste 
i okrągłe na przekroju, bezwłókniste. 
Ich średnia długość wynosi 13–14 
cm, a szerokość 10 mm. Odmiana 
polecana jest do tradycyjnych upraw 
w polu i przyspieszonych (pod osło-
ny). Odporności: HR: BCMV/Cl/Psp.

Pop Vriend Seeds
 �Camaro to wczesna odmiana w ty-

pie medium fine (średniej grubości 
strąkach) polecana do zaopatrzenia 
przetwórstwa i rynku warzyw świe-
żych. Strąki o długości 14–15 cm są 
proste, jednolite o średnio intensyw-
nej zielonej barwie. Fasola o wysokim 
procencie czystości zalecana do prze-
twórstwa i na świeży rynek. Wiązanie 
strąków jest bardzo skoncentrowane. 
Odporności: HR: BCMV/Cl.

 �Baltimore to wczesna odmiana 
w typie medium fine tolerancyjna na 

Timgad

Deezer

Helena
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wysokie temperatury. Rośliny wiążą 
proste nieco błyszczące, ciemnozie-
lone strąki o długości 12–13 cm. Od-
miana dobrze sprawdza się w upale. 
Odporności: HR: Psp/BCMV/Cl.

 �Pontiac to średnio wczesna fasola 
o zielonych strąkach w typie medium 
fine Są one proste, lekko błyszczące 
o długości 12 cm. Rośliny o średniej 
wysokości mają silny wigor. Wią-
zanie strąków jest skoncentrowane 
w środkowo-górnej części rośliny. 
Odmianę cechuje wysoki potencjał 
plonotwórczy oraz wyrównanie strą-
ków pod względem długości i średni-
cy. Odporności: HR: Psp/BCMV.

„Spójnia” HiNO 
 �Batumi to najnowsza odmiana zielo-

nostrąkowa firmy „Spójnia”. Wczesna 
(liczba dni wegetacji–ok 68), o zwar-
tym pokroju. Strąki są zielone ze 
słabym połyskiem, mięsiste, gładkie, 
pozbawione włóknistości, przebar-
wień i przewężeń. Kształt przekroju 
poprzecznego jest zbliżony do okrą-

głego. Liczba strąków w 1 kg to ok. 
360 szt. Ponad 60% strąków sortuje 
się w przedziale średnicy 6,5–9 mm.  
Odmiana nadaje się do jednorazowe-
go zbioru. Odporna na antraknozę, 
również na rasy gamma, wysoka od-
porność na choroby bakteryjne.

 �Arkana to średnio późna, obficie 
plonująca odmiana (okres wegetacji 
ok. 77 dni). Strąki są ciemnozielo-
ne z lekkim połyskiem, wyrównane 
kształtem i wielkością, bez przewężeń 
i wyściółki pergaminowej. Kształt 
przekroju poprzecznego jest okrągły. 
Liczba strąków w 1 kg wynosi ok 
265 szt. Rośliny o silnym systemie 
korzeniowym tolerują okresowy brak 
wody. Odporności: HR: Cl; IR: Psp.

 �Muza to średnio wczesna (okres we-
getacji wynosi ok 75), obficie polują-
ca odmiana. Strąki są zielone z bar-
dzo słabym połyskiem, bardzo proste, 
lekko spłaszczone. Kształt przekroju 
strąka jest sercowaty. Liczba strąków 
w 1 kg wynosi ok. 244 szt. Odmiana 
wyróżnia się wysoką odpornością na 

choroby i silnym systemem korzenio-
wym (toleruje okresowy brak wody).

Syngenta

 �Outlaw jest odmianą wczesną 
o ok. 60-dniowym okresie wegetacji. 
Wiąże proste, ciemnozielone strąki 
o długości 13 cm i średniej grubości 
(60% ma kalibraż powyżej 10.5 mm).  
Wzniesione rośliny o silnym wigorze 
dobrze zawiązują strąki nawet w wy-
sokiej temperaturze, mają  długie 
okno zbiorcze i nie wylegają. Odpor-
ności: HR: BCMV.

 �Escadron jest wczesną odmianą 
w segmencie fine o wyrównanej śred-
nicy strąków. Są one ciemnozielone, 
długie i proste, równomiernie dora-
stają do zbioru. Odmiana ma długie 
okno zbiorcze i wysoki potencjał 
plonotwórczy. Rośliny o dobrym wi-
gorze są wzniesione i nie wylegają. 
Odporności: HR: BCMV/Cl. 

Opracowała:  
dr inż. Aleksandra Czerwińska-Nowak

EscadronBaltimore Arkana

Objaśnienia użytych skrótów:
HR – pełna odporność, IR – odporność umiarkowana, BCMV – wirus zwykłej mozaiki fasoli, Psp – bakterioza obwódkowa fasoli, Cl – antraknoza fasoli
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Odmiany  
na trudne warunki
O tym jakie odmiany warzyw znoszą trudne warunki uprawy oraz jakie 
środki produkcji mogą wspomagać wzrost i rozwój roślin mówiono 19 lutego 
br. podczas spotkania zorganizowanego w Lublinie przez firmę Syngenta. 
Współorganizatorami tego wydarzenia były firmy: Tradecorp, Grupa 
Producentów Rozsad Krasoń oraz Grupa Mularski.

Adela Maziarz
współpraca Plantpress

R
afał Żmuda i Mariusz Kwiat-
kowski z firmy Syngenta 
zwracali uwagę na odmiany 
z silnym systemem korzenio-
wym i dużym wigorem, które 

w trudnych warunkach są w stanie 
wydać zadowalający plon. Polecali 

m.in. odmiany kalafiora: Almagro F1, 
Lecanu F1 oraz Guideline F1 o oko-
ło 80-dniowym okresie wegetacji. 
W trudnych warunkach tworzą śnież-
nobiałe róże, nadające się dla prze-
mysłu i na świeży rynek. Uprawiane 
są na zbiór latem i jesienią. Na jesień 
specjaliści rekomendowali mieszańce 
David F1 i Gohan F1 o dużym poten-
cjale plonotwórczym i wysokiej jako-
ści plonu. Z nowości w ofercie odmian 
kalafiora polecali mieszańca Java F1, 

którego okres wegetacji wynosi nieco 
powyżej 80 dni. Roślina wyróżnia się 
dużą zdrowotnością, ma mocny wigor, 
szczelnie okrywa białą zbitą różę.

Mariusz Kwiatkowski polecał od-
miany brokułu – Beachy F1 o krótkim 
okresie wegetacji (75 dni), może być 
uprawiany na wczesny zbiór lub na po-
plon. Rośliny zdrowe tworzą róże wy-
soko osadzone, zbite, ciężkie i wysokiej 
jakości. Monaco F1 tworzy róże ciem-
nozielone, które mogą być kierowane 
na świeży rynek i do przemysłu. Od-

miana Batory F1 może być zbierana na 
przełomie czerwca i lipca lub w upra-
wie jesiennej – od połowy września. 
Tworzy róże o drobnych pąkach. Mon-
rello F1 toleruje wysokie temperatury. 
Odmiana Bruki F1 tworzy kompaktową 
roślinę o silnym wigorze. Dobrze rośnie 
w wysokich temperaturach.

Z asortymentu odmian kapust na 
zbiór letni rekomendowano nową od-
mianę – Toreador F1, o wyrównanych 
główkach i małej podatności na wcior-

nastka. Wspomniano też o odmianie 
Agressor F1 – do przetwórstwa i na 
świeży rynek. A także o dwóch odmia-
nach w podobnym typie – Successor F1  
oraz Professor F1. Z nowych propozy-
cji scharakteryzowano odmianę Adel-
co F1, która wyróżnia się plennością 
i dobrą strukturą wewnętrzną. Zenon 
F1 – to kapusta o silnym wigorze i do-
brej zdrowotności (z odpornością na 
Fusarium). Zielonor F1 – ma zieloną 
barwę liści nawet po długim okresie 
przechowywania. Jest odporny na 
stresowe warunki uprawy. Storidor F1 
cechuje niezwykłe wyrównanie głó-
wek na polu. Specjaliści informowali 
również, że warto sięgać po odmiany 
z odpornością na kiłę kapusty, ponie-
waż one lepiej znoszą stresowe warun-
ki uprawy. Z asortymentu tych kapust 
polecali np. Kilaplon F1, tworzącą 
duże główki czy Kilacees F1, którą 
cechuje dobra struktura wewnętrzna.

Odmiany papryki i ogórka
Oprócz odmian kalafiorów, broku-

łów i kapust na spotkaniu w Lublinie 
zespół firmy Syngenta przedstawił 
też odmiany innych warzyw. Spośród 
odmian papryki polecano mieszańca 
Crusader F1. Odmiana ta nadaje się do 
produkcji w polu, także na słabszych 

stanowiskach. Tworzy ciemnoczer-
wone owoce typu blok o grubej ścian-
ce. Rośliny są dobrej zdrowotności, 
wcześnie rozpoczynają owocowanie. 
Z odmian pomidorów polowych na 
trudniejsze warunki uprawy polecano 
Firmus F1, z tym, że specjaliści zazna-
czyli, że odmiana jest plenna, ale dla 
uzyskania pełnej wydajności w su-
che lata wymaga nawadniania. Z in-
nych odmian o dobrze rozwiniętym 
systemie korzeniowym wymieniono  

Organizatorzy i prelegenci spotkania w Lublinie. Zdjęcie: A. Maziarz
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Guideline F1 
Wysoka stabilność  
przez cały sezon

Almagro F1 
Zdobywca  

jakości latem

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: +48 660 492 378

Miceno F1. Ta może być uprawniana 
bez nawadniania. Roślina wyróżnia 
się silnym wigorem, dobrym ulistnie-
niem, które okrywa twarde owoce na-
dające się do mechanicznego zbioru. 
Owoce równomiernie się wybarwiają.

Dla producentów ogórka gruntowe-
go rekomendowano grubobrodawko-
wą odmianę Octopus F1 z przewagą 
kwiatów żeńskich. Jej owoce mają ja-
sne smugi i taki typ jest poszukiwany 
na terenie Lubelszczyzny. Odmiana 
nadaje się do konserwowania i kwa-
szenia. Wyróżnia się małą podatnością 
na mączniaka rzekomego.

Odmiany cebuli, marchwi i fasoli
Władysław Tokarczyk z firmy Syn-

genta polecał odmiany cebuli. Zwrócił 
m.in. uwagę na średnio wczesnego 
mieszańca Vision F1, o mocnym sys-
temie korzeniowym. Cebule tej od-
miany są dobrej jakości i nadają się do 
długiego przechowywania. Z innych 
plennych odmian specjalista zachęcał 
do uprawy mieszańca Progression F1, 
który udaje się również na słabszych 
stanowiskach. Nie jest silnie porażany 
przez wciornastka. Wytwarza wyrów-
nane cebule o dobrze utrzymującej się 
łusce. Medalion F1 to średnio wczesna 
odmiana, która może być uprawiana 
na różnych typach gleb. Cebule kuliste 
o mocno przylegającej łusce stanowią 
plon handlowy. Natomiast suszę i upa-
ły toleruje odmiana Bratko F1 o dobrze 
rozwiniętym systemie korzeniowym 

.Tworzy wyrównane cebule. Prelegent 
do długiego przechowywania polecał 
Nation F1 – średnio wczesną odmianę 
w typie Rijnsburger.

Marchew o krótkim okresie wege-
tacji w typie nantejskim z oferty firmy 
Syngenta to Yukon F1, która nadaje 
się na różne gleby oraz Champion F1. 
Obie kreacje tworzą gładkie, cylin-
dryczne korzenie i słodki smak. Fasole 
na trudne warunki klimatyczne polecał 
Zbigniew Chuchnowski. Zwrócił uwa-
gę, że odmiany Momentum i Opportu-
ne pochodzą z hodowli amerykańskiej 
i wyróżniają się silniejszym wigorem 
niż odmiany europejskie. 

Ochrona i nawożenie
Roman Parzych zwrócił uwagę na 

choroby i szkodniki warzyw i malejącą 
liczbę środków ochrony roślin. Z cho-
rób zagrażających kapuście specjalista 
wymienił: m.in. suchą zgniliznę ka-
pustnych, plamistość pierścieniową, 
mączniaka rzekomego, alternariozę 
i kiłę kapusty. Wspomniał, że kapusty 
narażone są też na choroby bakteryjne, 
np. mokrą zgniliznę, przeciwko któ-
rym są jedynie preparaty miedziowe. 
Podkreślił, że prawidłowa ochrona 
upraw wymaga właściwej diagnozy 
oraz wyboru skutecznego preparatu. 
Spośród środków wymienił: Amistar, 
Amistar Opti, Scorpion oraz Ridomil 
Gold. Wspomniał też o herbicydzie 
Zetrola – na chwasty jednoliścienne. 
Do najbardziej uciążliwych szkod-

ników specjalista zaliczył: mszyce, 
bielinka kapustnika, tantnisia krzyżo-
wiaczka, pchełki, śmietkę kapuścianą 
i mączlika. Z insektycydów z oferty 
firmy polecał Karate Zenon.

Andrzej Zbroja reprezentujący fir-
mę Tradecorp zaproponował rozwią-
zania mające na celu poprawę wigoru 
rośliny, zwiększenie odporności na 
stresy, rozbudowę systemu korze-
niowego i poprawę jakości gleby. 
Scharakteryzował środek Turbo root 
– zawierający aminokwasy, kwasy hu-
musowe, a także makro- i mikroskład-
niki. Ponadto mówił o zaletach środka 
Humistar oraz Delfan Plus, który za-
stosowany dolistnie wpływa na popra-
wę kondycji roślin. Przyczynia się do 
łatwiejszego przyswajania nawozów. 
Phylgreen Kuma zawierający azot 
organiczny i wyciąg z alg działa na 
rośliny antystresowo. Phylgreen Mira 
natomiast stymuluje kwitnienie i za-
wiązywanie owoców przez poprawę 
żywotności pyłku. Dobrze sprawdza 
się na plantacjach fasoli. Amifol K jest 
to roztwór potasu z aminokwasami. 
Polecany do stosowania na roślinach 
w fazie zwiększonego zapotrzebowa-
nia roślin na potas. Wspomaga dojrze-
wanie i poprawia jakość plonu.

O ofercie Grupy Producentów 
Rozsad Krasoń mówił Hubert Tabor. 
Natomiast asortyment Grupy Mularski 
przedstawił Marcin Portka, który in-
formował też o nawozie wapniowym 
– Czarna Kreda.

REKLAMA
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Monitoring  
szkodników  
to podstawa
Istotnym elementem ochrony plantacji przed szkodnikami jest stałe 
monitorowanie obecności szkodników w uprawie i ocena stopnia zagrożenia. 
Uwzględnia się również migrację szkodników z obszarów leżących poza 
granicami naszego kraju. Pozwala to na ich wczesne wykrycie i ustalenie 
skutecznych metod ich eliminacji.

prof. dr hab. Jerzy Szwejda
Skierniewice

K
rajowemu systemowi monito-
rowania podlegają te gatunki 
warzyw, które w strukturze 
upraw odgrywają podstawo-
wą rolę. Są to: warzywa ka-

pustne (kapusta głowiasta biała, czer-
wona, włoska, pekińska, brukselska, 
kalafior, brokuł); cebulowe (cebula, 
czosnek, por); selerowate (koper, 
marchew, pietruszka, pasternak, se-
ler); bobowate (bób, groch, fasola), 
burak ćwikłowy, kukurydza cukrowa, 

ogórek, pomidor oraz sałata. System 
monitorowania opiera się głównie na 
okresowych lustracjach ustalających 
obecność szkodników w uprawie i sto-
pień jej zagrożenia (tabela 1) oraz na 
wykorzystaniu pułapek chwytnych 
(tabela 2).

Rodzaje pułapek
Do odławiania szkodników służą 

urządzenia chwytne w postaci różnego 
typu pułapek. Obecnie stosowane pu-
łapki zawierają substancje chemiczne 
w postaci stymulantów (zapachowe), 
repelentów (odstraszające), antyfidan-
tów (zniechęcające do żerowania), 
feromony (płciowe i agregacyjne) 

oraz urządzenia w postaci pułapek 
mechanicznych (kolorowe tablice le-
powe, urządzenia odławiające owady) 
oraz pułapki świetlne. W aktualnie 
prowadzonym systemie sygnalizacji 
zagrożeń, w użyciu znajdują się głów-
nie pułapki feromonowe, zapachowe 
i mechaniczne. Pułapki feromonowe 
służą do odławiania motyli i chrząszczy 

Feromonowa pułapka kubeł-
kowa do odłowu m.in. rolnic, 
piętnówek, wgryzki szczypior-
ki i tantnisia krzyżowiaczka.

Żółta tablica lepowa  
do wyłapywania much  
połyśnicy marchwianki. 

Zdjęcia: J. Szwejda

Tab. 1. Progi zagrożenia dla ważniejszych gatunków szkodników warzyw

Gatunek szkodnika Stadium rozwojowe szkodnika
podlegające lustracji Termin lustracji Próg zagrożenia

Bób

Mszyca	burakowa owad	dorosły,	larwa formowanie	pąków	
kwiatowych pierwsze	kolonie	mszyc	na	obrzeżach	plantacji*

Oprzędziki owad	dorosły wschody ok.	o	10%	„ząbkowanych”	liści	na	obrzeżu	
plantacji*

Strąkowiec	bobowy owad	dorosły,	larwa nasiona	po	zbiorze miesiąc	po	zbiorze;	1	osobnik	na	1	kg	nasion	
na	3	losowane	próby

Burak ćwikłowy
Mszyca	burakowa owad	dorosły,	larwa pierwsze	mszyce	na	liściach ok.	20%	opanowanych	roślin*

Śmietka	ćwiklanka jajo,	larwa maj,	czerwiec dwa	złoża	jaj	na	liściach	na	2	mb	rzędu	
lub	1	mina	na	1	mb	rzędu*

Drobnica	burakowa owad	dorosły wschody od	10%	uszkodzonych	roślin*
Cebula

Wciornastki	 owad	dorosły,	larwa maj,	czerwiec od	6	osobników	na	roślinie	na	1	mb	rzędu*

Chowacz	szczypiorak larwa czerwiec od	3	wygryzionych	„okienek”	na	liściu	
na	10	mb	rzędu*

Fasola



warzywa@plantpress.pl 3/2020 warzywa

63

O
C

H
RO

N
A

REKLAMA

Gatunek szkodnika Stadium rozwojowe szkodnika
podlegające lustracji Termin lustracji Próg zagrożenia

Strąkowiec	fasolowy owad	dorosły,	larwa uszkodzone	nasiona po	zbiorze:	1	osobnik	na	1	kg	nasion	
na	3	losowane	próby

Śmietka	glebowa	i	kiełkówka larwa kiełkowanie	nasion	
i	wschody >10%	zniszczonych	roślin*

Zmieniki	(ospowatość	nasion) owad	dorosły,	larwa kwitnienie,	formowanie	
strąków 2	osobniki	na	m2	na	brzegu	plantacji*

Groch

Oprzędziki owad	dorosły wschody ok.	10%	„ząbkowanych”	liści	na	obrzeżu	
plantacji*

Paciornica	grochowianka jajo,	larwa początek	kwitnienia,	
formowanie	strąków

jaja:	od	25	złóż	na	m2	uprawy*
larwy:	od	4	strąków	na	m2	uprawy*

Strąkowiec	grochowy owad	dorosły,	larwa nasiona	po	zbiorze miesiąc	po	zbiorze:	1	osobnik	na	1	kg	nasion	
na	3	losowane	próby	w	lutym

Kapusta biała, czerwona, włoska, pekińska, brokuł, kalafior (wczesne i późne odmiany)

Bielinek	kapustnik	 jajo,	gąsienica lipiec-wrzesień od	4	złóż	jaj	lub	10	gąsienic	na	kolejnych	
10	roślinach*

Bielinek	rzepnik gąsienica lipiec-wrzesień od	3	gąsienic	na	10	kolejnych	roślinach*

Chowacz	brukwiaczek owad	dorosły przed	formowaniem	główek	
lub	róż

od	4	chrząszczy	w	liściach	sercowych	
na	25	kolejnych	roślinach*

Mszyca	kapuściana owad	dorosły,	larwa pierwsze	kolonie	z	mszycami >50	mszyc	na	20	kolejnych	roślinach*

Pchełki owad	dorosły wschody,	aż	do	fazy	4–6	
liści od	4	chrząszczy	na	m2	uprawy*

Wciornastki,	(kapusta	biała	i	czerwona) owad	dorosły,	larwa przed	tworzeniem	ścisłych	
liści

pojedyncze	osobniki	na	10	kolejnych	roślinach	
na	obrzeżu	plantacji*

Mączlik	warzywny	(jarmuż,	kapusta	
brukselska) owad	dorosły,	larw lipiec-sierpień od	5	osobników	na	m2	uprawy*

Koper

Mszyca	wierzbowo-baldaszkowa owad	dorosły,	larwa wschody pierwsze	mszyce	na	liścieniach	i	młodych	
liściach*

Kukurydza cukrowa

Omacnica	prosowianka gąsienica wiechowanie	i	formowanie	
kolb 5	uszkodzeń	lub	5	gąsienic	na	m2	uprawy*

Stonka	kukurydziana chrząszcze okres	kwitnienia od	10	chrząszczy	na	m2	uprawy*
Marchew, pietruszka, pasternak

Bawełnica	topolowo-marchwiowa	(tylko	
marchew) owad	dorosły,	larwa od	połowy	lipca	do	połowy	

sierpnia
kolonie	bawełnic	na	korzeniach	na	brzegu	

plantacji*

Połyśnica	marchwianka owad	dorosły	(czarna	mucha	
z	żółtymi	odnóżami) maj-lipiec odłowienie	minimum	1	muchy	w	ciągu	3	dni

Ogórek
Śmietka	glebowa	i	kiełkówka larwa kiełkowanie	i	wschody >10%	zniszczonych	wschodów*

Zmieniki owad	dorosły,	larwa kwitnienie,	zawiązywanie	
owoców

2	osobniki	na	mb	na	5	zewnętrznych	rzędach	
plantacji*

Pomidor

Stonka	ziemniaczana jajo,	larwa czerwiec-lipiec ok.	100	jaj	lub	powyżej	15	larw	na	10	kolejnych	
roślinach*

Por

Miniarka	porówka owad	dorosły lipiec-sierpień nakłuwanie	liści	przez	samice	muchówki:	
powyżej	10	punktów	na	mb	uprawy*

Wciornastki owad	dorosły,	larwa czerwiec-lipiec powyżej	10	osobników	w	pachwinie	liści	jednej	
rośliny

Zwiększa skuteczność 
i wydłuża okres działa-
nia insektycydów!

Ento Maxx pH- Premium to nowoczesny adiuwant o 
wielokierunkowym działaniu zawierający m. in. kom-
ponent Anty-Dryft Maxx oraz filtr promieniowania UV:
- obniża pH cieczy roboczej,
- ogranicza znoszenie,
- ułatwia wnikanie insektycydów do owadów i roślin,
- ogranicza hydrolizę i fotolizę insektycydów.

Lepsze wnikanie z Ento Maxx pH- Premium
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Gatunek szkodnika Stadium rozwojowe szkodnika
podlegające lustracji Termin lustracji Próg zagrożenia

Rabarbar

Mszyca	burakowa owad	dorosły,	larwa od	czerwca,	kolonie	mszyc	
w	liściach	sercowych 10%	opanowanych	roślin	na	plantacji*

Paciepnica	ziemniaczana gąsienica
okres	wydłużania	się	
ogonków	liściowych	na	

roślinach

10%	uszkodzonych	roślin	na	plantacji	
w	poprzednim	rok*

Kałdunica	rdestowa	i	kałdunica	zielonka owad	dorosły	(chrząszcz) okres	rozrastania	się	liści	
sercowych od	20	chrząszczy	na	10	kolejnych	karpach*

Sałata
Mszyca	brzoskwiniowa owad	dorosły,	larwa początek	zwijania	liści pierwsze	kolonie	mszyc	na	uprawie*

Seler
Liściolubka	selerowa larwa maj-lipiec powyżej	10	min	na	10	m2	uprawy*

Szparag
Mszyca	szparagowa owad	dorosły,	larwa maj maczugowaty	kształt	pędów*

Poskrzypka	szparagowa owad	dorosły,	jajo formowanie	gałęziaków >3	chrząszczy	lub	>10	jaj	na	pędach	jednej	
karpy*

Trzep	szparagówka owad	dorosły kwiecień,	wychodzenie	
pędów	z	ziemi obecność	muchówek	na	szczycie	pędów*

* liczba obserwacji w okresie zagrożenia: od 3 (do 0,5 ha) do 5 (0,5 ha).

(samców i samic), pułapki zapachowe 
– muchówek i chrząszczy, mechanicz-
ne (kolorowe tablice lepowe, pułapki 
wodne) – muchówek, wciornastków, 
uskrzydlonych mszyc i zmieników, 
świetlne – rolnic i chrabąszczy.

Pułapki wabiące samice śmietki ka-
puścianej są skuteczne nie tylko w ich 
odławianiu na wczesnych odmianach 
warzyw kapustnych (pierwsze poko-
lenie), ale również na uprawach prze-
znaczonych na późny zbiór kalafiora, 
brokułu, kapusty pekińskiej (drugie 
i trzecie pokolenie). Żółte tablice le-
powe służące do odłowu much poły-
śnicy marchwianki dotyczą głównie 
drugiego pokolenia. Niebieskie i żółte 
tablice lepowe są wykorzystywane do 
sygnalizacji nalotu wciornastków, mi-
niarek, uskrzydlonych mszyc i mącz-
lików. Gatunki kwarantannowe, m.in. 
zachodnia stonka kukurydziana, sko-
śnik pomidorowy, wymagają odrębnej 
procedury postępowania. 

Przeciwko szkodnikom glebowym 
(rolnice, drutowce, pędraki), w zależ-
ności od zidentyfikowanego gatunku, 
stosuje się różnego typu pułapki fero-
monowe. Spośród rolnic, najczęściej 

występuje rolnica zbożówka (ponad 
90% odławianych owadów tej grupy). 
Z drutowców, najczęściej występują: 
osiewnik ciemny, rolowiec, i skibo-
wiec. Z pędraków – chrabąszcz ma-
jowy i ogrodnica niszczylistka. 

Prawidłowa identyfikacja
Ważna jest prawidłowa identyfikacja 

odłowionych szkodników do gatunku. 
Znajdujące się aktualnie w użyciu pu-
łapki są przystosowane do odławiania 
ściśle określonych szkodników. Z prak-
tyki wiadomo, że w te same pułapki 
odławiają się także inne owady. W pu-
łapce, oprócz odłowionego określone-
go szkodnika, często można stwierdzić 
obecność innych owadów. Na przykład 
w pułapkach zawierających substancję 
wabiącą motyle piętnówki kapustni-
cy (szarobrunatne, od 38 do 42 mm), 
często znajdują się motyle piętnówki 
chwastówki (jaśniejsze, brązowe, od 
30 do 35 mm), które nie stanowią za-
grożenia dla kapusty. Z reguły, motyle 
chwastówki są wcześniej odławiane 
niż motyle kapustnicy. Może to być 
przyczyną podjęcia błędnej decyzji 
dotyczącej terminu zwalczania. Po-

dobna sytuacja ma miejsce w odnie-
sieniu do innych pułapek chwytnych, 
np. zapachowych, instalowanych do 
odławiania śmietki kapuścianej i na 
tablicach lepowych odławiających 
połyśnicę marchwiankę i śmietkę ce-
bulankę, na które odławia się wiele 
innych owadów. 

Monitorowanie to nie tylko in-
stalowanie i kontrolowanie pułapek 
chwytnych, ale również wykonywa-
nie lustracji pozwalającej na ustalenie 
progu zagrożenia określającego termin 
wykonania zabiegu. W pułapkach fe-
romonowych są odławiane wyłącznie 
owady dorosłe, podobnie jak na kolo-
rowych tablicach lepowych. W okre-
sowych lustracjach notuje się wszyst-
kie stadia rozwojowe występujące na 
opanowanych roślinach (jajo, larwa, 
poczwarka i owad dorosły) – tabela 2. 
Lustrację wykonuje się na określonej 
liczbie roślin w rzędzie, w kilku usta-
lonych losowo miejscach na polu (po 
przekątnej). Z reguły, ich liczba nie 
przekracza 5 punktów na polu. Pole-
gają one na ustaleniu ilości szkodnika 
w zależności od jego stadium rozwo-
jowego i stopnia uszkodzenia rośliny.

Feromonowa pułapka kubeł-
kowa do odłowu chrząszczy 
stonki kukurydzianej.

Zapachowa pułapka tune-
lowa odławiająca muchy 
śmietki kapuścianej.

Feromonowa pułapka 
trójkątna do odłowu motyli 
pachówki strąkóweczki.
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Tab. 2. Urządzenia pułapkowe stosowane na plantacjach warzyw

Gatunek szkodnika Typ pułapki lub lustracja 
plantacji

Faza rozwojowa 
rośliny Okres lustracji

Cebula
Śmietka	cebulanka biała	tablica	lepowa wschody kwiecień	–	maj

Wciornastki niebieska	tablica	lepowa,	
atraktant od	4–6	liści maj	–	czerwiec

Wgryzka	szczypiorka pułapka	kubełkowa	lub	
wodna,	PF* od	4–6	liści maj	–	czerwiec

Groch

Pachówka	strąkóweczka skrzydełkowa,	PF*
kwitnienie,	początek	
zawiązywania	
strąków

maj	–	czerwiec

Kapusta biała, czerwona, brukselska, pekińska i włoska, brokuł, kalafior (wczesne i późne odmiany)

Błyszczka	jarzynówka PF* początek	formowania	
główek	lub	róż czerwiec	–	sierpień

Mączlik	warzywny żółta	tablica	lepowa formowanie	główek	
kapusty	brukselskiej lipiec	–	sierpień

Paciornica	krzyżowianka biała	tablica	lepowa	 
–	atraktant rozsada czerwiec	–	sierpień

Pchełki żółta	tablica	lepowa	lub	PF* rozsadnik,	rozsada	
na	polu kwiecień	–	lipiec

Piętnówka	kapustnica PF*
rozsada,	początek	
formowania	główek	

lub	róż
czerwiec	–	sierpień

Śmietka	kapuściana pułapka	tunelowa	z	wabikiem	
zapachowym po	sadzeniu	rozsady kwiecień	–	sierpień

Tantniś	krzyżowiaczek pułapka	z	atraktantem	
płciowym

przed	formowaniem	
główek	lub	róż czerwiec	–	sierpień

Wciornastki	tylko	kapusta	
biała	i	czerwona

niebieska	tablica	lepowa,	
atraktant

początek	formowania	
główek czerwiec	–	sierpień

Koper
Mszyca	wierzbowo-	
baldaszkowa żółte	naczynie	z	wodą wschody po	wysiewie

Kukurydza cukrowa

Omacnica	prosowianka PF* wiechowanie	
i	formowanie	kolb czerwiec	–	lipiec

Stonka	kukurydziana**	
(tylko	chrząszcze)

pułapka	tunelowa	–	wabik	
zapachowy formowanie	główek czerwiec	sierpień

Marchew, pietruszka, pasternak

Połyśnica	marchwianka żółta	tablica	lepowa,	pod	
kątem	45°

wschody,	rozrost	
korzeni

maj,	ponownie	
lipiec

Pomidor

Skośnik	pomidorowy** PF* kwitnienie,	
formowanie	owoców czerwiec

Por

Wciornastki niebieska	tablica	lepowa,	
atrakrant od	6–8	liści czerwiec	–	lipiec

Szkodniki glebowe
Rolnice:	czopówka,	
gwoździówka,	panewka,	
zbożówka

kapsuła	z	wabikiem	
kubełkowa	lub	trójkątna,	PF* okres	wegetacji maj	–	wrzesień

Drutowce:	osiewnik	
ciemny,	osiewnik	
rolowiec.	osiewnik	
skibowiec

pułapka	tunelowa	–	kapsuła	
z	wabikiem okres	wegetacji maj	–	czerwiec

Pędraki:	ogrodnica	
niszczylistka	(tylko	
chrząszcze)

pułapka	wodna	z	wabikiem okres	wegetacji maj	–	wrzesień

* PF – pułapka feromonowi z dyspenserem

** gatunek kwarantannowy (EPPO A2 2013, 2009)

Nowe zagrożenia
Poważnym zagrożeniem staje 

się migracja wielu nowych gatun-
ków szkodników na nowe obszary, 
m.in. stonki kukurydzianej lub sko-
śnika pomidorowego. Wynikają one 
przede wszystkim ze zmiany struktury 
upraw, wprowadzania nowych odmian 
i gatunków warzyw, intensyfikacji 
międzynarodowej wymiany płodów 
rolnych, umożliwiającą przenika-

nie pasożytniczych organizmów na 
uprawy oraz na zmiany klimatycz-
ne. Wieloletnie obserwacje wykazały 
potrzebę stałego rozszerzania sytemu 
monitorowania szkodników na chro-
nionych uprawach. Stąd też, stale są 
aktualizowane prace nad możliwością 
wykorzystywania sygnalizacji sateli-
tarnej i technik biologii molekularnej 
do oceny zagrożenia upraw ze strony 
chorób i szkodników. 
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Zgnilizna  
twardzikowa  
– co atakuje?
Choroba ta stanowi duży problem szczególnie w uprawach 
marchwi, pietruszki, selera korzeniowego, sałaty, roślin 
kapustnych, pomidora, papryki oraz fasoli. Sprawca choroby 
Sclerotinia sclerotiorum poraża również niektóre rośliny 
rolnicze takie jak rzepak, ziemniak czy tytoń. Objawy zgnilizny 
twardzikowej mogą być mylone np. z szarą pleśnią.

dr hab. Jan Sobolewski
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

S
prawcą choroby jest grzyb 
pochodzenia glebowego – 
Sclerotinia sclerotiorum. Jest 
polifagiem posiadającym wie-
lu żywicieli, może atakować 

rośliny należące do ponad 360 gatun-
ków. Źródłem zakażenia są sklero-
cja, które zimują w glebie. Mogą one 
przeżywać od kilku do kilkunastu lat. 
Pierwotna infekcja zachodzi przez 
sklerocja. W temperaturze powyżej 
10°C i wysokiej wilgotności ze skle-
rocjów wyrastają apotecja, na których 
powstają worki z zarodnikami wor-
kowymi także zdolnymi do infekcji. 
W wysokiej wilgotności powietrza 
oraz gleby przeważa rozwój grzyba 
z tworzeniem apotecjów z zarodni-
kami workowymi. Źródłem infekcji 
w przechowalni są najczęściej pora-
żone rośliny, choć nie wyklucza się 
rozwlekania choroby przez zakażoną 
glebę zawierającą sklerocja.

Gospodarstwa wyspecjalizowa-
ne w produkcji wąskiego zakresu 
gatunków warzyw znają problemy 
nagromadzenia się specyficznej gru-
py agrofagów dominujących w tych 
uprawach. Sprawca zgnilizny twar-
dzikowej, jest polifagiem zatem jego 

obecność jest problemem praktycznie 
we wszystkich gospodarstwach bez 
względu na profil upraw.

Objawy w poszczególnych 
uprawach

W marchwi i pietruszce objawy 
zgnilizny twardzikowej są obserwowa-
ne sporadycznie w okresie wegetacji. 
Wówczas symptomami są ciemnobrą-
zowe wodniste plamy u podstawy liści. 
Zwykle choroba objawia się dopiero 
po zbiorach, na korzeniach, a przecho-
wywanie ich w nieodpowiednich wa-
runkach stymuluje nasilenie choroby. 
Warunkiem dobrego przechowywania 
jest schładzanie marchwi do tempera-
tury 5°C. Choroba do przechowalni 
lub kopca dostaje się wraz z zakażony-
mi korzeniami lub resztkami liści czy 
gleby. W ciągu 4–6 tygodni następuje 
schładzanie marchwi do temperatury 
1°C. Pod koniec grudnia temperatu-
ra powinna wynosić od 1 do 0,5°C. 
Symptomy choroby najczęściej wy-
stępują na korzeniach po ich wyjęciu 
z komór przechowalniczych. Typowe 
objawy zgnilizny twardzikowej to 
obfity, puszysty biały nalot grzybni 
na porażonych korzeniach. Charakte-
rystyczne są czarne sklerocja grzyba.

U warzyw kapustnych podobnie jak 
w przypadku marchwi zgnilizna twar-
dzikowa obserwowana jest dopiero po 
zbiorach. W trakcie przechowywania 
główek lub róż następuje ich gnicie 

z towarzyszeniem białej grzybni z czar-
nymi grudkami sklerocjów. Diagno-
za sprawcy choroby jest utrudniona, 
ponieważ tkanka roślin jest poraża-
na przez grzyby z różnych rodzajów 
m.in.: Alternaria, Botrytis czy Fusa-
rium. Charakterystyczne sklerocja są 
pewnym ułatwieniem dla diagnosty, 
który na ich podstawie określa infek-
cję główek przez sprawcę zgnilizny 
twardzikowej. W przypadku główek 
kapusty zwykle zainfekowane są tylko 
zewnętrzne liście. Na kalafiorach i bro-
kułach zainfekowane róże pokryte są 
biała puszystą grzybnią ze sklerocjami.

Pierwsze objawy choroby na fasoli 
można obserwować podczas wegeta-
cji na liściach, łodygach i strąkach. 
W miejscach infekcji tworzą się wod-
niste, brunatne gnijące plamy. W cza-
sie słonecznej pogody tworzą się tylko 
przebarwienia tkanek bez wyraźnych 
objawów białej grzybni. Przy wysokiej 
wilgotności, powstaje biały, puszysty 
nalot grzybni. Zgnilizna twardzikowa 
może być obecna na przechowywa-
nych strąkach w postaci białej grzybni 
z czarnymi sklerocjami.

Na pomidorze symptomy choroby 
obserwowane są na łodygach w postaci 
białawych suchych plam. Po przecię-
ciu podłużnym porażonego odcinka 
łodygi można obserwować białą, wa-
towatą grzybnię z czarnymi sklerocja-
mi. Na owocach, obserwuje się mokrą 
zgniliznę owoców z białym, obfitym 
nalotem grzybni. Rośliny we wcze-
snym stadium wzrostu są zakażane 
bezpośrednio od gleby przez strzępki 
grzybni. Starsze rośliny atakowane są 
przez zarodniki workowe, rozsiewane 
z apotecjów, które mogą rozprzestrze-
niać się na znaczne odległości.

Na korzeniach selera zwykle ob-
jawy choroby dostrzegane są w okre-
sie przechowywania i po wyjęciu ich 
z chłodni. Na ich powierzchni two-
rzy się charakterystyczny biały nalot 
grzybni z czarnymi sklerocjami. Rzad-
ko symptomy choroby obserwowane 
są na roślinach w okresie wegetacji, 
ale przy deszczowych dniach można 
je zauważyć. 

Pierwsze objawy choroby na sałacie 
widoczne są u nasady korzeni w po-

Objawy zgnilizny twardziko-
wej na korzeniach marchwi.



warzywa@plantpress.pl 3/2020 warzywa

67

O
C

H
RO

N
A

Dagonis®

Plony jak z marzeń!

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Z mocą najnowszej substancji czynnej – Xemium®, ten wielofunkcyjny 

fungicyd ułatwi Ci pracę i zapewni większy zysk.

Skuteczny – specjalista w zwalczaniu mączniaka prawdziwego i alternariozy

Mobilny – łatwe pobieranie i ochrona nowych przyrostów

Pewny – długotrwałe działanie i odporność na zmywanie

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.

Dagonis warzywa 205x140 BASF JW 2020.indd   1 04.02.2020   15:15

REKLAMA

staci wodnistych plam. Liście mające 
kontakt z glebą są także infekowane. 
Często na początku rozwoju choroby, 
przy braku grzybni i sklerocjów obja-
wy mogą być podobne do szarej pleśni. 
Z czasem pojawia się biała grzybnia ze 
sklerocjami. Po pewnym czasie cała 
roślina gnije i zamiera.

Zwalczanie choroby
Ochrona roślin przed zgnilizną 

twardzikową jest trudna, dlatego 
ważna jest profilaktyka. Aby zmi-
nimalizować ryzyko wystąpienia 
choroby należy unikać nadmiernego 
zagęszczenia roślin w uprawie i sys-
tematycznie odchwaszczać uprawy. 
Zebrane warzywa przed składowa-
niem należy starannie przeglądać, 
odrzucając chore lub uszkodzone, 

które mogłyby stać się źródłem zaka-
żania warzyw zdrowych. W przecho-
walniach należy także utrzymywać 
optymalną temperaturę i wilgotność, 
unikając dużych wahań, sprzyjają-
cych rozwojowi choroby. Priory-
tet w ograniczaniu chorób stanowi 
stosowanie metody agrotechnicznej 
(m.in. zmianowanie), mechanicznej 
(selekcja roślin przed przechowywa-
niem), biologicznej, a w uzasadnionej 
konieczności chemicznej. 

Metoda biologiczna zwalczania 
zgnilizny twardzikowej w polu obej-
muje stosowanie środków biologicz-
nych np. Contans WG, zawierający 
grzyb nadpasożytniczy Coniothyrium 
minitans. Dopuszczony jest także 
środek Amylo-X WG zawierający 
Bacillus amyloliquefaciens subsp. 

plantarum czy np. Polyversum WP, 
zawierające grzyb Pytium oligandrum, 
a także Serenade ASO, które zawiraz 
Bacillus subtilis, Serifel zawierający 
Bacillus amyloliquefaciens.

W wykazie fungicydów dopusz-
czonych do stosowania w uprawie 
warzyw przeciwko zgniliźnie twar-
dzikowej znajdują się środki zawie-
rające: azoksystrobinę (np. Amistar 
Opti 480 SC), azoksystrobinę i dife-
nokonazol (Scorpion 325 SC), cypro-
dynil i fludioksonil (Botrefin), difeno-
konazol i fluksapyroksad (Dagonis), 
fluopyram i tebukonazol (Luna Expe-
rience 400 SC), piraklostrobinę i bo-
skalid (Signum 33 WG), tebukonazol 
(Sparta 200 EC), cuprodynil i fludio-
ksonil (Switch 62,5 WG) oraz tiofa-
nat metylowy (Topsin M 500 SC). 
Ważne jest, aby za każdym razem 
zapoznać się z tekstem etykiet sto-
sowanych fungicydów w kontekście 
stosowanych dawek środka, wody 
oraz dopuszczonej liczby zabiegów 
w sezonie.

Owoc pomidora z objawem 
zgnilizny twardzikowej.

Objawy zgnilizny  
twardzikowej na sałacie.
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Drutowce 
– szkodniki warzyw
W ostatnich latach obserwuje się w Polsce coraz liczniejsze szkody 
wyrządzane przez drutowce w uprawach ziemniaka i warzyw korzeniowych, 
co jest związane z dużymi powierzchniami odłogów oraz zmianami 
klimatycznymi korzystnymi dla rozwoju szkodników – ciepłe zimy,  
długa ciepła jesień, gorące i suche lato.

prof. dr hab.  
Gabriel Łabanowski
Skierniewice

D
rutowce to larwy chrząszczy 
z rodziny sprężykowatych 
(Elateridae), do której w Pol-
sce należy 139 gatunków. 
Sprężyki występują w wielu 

środowiskach naturalnych i na polach 
uprawnych. Najchętniej pojawia-
ją się na nieużytkach lub na polach 
zaniedbanych agrotechnicznie – za-
chwaszczonych perzem o odczynie 
kwaśnym, gdzie nie wykonuje się lub 
wykonuje w ograniczonej liczbie orki 
zimowe oraz podorywki. Bytowaniu 
chrząszczy sprzyjają pola położone 
w pobliżu lasów i skupisk krzewów. 
Masowo pojawiają się na polach 
z uprawami po wieloletnich trawach 
i drobnonasiennych strączkowych. 

Drutowce w warzywach
Na warzywach pojawia się kilka 

gatunków sprężyków, są to najczę-
ściej: dwójkowiec kruszcowy (Sela-
tosomus aeneus), który zasiedla gle-
by lekkie; osiewnik ciemny (Agriotes 
obscurus), który występuje na bardzo 
suchych stanowiskach, zachwaszczo-
nych perzem; osiewnik rolowiec 
(Agriotes lineatus), pojawiający się 
na glebach próchnicznych; osiewnik 
skibowiec (Agriotes sputator), spo-
tykany na glebach ciężkich; nieskór 
czarny (Hemicrepidius niger), któ-
ry preferuje gleby wilgotne, bogate 
w próchnicę; podrzut myszaty (Lacon 

murinus), mieszkaniec gleb piaszczy-
stych zasobnych w próchnicę. 

Drutowce są szczególnie groźne dla 
rozsady i młodych roślin w lata z dużą 
ilością opadów. Młode larwy żywią się 
szczątkami roślin i humusem, a star-
sze uszkadzają wszystkie podziemne 
części roślin: bulwy, stolony, korzenie, 
żerując do głębokości 20 cm przez 
2–4 lat. Uszkodzone bulwy ziemnia-
ka mają liczne otwory na zewnątrz 
o średnicy ok. 2 mm, a wewnątrz 
miąższu wygryzione są płytkie lub 
głębokie korytarze zanieczyszczone 
odchodami. Podobne uszkodzenia są 
w korzeniach marchwi, pasternaku, 
pietruszki, selera czy innych zgrubie-
niach warzyw korzeniowych. Uszko-
dzone części podziemne są porażane 
grzybami lub bakteriami, które po-

wodują suchą lub mokrą zgniliznę, 
tym samym warzywa szybko gniją 
i nie nadają się do przechowywania, 
ani sprzedaży. Pierwszymi objawami 
żerowania drutowców na rozsadzie 
warzyw kapustnych np. jarmużu czy 
kalafiora jest żółknięcie dolnych li-
ści, a następnie więdnięcie roślin i za-
mieranie. W korzystnych warunkach 
wilgotnościowych, rozsada broni się 
wytwarzając ponad uszkodzonymi ko-
rzeniami nowe korzenie. Na polach 
z uprawą warzyw, chrząszcze wystę-
pują bardzo rzadko w dużym nasileniu 
mogącym w sposób istotny uszkodzić 
rośliny. Raczej żerują nocą na liściach 
drzew i krzewów rosnących w zacie-
nieniu, wygryzając w nich nieduże, 

podłużne dziury. Na polach licznie za-
siedlonych szkody w plonie ziemniaka 
i warzyw korzeniowych wyrządzone 
przez drutowce dochodzą do 30–50%, 
jednak zazwyczaj nie przekraczają 
10–15%.

Cechy rozpoznawcze
Jaja sprężyków są podłużnie owal-

ne, mlecznobiałe do kremowych, skła-
dane do gleby na głębokość 1–2 cm 
pojedynczo lub w grupach po 2–10 
sztuk. Przy niedostatecznej wilgot-
ności gleby jaja nie rozwijają się i za-
mierają. Larwy ze względu na swój 
wygląd zwane są drutowcami, po wy-
lęgu są bezbarwne i przezroczyste, 
długości 1,2–2,5 mm. Kolejne stadia 
rozwojowe, których jest osiem są 
większe, a ciało larw najstarszych ma 

Korzeń marchwi uszkodzony 
przez drutowce.

Uszkodzenia korzeni pie-
truszki przez drutowce.
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długość 15–25 mm, jest cylindryczne 
podzielone na 14 segmentów z dobrze 
rozwiniętą głową i aparatem gryzącym 
oraz trzema krótkimi parami odnó-
ży w przedniej części ciała. Oskórek 
jest silnie stwardniały, jasnożółty lub 
żółtobrązowy. Przynależność larw do 
gatunku określa się na podstawie wy-
glądu IX segmentu na końcu ciała. 
Segment ten może być w kształcie 
stożka co wskazuje na rodzaj Agrio-
tes lub rozdwojony, co charaktery-
zuje rodzaje Athous i Selatosomus. 
Poczwarka jest typu wolnego, długo-
ści do 20 mm, barwy białej, jej ciało 
jest gładkie i miękkie. W końcowym 
etapie dojrzewania poczwarce ciem-
nieją oczy, końce żuwaczek i zawiązki 
skrzydeł. Chrząszcze mają wydłużone 
ciało barwy od brązowej do czarnej, 
długości do 15 mm. Posiadają dwie 
pary skrzydeł. Chrząszcze sprężyków 
łatwo rozpoznać od innych po ich za-
chowaniu, bowiem dzięki aparatowi 
skokowemu umieszczonemu na dolnej 

W korzystnych warunkach wilgotnościowych, 
rozsada broni się wytwarzając ponad uszkodzo-
nymi korzeniami nowe korzenie.

RE
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stronie przedplecza przewrócone na 
grzbiet odbijają się szybko od podłoża 
i z trzaskiem powracają do pozycji 
wyjściowej. Owad chodzi szybko po 
ziemi, rzadko lata, aktywny jest wie-
czorem i w okresie wiosennej rójki. 

Zarys biologii
Cykl rozwojowy drutowców od-

bywa się w glebie i trwa dwójkowca 
kruszczowego dwa lata, a osiewni-
ka rolowca, osiewnika ciemnego 
i osiewnika skibowca – cztery lata. 
Zimują chrząszcze oraz larwy w gle-
bie na głębokości do 60 cm. Pierwsze 
chrząszcze pojawiają się od III dekady 
kwietnia do I dekady maja, gdy gleba 
ogrzeje się do 7°C. Samice pierwsze 
jaja składają od III dekady maja do 
gleby w liczbie 2–10 szt. na głęboko-
ści 1–2 cm w miejscach najbardziej 
wilgotnych na polu w pobliżu roślin. 
Po upływie 2–4 tygodni, w czerwcu 
wylęgają się larwy. Larwy w ostatnim 
roku rozwoju żerują do czerwca–lip-
ca, następnie przepoczwarczają się na 
przełomie lipca i sierpnia na głęboko-
ści 20–25 cm i zimują. 

Warto pamiętać, żeby przed posa-
dzeniem rozsady warzyw sprawdzić 
pole na obecność drutowców. Do 
określenia progu zagrożenia przez 
drutowce należy pobrać próbki gleby 
z pola. W tym celu pobiera się z 1 ha 
pola 32 próby gleby idąc po prze-
kątnej. Jedną próbę stanowi gleba 
pobrana szpadlem z powierzchni 25 
× 25 cm i głębokości 30 cm. Ziemię 
należy dokładnie przejrzeć, najlepiej 
przesiewając przez sito i policzyć 
drutowce. W przypadku warzyw de-
cyzję o zwalczaniu drutowców należy 
podjąć po przekroczeniu progu zagro-
żenia, który dla bobu, fasoli, grochu, 
kukurydzy, selera i szparaga wynosi 
5–6 larw/m2 powierzchni pobranych 
prób z pola; dla marchwi, pietruszki, 
pomidora, ogórka, sałaty, kalafiora, 
brokułu i kapusty głowiastej są to 2 
larwy/m2 powierzchni prób. Zamiast 
prób glebowych można stosować me-
todę pułapek pokarmowo-przynęto-
wych. Są to plastikowe pojemniki 
np. cylinder lub doniczka wypełnio-
ne mieszaniną skiełkowanego ziarna 
zbóż łącznie z materiałem chłoną-
cym wodę – wermikulitem. Pułapki 
w liczbie 10–20 szt. umieszcza się na 
1 ha po przekątnych pola w glebie na 
głębokości 5–10 cm. Kiełkujące ziar-
no wydziela dwutlenek węgla, który 

przywabia drutowce. Po 7–10 dniach, 
najpóźniej po 3 tygodniach pułapki 
wyjmuje się i liczy larwy. W przy-
padku ziemniaka w zależności od 
średniej liczby larw w pułapce progi 
zagrożenia są następujące: mniej niż 
1,5 larw próg jest niski przy którym 
następuje uszkodzenie 5–10% bulw, 
a przy liczbie wyższej niż 3,5 larw/
pułapkę próg zagrożenia jest wysoki, 
a procent uszkodzonych bulw wynosi 
30–50%. 

Do wykrywania i monitorowania 
pojawiania się chrząszczy z rodzaju 
Agriotes służą pułapki feromonowe 
typu YATLORf. Najwyższa liczba 
odłowionych chrząszczy, powyżej 
60%, ma miejsce do 10 m od pułapki, 
a zaledwie 10% odławia się z odległo-
ści 60 m od pułapki. 

Zabiegi profilaktyczne
Metoda agrotechniczna nie w pełni 

skutecznie zwalcza, ale w znacznym 
stopniu ogranicza liczbę drutowców. 
Jednym ze sposobów jest orka zimo-
wa, która pozwala wyciągać larwy na 
powierzchnię ziemi, które giną w wy-
niku aktywności ptaków lub wskutek 
niskiej temperatury. 

Ze względu na ograniczoną liczbę 
zarejestrowanych preparatów i spe-
cyficzne warunki życia drutowców, 
są one obecnie bardzo trudnym do 
zwalczenia szkodnikiem. Aktualnie 
jedynym środkiem chemicznym do 
zwalczania szkodników glebowych, 
w tym drutowców w uprawie ziem-
niaka jest Belem 0,8 MG zawie-
rający cypermetrynę, która działa 
kontaktowo i żołądkowo. Preparat 

ten rozsypuje się w linii wysiewu 
lub sadzenia za pomocą mikrogra-
nulatora przymocowanego do siew-
nika lub sadzarki z dyfuzorem DXP 
w zależności od uprawy. Zabieg 
powinien być przeprowadzony tak, 
aby zoptymalizować prawdopodo-
bieństwo kontaktu larw szkodników 
z granulatem środka i wtedy chroni 
rośliny do 120 dni przed żerowa-
niem drutowców. Istnieje możliwość 
zastosowania tego środka w dawce 
12 kg/ha podczas siewu marchwi, 
pasternaku, pietruszki i selera, któ-
ry jest dozwolony do stosowania 
w tych uprawach w celu zwalczania 
połyśnicy marchwianki. 

Środkami wspomagającymi zwal-
czanie drutowców jest Gold-Met 
i P-Drakol. Gold-Met jest to nawóz 
organiczny zawierający grzyby mi-
koryzowe z rodzaju Glomus, bakterie 
ryzosferyczne i entomopatogeniczny 
grzyb Metarhizium anisopliae. Przez 
mikoryzę roślina jest pobudzana do 
stymulacji zagęszczania ściany ko-
mórkowej, wzrostu wydłużeniowego 
korzeni, wytwarzania kalusa i lignin, 
a także przeciwutleniaczy, które po-
magają w endogennej obronie rośliny. 
Nawóz ten należy stosować doglebo-
wo przed każdym cyklem uprawowym 
warzyw w dawce 5 l/ha wraz z dużą 
ilością wody.

P-Drakol jest to preparat zawiera-
jący pożyteczne bakterie o działaniu 
mikrobiologicznym przeznaczony 
do eliminacji szkodników glebo-
wych, w tym drutowców. Dodatko-
wo preparat ten stymuluje rozwój 
systemu korzeniowego. Można go 
stosować doglebowo oraz do zapra-
wiania nasion, cebul oraz korzeni 
przed sadzeniem, a także jednocze-
śnie z nawozami.

Poza drutowcami istnieje możli-
wość zwalczania chemicznego chrzą-
szczy w okresie ich pojawiania się, 
stosując środki z grupy pyretroidów, 
które są dopuszczone na poszczególne 
gatunki warzyw do zwalczania innych 
szkodników, np. w marchwi środki 
oparte na deltametrynie przeznaczo-
ne do zwalczania mszyc i połyśnicy 
marchwianki, w kalafiorze preparaty 
zawierające cypermetrynę polecane do 
zwalczania pchełek i mszyc. Termin 
zwalczania chrząszczy można określić 
precyzyjnie na podstawie ich odła-
wiania w pułapki feromonowe typu 
YATLORf. 

Chrząszcz osiewnika ciemnego. 
 Zdjęcia: G. Łabanowski
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Po co adiuwant?
Środki ochrony roślin, oprócz odpowiedniej formy substancji czynnej, 
zawierają inne substancje umożliwiające ich aplikację i skuteczność 
w zwalczaniu chorób, szkodników czy chwastów. Wyniki wielu badań 
i obserwacje z praktyki rolniczej wskazują, że można poprawiać skuteczność 
niektórych środków, uzupełniając ciecz użytkową w opryskiwaczu 
preparatami wspomagającymi – adiuwantami (łac. adiuvo – wspomagać).

prof. dr hab. Adam Dobrzański
Skierniewice

A
diuwantami są specjalnie 
przygotowane zemulgowane 
oleje roślinne lub mineralne 
i ich pochodne, albo też inne 
substancje powierzchniowo 

czynne. Adiuwanty olejowe zawierają, 
oprócz oleju, dodatek substancji po-
wierzchniowo czynnych, tzw. surfak-
tantów, umożliwiających wytworzenie 
emulsji wodno-olejowej, a więc roz-
prowadzenie oleju w wodzie. Sam olej 
bez surfaktantu z wodą się nie łączy 
i zawsze wypływa na powierzchnię.

Funkcje adiuwantów
Działanie adiuwantów sprowadza 

się do dwóch podstawowych funkcji 
– poprawy właściwości cieczy użyt-
kowej środka ochrony roślin w zbior-
niku opryskiwacza oraz zwiększania 
ilości substancji czynnej herbicydów 
i innych środków w miejscu ich dzia-
łania. W przypadku herbicydów do-
datek substancji wspomagających do 
cieczy użytkowej ma na celu nie tylko 
poprawienie skuteczności, ale też ob-
niżenie zalecanych dawek. Zależnie 
od środka i zastosowanego adiuwantu 
można obniżyć dawkę nawet o ponad 
30%, co zmniejsza koszty zabiegu, 
ponieważ koszt adiuwantu jest zwy-
kle niższy niż koszt zaoszczędzonej 
ilości herbicydu. Możliwość stosowa-
nia zredukowanych dawek sprzyja też 
bezpieczeństwu środowiska.

Dodatek preparatu wspomagające-
go do zawiesiny lub roztworu środka 
ochrony roślin powoduje m.in.: 

 � lepsze zwilżenie liści na skutek 
zmniejszenia napięcia powierzchnio-

wego cieczy (im mniejsze jest napię-
cie powierzchniowe, tym mniejszy 
jest kąt stykania się kropli z po-
wierzchnią rośliny, tzn. krople są bar-
dziej „płaskie” i większą powierzch-
nią stykają się ze skórką). W czasie 
opryskiwania tworzy się też więcej 
kropel o małej średnicy, dzięki cze-
mu liście i łodygi są lepiej zwilżane;

 � zwiększa przepuszczalność kuty-
kuli (skórki), umożliwiając lepsze 
wnikanie środków ochrony roślin do 
tkanek roślin; 

 � zwiększa rozpuszczalność prepa-
ratów, zapobiegając krystalizacji 
cząstek zoocydów, fungicydów czy 
herbicydów na powierzchni roślin;

 � zmniejsza straty substancji czynnej 
wskutek parowania i ulatniania oraz 
redukuje zmywanie cząstek środków 
z liści przez deszcz i nawadnianie;

 � przedłuża okres wysychania kro-
pel cieczy użytkowej na powierzchni 
roślin, dzięki czemu wydłuża czas po-
bierania i zwiększa ilość pobranego 

środka przez roślinę;
 � zmniejsza zależność działania środ-

ków od wahań temperatury i wilgot-
ności powietrza oraz ogranicza zno-
szenie cieczy użytkowej przez wiatr 
w czasie zabiegów;

 � przełamuje antagonistyczne (ob-
niżające skuteczność) działanie soli 
zawartych w wodzie;

 � poprawia zwalczanie chwastów bar-
dziej zaawansowanych we wzroście 
i gatunków mniej wrażliwych na sto-
sowany herbicyd; 

 � poprawia skuteczność herbicydów 
dolistnych w warunkach niesprzyjają-

cych ich działaniu, zwłaszcza podczas 
niskiej wilgotności powietrza i gleby; 

 � dodawany do herbicydów doglebo-
wych poprawia osiadanie i przylega-
nie cieczy użytkowej do powierzchni 
gleby, zwiększając wiązanie herbicy-
dów z cząsteczkami gleby, co zwięk-
sza skuteczność zwalczania chwastów 
i zmniejsza ryzyko fitotoksyczności 
w stosunku do roślin uprawnych; 

 � ogranicza przenikanie herbicy-
dów do wód gruntowych i cieków 
wodnych oraz spowalnia proces roz-
kładu herbicydów w glebie, a więc 
pozwala na ograniczanie poziomu 
zachwaszczenia przez dłuższy czas.

Rodzaje adiuwantów
Ze względu na właściwości fi-

zykochemiczne, sposób działania 
i zastosowania adiuwanty dzieli się 
na: aktywujące, modyfikujące i wie-
lofunkcyjne. Adiuwanty aktywujące 
– to zemulgowane oleje roślinne (np. 
olej rzepakowy) i mineralne (głów-

Adiuwanty powodują lepsze zwilżenie liści na skutek zmniejszenia 
napięcia powierzchniowego cieczy. Zdjęcia: A. Andrzejewska
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nie parafinowy) oraz ich pochodne 
(kwasy tłuszczowe, estry), surfaktanty 
(np. związki organosilikonowe), nie-
które związki mineralne, np. siarczan 
amonowy. Modyfikujące obejmują: 
stabilizatory, emulgatory, środki ogra-
niczające wysychanie i przedłużające 
okres wnikania substancji czynnych 
do roślin, tzw. humektanty. Są to 
substancje umożliwiające mieszanie 
różnych środków i zapobiegające 
znoszeniu cieczy użytkowej w czasie 
opryskiwania oraz zmieniające kwa-
sowość cieczy (kondycjonery wody). 
Natomiast wielofunkcyjne (wielo-
składnikowe), to takie produkty, które 
zawierają dwie lub więcej substancji 
o różnym działaniu wspomagającym.

Podział ten jest umowny i wska-
zuje jedynie na główne funkcje, jakie 
dany adiuwant ma spełniać. Adiuwan-
ty aktywujące mogą też modyfikować 
właściwości cieczy użytkowej. Mody-
fikujące i wielokierunkowe działanie 
wykazują też adiuwanty produkowane 
z żywicy sosny amerykańskiej, miano-
wicie Protector zalecany w ochronie 
warzyw i Preventor – w uprawach 
rolniczych.

Stabilizatory i emulgatory są też 
dodawane do substancji czynnej 
środków ochrony roślin w czasie ich 
produkcji i znajdują się w gotowej 
formie środka. Najliczniejszą grupę 
środków wspomagających stanowią 
adiuwanty dodawane do herbicydów 
stosowanych dolistnie. 

Adiuwanty do herbicydów 
stosowanych dolistnie i glifosatu

Do herbicydów aplikowanych 
dolistnie – po wschodach chwastów 
i roślin uprawnych można dodawać 
adiuwanty olejowe aktywujące, popra-
wiające skuteczność i umożliwiające 
redukcję dawek np. Atpolan Bio 80 
EC, Atpolan 80 EC, Olejan 85, Ole-
jan Eko 90 EC, Olbras 88 EC, a także 
niektóre surfaktanty. Dla obniżenia 
dawki i poprawienia skuteczności, do 
cieczy użytkowej glifosatów można 
dodawać siarczan amonowy w dawce 
4–5 kg/ha tak, aby stężenie siarczanu 
nie przekraczało 2%. Dodawanie go 
jest szczególnie wskazane, gdy ilość 
wody używanej do opryskiwania jest 
większa niż 150 l/ha oraz gdy woda 
jest twarda i zawiera dużo soli wap-
nia, magnezu, sodu i potasu. Kationy 
tych soli, zwłaszcza wapń, ujemnie 
wpływają na działanie herbicydu, 

gdyż wchodząc w reakcje chemiczne 
z substancją czynną tworzą słabo przy-
legające do liści osady, utrudniające 
a nawet uniemożliwiające jej wnikanie 
do rośliny. Siarczan amonowy przeła-
muje negatywny wpływ tych kationów 
i dlatego Roundup 360 SL i inne glifo-
saty, zwłaszcza formy zawierające 360 
g s. cz. w 1 litrze, z dodatkiem siar-
czanu działają skuteczniej i szybciej 
niż bez niego. Znacznie wygodniej-
sze w użyciu, a także lepsze i dłużej 
trwające rezultaty uzyskuje się jednak 
po dodaniu do glifosatu specjalnie do 
tego przeznaczonych adiuwantów wie-
lofunkcyjnych, np. AS 500 SL, chociaż 
inne zmieniające odczyn (np. Isotak 
Pro+, Silwet Gold, Mediator Max, 
Aquascope), z wyjątkiem środków 
olejowych, też mogą być użyte. Dla 
większości środków ochrony roślin, 
a zwłaszcza herbicydów dolistnych za 
optymalny uznaje się odczyn obojętny 
bądź lekko kwaśny. Alkaliczny odczyn 
cieczy opryskowej znacznie przy-
spiesza chemiczny rozkład substancji 
czynnych, co zmniejsza skuteczność 
zabiegu. Odpowiednie pH cieczy dla 
większości herbicydów to 5–6,5. Aby 
uzyskać taki odczyn zalecane są też 
wymienione adiuwanty. Wyjątkiem są 
sulfonylomoczniki, dla których woda 
może mieć odczyn obojętny lub lekko 
zasadowy (pH nieco powyżej 7). Nie 
wszystkie adiuwanty zakwaszające na-
dają się do stosowania z herbicydami 
sulfonylomocznikowymi (chlorosul-
furon, amidosulfuron, nikosulfuron, 
rimsulfuron i inne). Mogą, bowiem 
obniżać ich rozpuszczalność w wodzie 
i skuteczność chwastobójczą. Stąd wy-
bierając odpowiedni adiuwant, szcze-
gólnie dla środków należących do tej 
grupy chemicznej, najlepiej użyć zale-
canego przez producenta herbicydu lub 
sprawdzić kwasowość kolorymetrycz-
nym testem paskowym dołączanym 
do niektórych adiuwantów. Można też 
korzystać z wyników analizy wody 
wykonanych w laboratorium.

Adiuwanty do herbicydów 
doglebowych

W uprawie wielu roślin wykorzy-
stywane są systemy ochrony przed 
chwastami, w których pierwszy za-
bieg chemiczny opiera się na apli-
kacji herbicydu doglebowego (np. 
chlomazonu, pendimetaliny, meta-
zachloru) – zwalczającego chwasty 
podczas ich kiełkowania i wschodów, 
stosownego przed wschodami rośliny 
uprawnej i w przypadku konieczności 
uzupełnienia po wschodach dolistnym 
herbicydem. Działanie takich środ-
ków można wspomagać specjalny-
mi adiuwantami wielofunkcyjnymi 
(np. Atpolan Soil Maxx, Grounded). 
Zaletą takiego zabiegu jest szybka 
eliminacja chwastów – już w mo-
mencie wschodów rośliny uprawnej. 
Takie adiuwanty poprawiają osiadanie 
i przyleganie cieczy użytkowej do po-
wierzchni gleby, zwiększają wiązanie 
się (adsorpcję) cząsteczek substancji 
czynnej herbicydów z cząsteczkami 
gleby i zapobiegają nadmiernemu ich 
przemieszczaniu w glebie bezpośred-
nio po zabiegu i opadach deszczu lub 
nawadnianiu. Lepsze pokrycie grudek 
gleby mikrofilmem olejowym zwięk-
sza podsiąkanie wody, co ułatwia kieł-
kowanie nasion chwastów i wnikanie 
do nich substancji czynnej herbicydu. 
Większa adsorpcja herbicydu na po-
wierzchni gleby podnosi skuteczność 
chwastobójczą. Podczas opryskiwania 
jest też mniejsze ryzyko znoszenia cie-
czy użytkowej. 

Adiuwanty do innych środków 
ochrony roślin

Środki zwalczające choroby (fun-
gicydy) i szkodniki (insektycydy) 
zaleca się stosować z surfaktantami, 
czyli adiuwantami zmniejszającymi 
głównie napięcie powierzchniowe, po-
wodującymi lepsze przyleganie kropel 
cieczy do zwalczanych organizmów 
lub powierzchni rośliny (silnie wo-
skowatej lub owłosionej). Powinno 
się je aplikować, gdy dodatek środka 
zwilżającego jest konieczny lub wy-
magany i wynika z zapisów zawartych 
w etykietach. Są to m.in.: Mediator 
Max, Silitop, Silwet Gold, Silwet Pro, 
Slippa, Slipper, Superam 10 AL, Trend 
90 EC. Można też nimi wspomagać 
działanie niektórych herbicydów. 
W handlu mogą być dostępne wielo-
składnikowe adiuwanty modyfikują-
ce i aktywujące biologiczne działanie 

Do herbicydów aplikowanych 
dolistnie można dodawać 
adiuwanty olejowe popra-
wiające skuteczność.
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ochrona i wsparcie upraw!
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ochrona i wsparcie upraw!
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 Adiuwanty

Wszystkie nasze 
produkty posiadają 

atest PZH

Olemix 
84 EC

Superam 
10 AL

Katanol
96EC

Protektor 
780 MAX 

sklejacz

Fog 
95 EC
zamgławiacz

Olejan 
85 EC

Integran 
84EC 

adiuwant doglebowy

tylko insektycydów lub fungicydów, 
będące mieszaniną olejów, surfaktan-
tów i substancji buforujących odczyn 
(pH) cieczy.

Niektóre środki ochrony roślin 
i inne agrochemikalia podczas przygo-
towywania cieczy użytkowej i napeł-
niania zbiornika opryskiwacza silnie 
się pienią. Pianę tę można likwidować 
i redukować objętość cieczy specjal-
nymi adiuwantami odpieniającymi, 
takimi jak: Zero Piany, Defoma. 

Nie ze wszystkimi środkami 
Rozporządzenie Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 
dotyczące wprowadzenia do obrotu 
środków ochrony roślin zaleca re-
jestrację adiuwantów i stanowi, że 
wprowadzane do handlu i stosowania 
mogą być dopuszczone te adiuwanty, 
które uzyskały zezwolenie w danym 
państwie członkowskim. Jednak w roz-
porządzeniu jest zapis mówiący, że do 
czasu przyjęcia szczegółowych prze-
pisów, państwa członkowskie mogą 
stosować przepisy krajowe dotyczące 
udzielania zezwoleń dla adiuwantów. 
W efekcie tego w naszym kraju nie 
dokonano implementacji wymienio-
nego zapisu w zakresie adiuwantów 

i ich rejestracja jeszcze nie obowią-
zuje. Stąd w handlu mogą się poja-
wiać adiuwanty o niewystarczająco 
sprawdzonej przydatności, zwłaszcza 
w uprawach ogrodniczych. W przy-
padku wielu adiuwantów trudno się 
doszukać wyników dobrze udokumen-
towanych badań potwierdzających ich 
przydatność. Dotyczy to szczególnie 
upraw małoobszarowych. Należy pod-
kreślić, że kiedy określony adiuwant 
nie jest wymieniony w etykiecie herbi-
cydu czy innego środka ochrony roślin, 
to można z niego korzystać tylko na 
własną odpowiedzialność. Trzeba pa-
miętać, że w momencie opryskiwania 
w warunkach sprzyjających działa-
niu środka ochrony roślin, zwłaszcza 
herbicydu, dodatek adiuwantu może 
niekiedy wywołać efekt toksyczny nie 
tylko na chwastach, lecz też na rośli-
nach uprawnych. Może też zwiększać 
zawartość pozostałości środka w zebra-
nym plonie. Za skutki wynikające z po-
wodu braku działania, czy też spowo-
dowane uszkodzeniami uprawianych 
roślin ani producent, ani handlujący 
środkiem ochrony roślin nie ponoszą 
żadnej odpowiedzialności, jeżeli był 
użyty z adiuwantem niewymienionym 
w etykiecie. Adiuwanty powinno się 

aplikować kierując się informacjami 
zamieszczonymi w ich etykietach. 
Jednak czytając etykiety większości 
dostępnych w handlu adiuwantów, ich 
potencjalny użytkownik może odnieść 
wrażenie, że mogą być stosowane nie-
mal ze wszystkimi środkami ochrony 
roślin, biostymulatorami, nawozami 
dolistnymi, bez uwzględnienia specy-
fiki ich działania. Określony adiuwant 
wzmagający skuteczność jednego środ-
ka ochrony roślin, może nie wykazy-
wać wpływu na działanie innego, a na-
wet je obniżyć. Takie „uniwersalne” 
produkty rekomendowane do „wszyst-
kiego” trzeba stosować ostrożnie lub 
się ich wystrzegać. Z kolei w etykie-
tach środków i w różnych programach 
ochrony roślin nie zawsze są wymie-
niane adiuwanty, których dodatek do 
cieczy użytkowej jest uzasadniony. 
Uzupełniające informacje dla różnych 
gatunków roślin, środków ochrony 
i niektórych adiuwan-
tów, szczególnie wspo-
magających działanie 
herbicydów, są podane 
w „Programie ochrony 
roślin warzywnych na 
2020 r.” wydawnictwa 
Plantpress.

REKLAMA
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Maszyny  
do mycia,  
sortowania  
i pakowania warzyw
Przygotowanie warzyw do sprzedaży, niezależnie czy to na świeży rynek 
czy do niektórych zakładów przetwórczych wymaga odpowiedniego sprzętu. 
Producenci oferują coraz precyzyjniejsze maszyny.

Aleksandra Andrzejewska

N
a polskim rynku dostępne są 
maszyny wchodzące w skład 
linii do przygotowywania 
warzyw do sprzedaży zarów-
no krajowych producentów 

jak i zagranicznych. Wśród rodzimych 
firm są np. Agrotop Kaczmarek, Do-
masz, Hortech, KMK, KFMR Kruko-
wiak, Michalak Maszyny Rolnicze, 
Pióro Maszyny, Pro-Vega, Rempro-
dex, Sorpac, a spośród zagranicznych 
m.in. APH, Grimme, Htech, Redpack, 
Sormac, Wyma. W wielu gospodar-

stwach maszyny te współpracują 
w jednej linii.

Rozładunek towaru
Pierwszym elementem linii do 

przygotowywania warzyw do sprze-
daży może być wywrotnica skrzynio-
palet. Urządzenie to może być wy-
posażone w jedne lub dwa siłowniki. 
Są najczęściej uniwersalne maszyny 
pozwalające na rozładunek skrzynio-
palet o różnych wielkościach. Skrzy-
niopaletę można załadować za pomo-
cą wózka widłowego lub paletowego. 
Urządzenia te mogą być wyposażone 
w czujnik towaru, który mierząc po-
ziom zawartości w koszu zasypowym 

kolejnej maszyny pozwala kontrolo-
wać wychylenie skrzyni, zapewniając 
tym samym płynną pracę. Dzięki wy-
posażeniu w radiowy pilot zdalnego 
sterowania operator może obsługiwać 
maszynę bez wychodzenia z wózka 
widłowego.

Linia może rozpoczynać się ko-
szem przyjęciowym, który może być 
zapełniany z przyczepy lub ze skrzy-
niopalet, albo za pomocą przenośni-
ków taśmowych. W ofertach firm są 
kosze różnej wielkości. W zależności 
od modelu urządzenia wyposażone 
są w różne taśmy transportujące. 
Prędkość taśmy może być płynnie 
regulowana za pomocą falownika. 
Często standardowym wyposażenie, 
są koła oraz dyszel, które umożliwiają 
łatwe przestawiania urządzenia. Kosz 
przyjęciowy może być wyposażony 
w separator ziemi oraz od 1 do 3 
poprzecznych przenośników odbior-
czych. Rozstaw wałków separujących 

Wywrotnica skrzyniopalet KMK.
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Obieraczka nożowa MS-30
Do obierania ziemniaków i innych okrągłych warzyw.

REKLAMA

najczęściej jest regulowany. Liczne 
wersje wyposażenia koszy przyjęcio-
wych umożliwiają optymalne dopa-
sowanie do indywidualnych potrzeb 
przedsiębiorstwa. Ważne jest, żeby 
warzywa były delikatnie transporto-
wane, aby zminimalizować ryzyko 
ich uszkodzenia. Kosze przyjęciowe 
wykorzystywane są zarówno do wa-
rzyw korzeniowych, jak i cebuli czy 
ziemniaków.

Mycie warzyw korzeniowych
W przypadku przygotowywania 

warzyw korzeniowych z kosza przy-
jęciowego muszą one najpierw być 
umyte, zanim trafią do sortowania 
i pakowania. Niektóre zakłady prze-
twórcze wymagają warzyw umytych, 
ale dostarczonych luzem. Do mycia 
warzyw korzeniowych najczęściej 
wykorzystywane są myjki bębnowe. 
Napęd w tych urządzeniach może być 
realizowany np. przez pasy klinowe. 
Na tym etapie, w zależności od gleb 
na jakich uprawiane są warzyw, po-

wstaje sporo zanieczyszczeń. Wybie-
rając urządzenie, warto zapoznać się 
z rozwiązaniami pozwalającymi na 
usuwanie błota w trakcie pracy. Jed-
nym z rozwiązań są automatycznie 

otwierające się przepustnice. Prak-
tycznym rozwiązaniem są też czujniki 
kontrolujące poziom wody. Standar-
dowo maszyny myjące wykonywane 
są z blachy perforowanej, zwykłej, 
ale w ofertach firm są też możliwości 
zamówienia z blachy kwasoodpornej. 
Na rynku jest wiele różnych rozwią-
zań, ale warto wybierać te, które wy-
różniają się dużą wydajnością i łatwo-
ścią w konserwacji.

Precyzyjne sortowanie
Kolejnym etapem przygotowania 

umytych warzyw jest sortowanie. Do 
sortowania warzyw korzeniowych 
o podłużnych korzeniach najczęściej 
wykorzystywane są urządzenia rol-
kowe. Są one uniwersalne, bo można 
za ich pomocą również precyzyjnie 
sortować warzywa o kulistym kształ-
cie, np. cebulę czy ziemniaki. Do tego 
typu warzyw często wykorzystywane 
są sortowniki siatkowe. Sortowniki 
pozwala na wydzielenie kilku sortów. 
W sortownikach rolkowych istnieje 

Kosz rozładunkowy z firmy Michalak Maszyny Rolnicze.

Sortownik rolkowy z firmy 
Pro-Vega.

Sortownik sitowy z firmy Remprodex.
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szerszy zakres regulacji średnicy sor-
towania niż w przypadku urządzeń, 
w których sortowanie odbywa się na 
sitach. Wysortowane warzywa trafiają 
na dedykowane przenośniki odbiorcze 
i dalej, przez amortyzatory upadku 
surowca (zsypy uchylne na siłowni-
kach), do skrzyniopalet.

Dodatkowym bardzo praktycznym 
elementem linii jest zbiornik buforo-
wy, do którego trafiają warzywa za-
nim zostaną zapakowane. Urządzenie 
zapewnia stały zapas warzyw przed 
procesem pakowania. Kosz buforowy 
ma przesłonę wylotową o regulowanej 
szczelinie. W zależności od wielkości 
zasobnika istnieje możliwość wykona-
nia automatycznego układu zasypują-
cego składającego się z przenośnika 
(-ów) zasypowego na torze jezdnym, 
kaskady zasypowej zbiornika, układu 
czujników sterujących pracą załadunku 
i rozładunku.

Pakowanie i ważenie
Na rynku jest kilku producentów, 

którzy oferują proste urządzenia 
usprawniające pakowanie w duże opa-

kowania. Do napełniania big bagów 
służą urządzenia, w których istnieje 
możliwość dostosowania do worków 
o różnej wysokości. Kontrola procesu 
napełniania odbywa się przez czujni-
ki. Po osiągnięciu zadanego poziomu 
zasypu proces napełniania zatrzymuje 
się i wznawiany jest ponownie po wy-
mianie big baga przez sygnał zadany 
przez operatora. Sterowanie może być 

lokalne i zdalne (pilot radiowy). Dla 
wersji dwustanowiskowej nad kaska-
dami znajduje się dodatkowy przeno-
śnik – tryb pracy automatyczny: po 
napełnieniu skrzyni/big baga na jed-
nym stanowisku, następuje automa-
tyczna zmiana kierunku pracy układu 
i napełnianie na drugim stanowisku.

Do pakowania w worki raszlowe 
czy foliowe w mniejszych gospodar-
stwach sprawdzają się tzw. wagowor-

kownice. Natomiast w większych war-
to wykorzystać wagi kombincyjne. 
W ofertach firm jest wiele modeli, 
które mogą mieć nawet po kilkanaście 
pojemników ważących, różniących 
się wydajnością. W wagach kombi-
nacyjnych informacje dotyczące wa-
żenia wprowadza się na dotykowym 
panelu (ustawienia mogą być zapisane 
w pamięci). Zakres ważenia zależy od 
modelu wagi i może wynosić np. od 
250 g do 10 kg. 

Odważone porcje warzyw kiero-
wane są do urządzeń pakujących np. 
w worki raszlowe lub foliowe. Worki 
powstają z siatki/folii, która nawinięta 
jest na rolce, przez zgrzewanie z dwóch 
stron za pomocą specjalnego grzejni-
ka. Element grzejny i tylna strona 
są ruchome, by uzyskać maksymal-
ne otwarcie. Dzięki temu siatka nie 
przylepi się do grzejnika, co pozwoli 
na uniknięcie wadliwego oddzielenia. 
Następny krok to napełnienie worka, 
odbywające się na taśmie, której sil-
nik jest zdalnie sterowany. Następnie 
napełniony worek przesuwa się do gło-
wicy zszywającej, gdzie zostaje zszyty 
i oddzielony od zwoju za pomocą dru-
giego elementu grzejnego.Raszlownica z firmy KMK. Zdjęcia: A. Andrzejewska

Myjnia bębnowa z firmy Pro-Vega.

Waga kombinacyjna Manter, z oferty firmy APH Group.
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Regulacje  
w siewnikach  
punktowych
Pneumatyczne, punktowe siewniki do warzyw umożliwiają precyzyjny 
wysiew nasion. Konstrukcje tych maszyn mają szeroki zakres regulacji 
pozwalający na uzyskanie założonych parametrów siewu. Jak przygotować 
punktowy siewnik do siewu opisujemy na przykładzie marek Monosem oraz 
Agricola Italiana. 

dr inż. Jacek Skudlarski
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie

N
asiona warzyw nie są tanie, 
dlatego warto prawidłowo 
wyregulować siewnik przed 
pracą. Producenci siewni-
ków dostarczają materiały, 

pozwalające na dokładne wylicze-
nie ilości nasion w zależności od ich 

średnicy i zaplanowanej normy siewu. 
Nawet jeśli zleca się siew usługowo, 
również warto upewnić się czy siew-
nik jest właściwie przygotowany do 
pracy.

Regulacja głębokości siewu
Istotną regulacją, którą należy 

dokonać po zagregowaniu ciągnika 
z siewnikiem jest wypoziomowa-
nie poprzeczne i wzdłużne. Od tego 
ustawienia zależy prawidłowa pozycja 
redlic wysiewających, a tym samym 

głębokość ich pracy. Jeśli siewnik jest 
przechylony do przodu – redlica sieje 
płycej, a jeśli do tyłu – głębiej. Przy 
nieprawidłowym wypoziomowaniu 
poprzecznym nie będzie zachowa-
na prawidłowa głębokość pracy na 
wszystkich sekcjach wysiewają-
cych. Regulacja wypoziomowania 
poprzecznego odbywa się przez od-
dzielne ustawienie pozycji kół pod-
porowo-napędowych po obu stronach 
maszyny. Za pomocą kół podporowo-
-napędowych ustala się także pozycję 
pracy sekcji wysiewających do siewu 
płaskiego lub w redlinach. Regula-
cję głębokości siewu wykonuje się 
zmieniając położenie redlicy w sto-
sunku do przedniego koła. Czynność 
tę wykonuje się za pomocą pokrętła. 
Obracanie pokrętłem w jedną stronę 
powoduje podnoszenie koła ustala-
jącego i wzrost głębokości siewu. 
Natomiast ruch pokrętłem w stronę 

Ważną czynnością przed rozpoczęciem pracy jest 
wykonanie szeregu regulacji umożliwiających po-
prawną pracę siewnika. 
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odwrotną umożliwia zmniejszenie głę-
bokości siewu. Poprawność regulacji 
ułatwia wskaźnik prętowy i podziałka. 
Regulację należy dokonać niezależnie 
dla każdej sekcji. Zaleca się po przeje-
chaniu kilku metrów sprawdzenie czy 
oczekiwana głębokość jest osiągnięta. 

Wybór odległości wysiewu
Regulacja odległości siewnej 

w siewnikach Monosem odbywa się 
przez zmianę ustawień w przekładni 
dystansowej. Zależnie od wersji siew-
ników Monosem dotyczącej rozsta-
wu między rzędami dostępne są trzy 
wersje przekładni. Pierwszą z nich 
jest centralna przekładnia dystansowa 
(minimalny rozstaw między rzędami 
wynosi 33 cm), drugą tylna przekład-
nia dystansowa (minimalny rozstaw 
między rzędami 20 cm), a trzecią 
przekładnia wbudowana w blok koła 
(minimalny rozstaw między rzędami 
43 cm). Centralna przekładnia składa 
się z 6 kół zębatych umieszczonych 
na górnym wałku oraz 3 kół zębatych 
zamontowanych na wałku dolnym. 
Taki układ pozwala uzyskać 16 przeło-
żeń. Zmiana zagęszczenia odbywa się 
przez ustawienie kombinacji przełożeń 
w wyniku przesunięcia całego zespołu 
kół zębatych na górnym wałku. Jest to 
możliwe przez ruch dźwigni zwalnia-
nej zapadką. 

W konstrukcji przekładni umiesz-
czonej na boku koła (również i ona 
oferuje 16 przełożeń) zastosowano 
układ 6 kół zębatych umieszczonych 
na górnym wałku oraz 3 kół zębatych, 
które są przestawiane. Regulacja od-
ległości nasion w rzędzie odbywa 
się przez wybranie odpowiedniego 
koła zębatego, założenie go na wałek 
i ustawienie w osi koła wybranego 
z przesuwnego zespołu kół zębatych.

W siewnikach marki Agricola Ita-
liana wybór odległości siewu jest re-
alizowany przez przekładnię z kołami 

zębatymi i dźwignię przełączeniową. 
Jedno z kół znajduje się na piaście 
koła napędowego. Natomiast drugie 
koło znajduje się w górnej części 
przekładni. Zmiana przełożeń, a tym 
samym prędkości obrotowej tarczy 
odbywa się przez wymianę koła łań-
cuchowego na osi koła napędowego 
oraz przesunięcie zestawu kół łań-
cuchowych. Do dyspozycji rolnika 
dostępnych jest wiele kół zębatych, 
co oferuje szeroki zakres regulacji. 
Ponadto odległość siewu zależy od 
ilości otworów na tarczy, które są wy-
mienne i dostosowane do wysiewu 
różnych warzyw.

Aplikacja do ustawienia  
obsady nasion

W siewnikach Monosem do usta-
wienia obsady nasion dostępna jest 
aplikacja instalowana w smartfonach. 
Jej zastosowanie wymaga w pierwszej 

kolejności zmierzenia obwodu koła na-
pędowego. Następnie należy spraw-
dzić ile otworów znajduje się na tarczy, 
która będzie wykorzystana do siewu 
nasion wybranej uprawy. Te wartości są 
wprowadzane do aplikacji. Następnie 
należy podać jakie odległości mają być 
zachowane między nasionami w rzę-
dzie. W dalszej kolejności wpisuje się 
odległość pomiędzy rzędami. Po wpi-
saniu tych wartości aplikacja wskaże 
przełożenie na przekładni pozwalające 
uzyskać zadane parametry siewu.

Zadaniem selektorów (zgarniaczy) 
jest usuwanie nadmiaru nasion przy-
ssanych do komórek tarczy wysiewa-
jącej. Położenie selektora jest ustalane 
za pomocą dźwigni. Wartość nastawy 
jest ustalana za pomocą skali wzdłuż 
której porusza się dźwignia sterująca 
położeniem selektora. Przed tą czyn-
nością odkręca się nakrętkę odbloko-
wującą dźwignię, którą po dokonaniu 
regulacji należy dokręcić. Popraw-
ność ustawienia zgarniaczy można 
sprawdzić przez okienko wziernika 
umożliwiającego podgląd na tarczę 
przy włączonym podciśnieniu. Przy 
podniesionej maszynie poruszając 
kołem napędowym, a tym samym 
wywołując ruch tarczy, można oce-
nić czy występują puste komórki czy 
też pojedyncza komórka zabiera kilka 
nasion. Selektory oraz korpus aparatu 
rozdzielającego w siewnikach Mo-
nosem są wykonane z mosiądzu, co 
eliminuje elektryzowanie się nasion.

Regulacja dmuchawy
Regulacja dmuchawy sprowadza 

się do ustawienia prawidłowej war-
tości podciśnienia, które zapewni 
przysysanie nasion do otworów tarcz 
pojedynkujących. Przy właściwym 
podciśnieniu strzałka na manome-
trze powinna znajdować się w zie-
lonym polu. Czynność tę wykonuje 
się obracając śrubą znajdującą się 
z tyłu wentylatora. Wykręcając śrubę 
zmniejsza się podciśnienie. Regulację 
tę należy wykonać przy stałych obro-
tach silnika, a tym samym WOM-u. 
W przypadku siewników Monosem 
manometr nie jest stosowany. Najważ-
niejsze by prędkość obrotowa WOM 
wynosiła 540 obr./min.

Znajdujący się przed kołem usta-
lającym rozgarniacz udrażnia miejsce 
przed linią wysiewu z ewentualnych 
grud. Regulacja tego urządzenia 
obejmuje odpowiednie ustawienie 

Jedną z regulacji jest ustawienie głębokości. Odbywa się to przez 
zmianę położenia redlicy w stosunku do przedniego koła ustalającego.

Precyzyjne siewniki mają 
opracowane tabele infor-
mujące jakie tarcze z iloma 
otworami i jakie biegi należy 
dobrać dla uzyskania pożą-
danych odległości.



warzywa@plantpress.pl 3/2020 warzywa

79

M
EC

H
AN

IZ
AC

JA

wysokości jego położenia. Zależnie 
od konstrukcji sekcji odbywa się to 
przez obracanie nakrętki motylkowej 
lub poluzowanie śrub i podniesienie 
bądź opuszczenie rozgarniaczy. Re-
gulacja jest wykonywana oddzielnie 
dla każdej sekcji. 

Wyposażeniem niektórych sekcji 
wysiewających jest kółko dociskowe 

z opasaniem ze stali nierdzewnej. Jed-
ną z regulacji wykonywaną w siewni-
kach jest regulacja docisku tego kółka. 
Odbywa się ona przez odkręcanie lub 
dokręcanie nakrętki regulującej na-
pięcie sprężyny, która dociska kółko.

Wyposażeniem sekcji siewni-
ków są zagarniacze, które zamykają 
bruzdę. Zagarniacze posiadają regu-
lację wysokości. Można je także uno-
sić. Pozycja zagarniacza jest ustalana 
przez zablokowanie listwy z otwora-
mi, z którą jest on zintegrowany za 
pomocą zawleczki. 

W siewnikach Monosem jak 
i Agricola Italiana dostępne są sekcje 

z dwoma aparatami rozdzielający-
mi nasiona. W tej sekcji producenci 
stosują pojedyncze redlice. W tych 
rozwiązaniach można regulować od-
ległość pomiędzy redlicami w zakresie  
80–115 mm (siewniki Monosem) 
i 70–120 mm (Agricola Italiana).

Nastawienie znacznika śladów
Pneumatyczne siewniki do warzyw 

mogą być wyposażone w mechanicz-
ne lub obsługiwane hydraulicznie 
znaczniki przejazdów. Są one usta-
wiane tak, aby wskazać ślad po którym 
poruszać się będzie koło przednie cią-
gnika podczas jazdy powrotnej. W celu 
ustawienia długości znaczników nale-
ży poluzować śruby mocujące uchwyt 
ramienia z talerzem znacznika, a na-
stępnie przesunąć ramię o odpowiednią 
odległość. Długość znacznika prawego 
i lewego mierzy się od skrajnej redlicy 
do śladu zostawionego na powierzchni 
pola przez znacznik. Przy obliczaniu 
długości znaczników należy uwzględ-
nić rozstaw kół ciągnika.

Po rozpoczęciu siewu warto 
sprawdzić czy jest on wyko-
nany zgodnie z ustawieniami.

Zdjęcia: A. Wilczyńska,  
A. Andrzejewska

Na zbiornikach znajdują się zgarniacze do regulacji ilości nasion  
na tarczy wysiewającej.

Tarcza wysiewająca może 
mieć jeden lub dwa rzędy 
otworów. REKLAMA
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Robovator – zautomatyzowane  
odchwaszczanie

Producentem inteligentnego pielnika Robovator jest 
duńska firma F. Polusen Engineering, a dystrybutorem 

w Polsce jest firma Rolnictwo Precyzyjne Andrzej Przeper-
ski. Urządzenie służy do zwalczania chwastów w uprawach 
rzędowych. Elementem roboczym są mechaniczne noże, 
napędzane siłownikiem hydraulicznym. Noże podcinające 
usuwają chwasty w rzędzie roślin uprawnych omijając je. 
Jest to możliwe, dzięki zaprojektowaniu specjalnych ka-
mer monitorujących rośliny uprawne, odróżniające gatunki 
chwastów. Całością pracy steruje komputer. Z kamery jest 
wysyłany do niego sygnał i w odpowiednim momencie 
noże podcinające odsuwają się, nie uszkadzając roślin 
uprawnych. Po minięciu rośliny – narzędzia ponownie wra-
cają do rzędu. Elementy hydrauliczne są zaprojektowane 
do pracy z dużą prędkością (do 8 km/godz.) i długą żywot-
nością. Automatyczne sterowanie poprzeczne sprawia, że 
maszyna pozostaje w dokładnej pozycji. Elementami 
roboczymi, które pracują w międzyrzędziach są gę-
siostopki. Ich liczba dostosowana jest do szerokości 
roboczej i może wynosić od 25 do 75 cm. Minimal-
na odległość między roślinami w rzędach powinna 
wynosić 5 cm. Rama pielnika składa się z dwóch 
części – stałej podążającej za ciągnikiem oraz prze-
suwanej hydraulicznie w poprzek do kierunku jazdy 
ciągnika. Maksymalne przesunięcie wynosi +/–20 
cm, które jest realizowane przez komputer na podsta-
wie analizy informacji z kamer umieszczonych nad rzę-
dami roślin. Przesuw boczny realizowany jest precyzyj-
nie przez zastosowanie proporcjonalnych elektrozaworów 
hydraulicznych i kamer o wysokiej rozdzielczości. Dzięki 
zastosowaniu automatycznego przesuwu poprzecznego 
pielnika, można go zastosować również w uprawach po-
sadzonych sadzarkami/siewnikami sterowanymi ręcznie. 
Dostępne są modele od 2 do 31 rzędów. Mogą być one 
montowane na przednim lub tylnym TUZ-ie ciągnika. Piel-
nik nie będzie spełniał swojej roli, gdy rośliny uprawne 
w rzędach zachodzą na siebie, ale w takiej fazie konkuren-
cja ze strony chwastów jest już zwykle niewielka. Ponad-
to nie nadaje się do usuwania chwastów, które przerosły 
rośliny uprawne. Dotychczas uzyskano pozytywne wyniki 
pracy w uprawach m.in. sałaty, jarmużu, brokułu, kalafiora 
i selera. W bieżącym roku będą testowane np. w uprawach 
buraka, pomidora, papryki, kukurydzy i cebuli. AA

Obieraczki do warzyw

Firma Sormac, oferująca maszyny do mycia oraz wstęp-
nego przygotowania warzyw i owoców oferuje szero-

ką gamę maszyn. Wprowadza rozwiązania, na jakie jest 
zapotrzebowanie na rynku. Ma w swojej ofercie m.in. 
obieraczkę do warzyw korzeniowych, która obiera korzeń 
ze skórki, ale pozostawia część naci. Maszyna powstała 
jako odpowiedź na zapotrzebowanie na rynku. Konsu-
menci zaczęli chętniej sięgać po marchew z nacią, ale 
jednocześnie wymagali by była ona obrana. Uniwersalna 

obieraczka nożowa UP-8000 jest przeznaczona do obie-
rania warzyw podłużnych, np. marchwi, pietruszki czy 
ogórka o długości co najmniej 16 cm. Wydajność tego 
urządzenia określono na ok. 8500 szt./godz. W ofercie 
jest też model KP-60 o wydajności do 4500 szt./godz. 
Do obierania małych warzyw (do 10 cm długości) prze-
znaczona jest obieraczka nożowa KWS. Urządzenie jest 
tak skonstruowane, że obiera produkt dookoła. Również 
jeśli marchew posiada nać, może być ona obierana przez 
tę maszynę. Górna część produktu jest rozpoznawana, 
a maszyna może być ustawiona w taki sposób, aby nać 
nie została naruszona. AA

Duński pielnik – Robovator pozwala w pełni auto-
matycznie usuwać chwasty nie tylko w międzyrzę-
dziach, ale również w rzędach rośliny uprawnej.

Obieraczka  
nożowa  
UP-8000 marki 
Sormac.
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MASZYNY WARZYWNICZE 

Pełna oferta na www.myjkidowarzyw.pl
tel. 783 09 20 08

do rozładunku,  
mycia,  
polerowania  
i selekcji

Zwinna Valtra serii F
Valtra serii F to ciągnik do pracy przy uprawach specjali-

stycznych w gospodarstwach ogrodniczych. Szerokość 
ciągnika wynosi od 1,3 do 1,8 m, dzięki czemu idealnie 
sprawdzi się on na wąskich przejazdach. Specjalnie ukształ-
towane podwozie w połączeniu z osią przednią umożliwia 
skręt kół pod kątem 55 stopni. Dzięki temu promień skrętu 
wynosi tylko 3,6 m. Valtra serii F to ciągnik niewielkich 
rozmiarów, którego wydajny układ hydrauliczny pozwala 
na wykorzystanie równie wydajnego osprzętu. Valtra serii 
F jest dostępna w trzech podstawowych wersjach. Są to 
ciągniki z kabiną lub bez niej (1,5–1,8 m szerokości) oraz 
ich wąskie wersje (1,3–1,5 m szerokości) – dedykowane 
m.in. do jagodników i winnic. Bez kabiny i z konstruk-
cją zabezpieczającą przed skutkami wywrócenia (ROPS) 
maszyna nie przekracza 1,4 m wysokości. Jest to model 
kompaktowy, idealny do pracy w ciasnych przestrzeniach. 
Aby uzyskać idealne dostosowanie do potrzeb, dostępny 
jest szeroki wybór tylnych kół – 24 i 28 cali, z odpowied-
nimi przednimi kołami – 16–20 cali. Seria F to idealne 
połączenie małego ciągnika i wydajnej hydrauliki, które 
pozwala sprostać wymaganiom specjalistycznej uprawy. 
Valtra serii F może być wyposażona w dwie lub trzy pompy 
hydrauliczne i do czterech zaworów do obsługi osprzętu. 
Dostępna jest również regulacja przepływu i montowane 
pośrodku szybkozłącza. Seria F dysponuje udźwigiem do 
3 ton. Specjalne prace wymagają dużej liczby biegów. 
Ekonomicznym rozwiązaniem jest mechaniczna skrzynia 
biegów 24 + 24R wyposażona w synchronizowaną prze-
kładnię shuttle zapewniającą odpowiedni bieg dla każde-
go zadania. Gdy jednak priorytetem jest większy komfort 
pracy i wydajność, odpowiednim wyborem jest przekładnia 
power shuttle 24 + 12R w połączeniu ze skrzynią typu po-
wer shift. Dzięki temu obsługa ciągnika jest łatwa nieza-
leżnie od warunków.  AA

Aplikator doglebowy  
taśmy kroplującej

Firma Łukomet oferuje praktyczne rozwiązanie po-
zwalające na umieszczanie taśm kroplujących pod 

powierzchnią gleby. Pojedyncza sekcja aplikatora to 
skrzynkowe redło z łukową rurą zmieniającą kierunek 
rozwijania taśmy z pionowego na poziomy. Na wlocie 
i wylocie rury zainstalowane są rolki zapewniające wła-

ściwe prowadzenie i ułożenie taśmy na dnie wykonanego 
rowka. Do korpusu redła zamocowany jest zawiasowo 
obsypnik zagarniający powstały rowek. Nad korpusem 
redła znajduje się szpula, której boczne tarcze posiadają 
wewnętrzne, wymienne dyski dopasowane do konkret-
nych szpulek z taśmą. Wał szpuli jest łożyskowany w ło-
żyskach kulkowych i hamowany regulowanym hamul-
cem taśmowym zapewniającym właściwy naciąg taśmy 
i przeciwdziałający samorozwijaniu. Sekcje aplikatorów 
montowane są na belce wykonanej z profilu zamkniętego 
100 x 100 mm z kozłem TUZ. 
Jeżeli istnieje obawa kolizji 
elementów kozła z pozycjami 
aplikatorów lub taśmy muszą 
być rozłożone gęściej niż sze-
rokość aplikatora to stosowana 
jest belka podwójna. Łukomet 
oferuje również belkę dwu-
stronnie wklęsłą umożliwia-
jącą bezkolizyjne, przesuwne 
mocowanie dwustronne. Dla 
zapewnienia właściwej głę-
bokości pracy dwie reprezen-
tatywne sekcje aplikatorów 
powinny być poprzedzone 
regulowanym szerokoprofi-
lowym kołem, a podnośnik 
ciągnika powinien zapewniać 

swobodną zmianę po-
łożenia cięgien dolnych. 
Wysokość zamocowania 
łącznika górnego na koźle po-
winna tworzyć układ równoległo-
boku z cięgłami dolnymi zapewniając 
poziomą pracę radełek w niewielkim za-
kresie zmian położenia. AA

Kompaktowy ciągnik Valtra seria F.
Zdjęcia: A. Andrzejewska, firmowe

Aplikator doglebowy  
taśm kroplujących  
z firmy Łukomet.

REKLAMA
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Sposoby 
przechowywania 
cebuli
Przechowalnia to nie szpital, bo jakość produktu, który jest w niej 
przetrzymywany nie poprawi się. Jedyne co można zrobić, to utrzymywać 
odpowiednie warunki w trakcie przechowywania, żeby te straty 
zminimalizować – podkreślał Adam Rydzyński z firmy Omnivent zaczynając 
swój wykład nt. przechowywania cebuli.

R
eprezentant firmy Omnivent 
wyjaśniał jakie są zalety 
i wady różnych sposobów 
przechowywania cebuli 
podczas jednego z tego-

rocznych szkoleń zorganizowa-
nych przez firmę Bayer pod Wrze-
śnią. Swoje wystąpienie rozpoczął 
od zwrócenia uwagi, że o długim 
przechowaniu cebuli trzeba myśleć 
już na etapie wyboru odpowiedniej 
odmiany. Planując przechowanie 
cebuli należy zwrócić uwagę m.in. 
na takie cechy jak odporność na 
choroby przechowalnicze, a zwłasz-
cza zgniliznę szyjki cebuli oraz na 
choroby bakteryjne. Powinny być 
to odmiany nadające się do długie-
go przechowywania czyli w typie 
Rijnsburger. Prelegent podkreślił 
też, że odmiany te powinny być 
w odpowiedni sposób zbierane 
i magazynowane, ponieważ każde 
uszkodzenie mechaniczne na tym 
etapie sprzyja infekcjom patogenów 
w przechowalni.

Przechowywanie cebuli luzem

W trakcie przechowywania cebuli 
bardzo ważne jest dobranie odpowied-
niej ilości powietrza na każdą tonę 
produktu. W przechowalnictwie prak-
tykowane są różne systemy wymiany 

powietrza. Przechowując cebulę lu-
zem na pryzmie najczęściej spotyka-
ne są kanały ustawiane na posadzce 
w formie kanałów drewnianych lub 
metalowych. Zaletą kanałów drew-
nianych jest łatwość ewentualnych 
napraw, ale wadą jest to, że zajmują 
sporo miejsca w czasie składowa-
nia. Można też wykorzystać kanały 

wentylacyjne metalowe ustawiane na 
posadzce. Są lżejsze i łatwo je maga-
zynować. Jeden rząd kanałów mieści 
się na jednej palecie. Warto wiedzieć, 
że kanały te dla wydajnej pracy nie 
powinny być zbyt długie. Najlepiej 
sprawdzają się gdy mają ok. 15–18 
m. Przy odpowiednio wydajnych 
wentylatorach maksymalna ich dłu-
gość może sięgać 25 m. Im dłuższy 
kanał tym trudniej uzyskać wyrów-
naną temperaturę na przekroju całej 
pryzmy. Przyczynami zbyt dużej delty 
temperatury w pryzmie jest również 
za mała wydajność wentylatorów, 
za nisko usypana pryzma, zbyt mały 
otwór wlotu kanału wentylacyjnego, tel. 607 160 356

SKRZYNIOPALETY NA WARZYWA I OWOCE

356160 333561 660 66

��czterostronnie obrabiane i na życzenie klienta klejone
� realizujemy zamówienia dla grup producenckich

� producent posiada wymagane certyfikaty
�  w ofercie kora

www.dan-bor.pl
609 79 92 92, 721 024 578

e-mail: biuro@dan-bor.pl

Systemy przechowywania ce-
buli omówił Adam Rydzyński 
z firmy Omnivent.

Przechowanie cebuli luzem na pryzmach – z kanałami umieszczonymi 
w posadzce.

REKLAMA
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SSYYSSTTEEMMYY  WWEENNTTYYLLAACCYYJJNNEE
CCHHŁŁOODDNNIICCTTWWOO
SSKKRRZZYYNNIIOOPPAALLEETTYY

Wszechstronny w technikach przechowalniczych!

nie równy kalibraż lub nie równo usy-
pana pryzma.

Rozmieszczenie kanałów też jest 
bardzo ważne. Jak wskazywał specja-
lista najlepiej zachować maksymalnie 
taką odległość, między środkami ka-
nałów, ile wynosi wysokość pryzmy 
z cebulą. Przestrzegał, że ustalając np. 
odległość 4 m należy usypać minimal-
nie taką wysoką pryzmę. 

Alternatywą kanałów ustawianych 
na posadzce są kanały wykonane 
w posadzce, które mogą być przy-

kryte drewnianymi belkami. Dystans 
w kształcie trapezu przymocowany do 
belki, powinien być tak zwymiarowa-
ny, by ta sama ilość powietrza wydo-
stawała się na początku kanału jak i na 
końcu . W przypadku tego rozwiązania 
brzegi kanałów nie powinny być od 
siebie oddalone dalej niż 2 m. Większe 
odstępy mogą powodować problemy 
z produktem między kanałami.

Zaletą przechowywania cebuli lu-
zem, jest efektywne wykorzystanie 

powierzchni. Trzeba jednak pamiętać, 
że nie wszystkie odmiany cebuli na-
dają się do przechowywania na wyso-
kich pryzmach. Wadą tej metody jest 
brak możliwości składowania różnych 
odmian. Ponadto zarówno załadunek, 
jak i rozładunek powinny się odbywać 
w możliwie krótkim czasie (maksy-
malnie do tygodnia). Jeśli załadunek 
trwał dłużej wówczas cebula, która 
pierwsza trafiła do magazynu może 
być nadmiernie przesuszona w sto-
sunku do tej, która będzie ładowana 
jako ostatnia. Warto też pamiętać, że 
cebula, która jako pierwsza jest skła-
dowana, będzie wyjeżdżała jako ostat-
nia. W pryzmie trudniej zlokalizować 
ognisko chorobowe.

Cebula w skrzyniopaletach
Wybierając system do przecho-

wywania cebuli, należy skupić się 
na takim, w którym ruch powietrza 
jest wymuszany przez produkt leżący 
w skrzyni. W tym przypadku wenty-
lacja może być prowadzona w sys-

Żeby system mógł poprawnie pracować ważne jest precyzyjne ustawie-
nie skrzyniopalet.

O długim przechowaniu cebuli trzeba myśleć 
już na etapie wyboru odpowiedniej odmiany. 
Planując przechowanie cebuli należy zwrócić 
uwagę m.in. na takie cechy jak odporność na 
choroby przechowalnicze, a zwłaszcza zgniliznę 
szyjki cebuli oraz na choroby bakteryjne.

Cebula przechowywana w skrzyniopaletach  
– wyloty zabezpieczone za pomocą gąbek.

REKLAMA
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temie podciśnieniowym (ssącym), 
ciśnieniowym (tzw. skrzynka pocz-
towa) oraz systemie ciśnieniowym 
(tzw. blow). Jedną z ważnych zalet 
przechowywania cebuli w skrzynio-
paletach jest możliwość składowania 
wielu odmian w jednej przechowalni, 
a także bardzo małe ryzyko powsta-
wania tzw. odgniotów. W skrzyniach 
łatwiej zlokalizować ognisko choro-
by i je usunąć. W systemie ssącym 
ustawia się skrzynię za skrzynią 

w dwóch rzędach. Przerwa między 
rzędami skrzyń tworzy kanał wen-
tylacyjny. Ostatnie rzędy na samej 
górze od komory podciśnieniowej 
do końca skrzyń przykrywa się plan-
deką w taki sposób, żeby zasysane 
powietrze mogło przechodzić przez 
całą szerokość skrzyni. Dużą zaletą 
przechowywania cebuli w skrzynio-
paletach jest możliwość stopniowego 
rozładunku bez ryzyka zaburzenia 
wentylacji.

Prelegent podkreślał, jak powinna 
wyglądać skrzyniopaleta do systemu 
ssącego. Deski muszą się ze sobą mi-
jać. Pierwsza deska od dołu i ostatnie 
3 od góry są ze sobą połączone, po to, 
żeby zmusić powietrze do przechodze-
nia przez cebulę.

Przy przechowywaniu cebu-
li w skrzyniopaletach w systemie 
skrzynki pocztowej specjalista radził, 
żeby nie ustawiać zbyt długich rzędów, 
ze względu na ryzyko z wydajnością 
wentylacji. W tym systemie wykorzy-
stywane są skrzyniopalety o ścianach 
pełnych, kanałem wentylacyjnym jest 
otwór w palecie. Planując długie rzę-
dy trzeba zadbać o odpowiednio duże 
otwory wentylacyjne. Po ustawieniu 
rzędu skrzyniopalet konieczne jest 
zatkanie otworów w ostatniej skrzy-
niopalecie np. za pomocą gąbki.

W systemie skrzynki pocztowej ła-
two dosuszyć lub podgrzać produkt. 
System ten sprawdza się szczególnie 
przy przechowywaniu cebuli dymki, 
czosnku, a także cebul kwiatowych. 
Ponadto prelegent informował o moż-
liwości wykorzystania tego systemu 
wentylacji do szybkiego podsuszenia 
cebuli np. przed obraniem czy za-
pakowaniem. Można tworzyć małe 
jednostki dostosowane np. do dzien-
nego obrotu towaru. Dostępne są też 
urządzenia, pozwalające na szybkie 
dosuszenie do 30 skrzyniopalet. Spo-
sób ten ułatwia pracę zarówno jeśli 
cebula ma być obierana, jak i pako-
wana w worki.

Prawidłowy dobór systemu i wen-
tylacji powinien być dobrze przemy-
ślany do własnych potrzeb i wymagań. 
Bardzo ważną kwestią jest w pierw-
szej kolejności zaprojektowanie sys-
temu wentylacji po czym projekt bu-
dowlany otacza to ścianami.

Opracowała
Aleksandra Andrzejewska

Kom. Adrian: +48 696 318 028 |  Kom. Mateusz: +31 620 677 471
 info@deltaseedsholland.nl   |   www.deltaseedsholland.nl

NASIONA CEBULI

Nadaje się do średniego
lub długiego przechowywania

Wentylacja może być prowadzona w systemie podciśnieniowym (ssącym). Zdjęcia: A. Andrzejewska, firmowe

REKLAMA
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Na polskich  
i europejskich rynkach

Rozprzestrzenianie się koronawiru-
sa Covid-19 budzi niepokój i ma 

wpływ na globalną gospodarkę i po-
pyt na produkty spożywcze. Nastrój 
na europejskim rynku ziemniaków 
na przełomie lutego i marca był ner-
wowy, a przemysł i rynek „trawił” 
najnowsze informacje na temat koro-
nawirusa i analizował jego możliwy 
wpływ na handel. Wzrost liczby no-
wych przypadków zakażeń wirusem 
w Chinach zwalnia, ale nowe ogni-
ska epidemii powodują coraz większe 
obawy. 

Światowy handel ziemniakami 
jest podatny na tę chorobę. Chiny, 
Japonia i Korea Południowa są waż-
nymi rynkami mrożonych frytek dla 
dostawców z Ameryki Północnej, ale 
przed wszystkim z UE. Duża część 
popytu pochodzi z rynku gastrono-
micznego, który jest szczególnie 
dotknięty wirusem, ponieważ ludzie 
unikają restauracji z obawy przed za-
rażeniem się. Może być zwiększony 
popyt na produkty mrożone do użyt-
ku domowego, gdy kupujący groma-
dzą zapasy produktów, które można 
jeść przez długi czas, co oznacza, 
że nie muszą odbywać regularnych 
zakupów. W miarę utrzymywania 
się wirusa, zakłóceniom ulegać bę-
dzie globalny handel wysyłkowy. 
Dostawcy z USA już zgłaszają brak 
transportu morskiego pochodzące-
go z Chin, co ma wpływ na eksport 
towarów z powrotem przez Pacyfik. 
W portach chińskich nie ma wy-
starczającej liczby pracowników do 
prac przeładunkowych, nie ma też 
odpowiedniej ilości kierowców cię-
żarówek, aby towary mogły zostać 
rozwiezione do i z fabryk lub maga-
zynów. 

Niepokój związany z Covidem 19 
rozlał się na europejski rynek kon-
traktów terminowych w tym tygodniu. 
Cena kontraktów futures na EEX na 
kwiecień 2020 r. spadła w końcu lu-
tego do 133 euro/t, o 60 euro/t od po-
czątku 2020 r. (w tydzień o 27 euro/t) 
i był to najniższy jej poziom od wrze-
śnia 2019 r. Ponadto zapasy większe 
niż oczekiwano i obawy dotyczące 
jakości przechowywanych ziemnia-
ków wpłynęły również na spadek cen 
ziemniaków. 

Wysoka jak na tę porę roku tem-
peratura wpływa na jakość i zużycie 
ziemniaków w Niemczech. Ostatni 

raz temperatura spadła poniżej zera 
w niemieckiej stolicy Berlinie 26 
stycznia, a w lutym jej średni poziom 
w ciągu dnia oscylował ok. 10°C. Ta-
kie warunki z jednej strony powodują 
zmniejszenie popytu konsumpcyjne-
go, a z drugiej mogą pogarszać jakość 
ziemniaków w przechowalniach i ma-
gazynach, gdzie nie ma możliwości 
utrzymywania stałej, optymalnej dla 
bulw temperatury. 

W pierwszym tygodniu marca śred-
ni poziom cen ziemniaków jadalnych 
(do bezpośredniej konsumpcji) na ryn-
ku niemieckim wynosił od 222 euro/t 
(ziemniaki II klasy) do 240 euro/t 
(I klasa). W porównaniu z ubiegłym 
rokiem jest to poziom o 20–25% niż-
szy, ale w odniesieniu do lutego 2018 r.  
tegoroczne ceny są ponad 2-krotnie 
wyższe. Ceny ziemniaków do prze-
twórstwa, w zależności do kierunku 
przeznaczenia, wielkości bulw i loka-
lizacji, wynosiły od 110 do 185 euro/t.

Według informacji AMI (Agricul-
tural Market Information) umowy na 
sezon 2020/2021 są uzgadniane nie-
co później niż zwykle. Sadzeniaki na 
rynku niemieckim mogą być tańsze 
niż w ubiegłym roku ze względu na 
większe zbiory w 2019 r., ale ocze-
kuje się, że wzrosną inne koszty (za-
kaz stosowania chemikaliów CIPC 
w przechowywaniu ziemniaków 
i konieczność stosowania preparatów 
alternatywnych może generować do-
datkowy koszt w następnym sezonie 
rzędu nawet kilkunastu euro/t). Ocze-
kuje się, że kontrakty będą o 6 euro/t 
niższe niż średnia pięcioletnia w nad-
chodzącym sezonie, a ceny zaczynają 
się od 120 euro/t w listopadzie 2020 r.,  

następnie 130 euro/t do stycznia, 140 
euro/t w marcu i 160 euro/t do czerw-
ca 2021 r. 

Ostatnie tygodnie również we Fran-
cji przyniosły osłabienie aktywności 
na rynku ziemniaków i spadek ich 
cen. Zdecydowana większość dostaw 
ziemniaków do przetwórstwa odbywa 
się na podstawie wcześniej zawartych 
umów, a tylko niewielka część po-
chodzi z zakupów wolnorynkowych. 
Mniejsze jest również zapotrzebowa-
nie na ziemniaki do konsumpcji na 
rynku wewnętrznym oraz stłumiony 
jest popyt eksportowy. Powyższe 
czynniki przekładają się na ceny, 
które w ostatnich tygodniach lutego 
i w pierwszych dniach marca obniżyły 
się o kilka procent. Ceny bulw Bintje 
do przetwórstwa spadły o ok. 10% – 
do 125 euro/t, a pozostałych odmian 
oscylują ok. 130 euro/t. Obecna śred-
nia cena ziemniaków do przetwórstwa 
jest 55–60% niższa niż rok temu, ale 
prawie czterokrotnie wyższa niż na 
przełomie lutego i marca 2018 r. 

Ceny ziemniaków jadalnych z prze-
znaczeniem na eksport, w zależności 
od średnicy bulw i wielkości opako-
wania, w ostatnim tygodniu lutego 
kosztowały od 170 do 320 euro/t, 
wobec 280–400 euro/t przed rokiem. 
Średni poziom cen detalicznych ziem-
niaków jadalnych w styczniu na ryn-
ku francuskim wyniósł 1,06 euro/kg 
i był zbliżony do stycznia ubiegłego 
roku, ale o 34% wyższy w porównaniu 
z analogicznym okresem 2018 r.

W Belgii ceny ziemniaków do 
przetwórstwa w ciągu ostatnich ty-
godni również się obniżyły o 10–15% 
– do 120–130 euro/t, ale mimo roz-

Tab. 1. Ceny ziemniaków na targowiskach w Polsce w lutym 2019 i 2020 r.

Wyszczególnienie Luty 2019 
(zł/kg)

Luty 2020 
(zł/kg)

Wskaźnik zmian cen
roczny (%) miesięczny (%)

Dolnośląskie 1,38 2,45 177,1 100,0
Kujawsko-pomorskie 1,15 1,73 150,7 96,3
Lubelskie 1,26 1,91 151,3 96,7
Lubuskie 2,00 3,00 150,0 120,0
Łódzkie 1,20 0,97 80,9 90,7
Małopolskie 0,95 1,44 151,1 110,0
Mazowieckie 1,07 1,64 154,3 147,8
Opolskie 1,60 2,40 150,0 100,0
Podkarpackie 1,18 1,98 166,9 100,4
Podlaskie 1,18 1,95 165,3 99,0
Pomorskie 1,45 2,55 175,9 103,4
Śląskie 1,11 2,00 179,5 102,8
Świętokrzyskie 0,95 1,44 151,3 105,5
Warmińsko-mazurskie 1,15 1,75 152,2 136,4
Wielkopolskie 1,46 2,07 142,3 98,1
Zachodniopomorskie 1,27 1,70 134,2 95,8
Cena	maksymalna 2,00 3,00
Cena	minimalna 0,95 0,97
Różnica	(%) 110,5 209,1

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych MRiRW
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HELM Polska Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 42, 02-672 Warszawa tel. 22 654 35 00, fax 22 654 83 10, www.helmpolska.com
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.

HELM poleca! 

REKLAMA

przestrzeniania się koronawirusa Co-
vid-19, nie jest on postrzegany jako 
główny powód spadku cen, gdyż moż-
na to przypisać stosunkowo dużym 
zapasom i pogorszeniu się jakości 
przechowywanych bulw. 

Na rynku holenderskim w ostat-
nim okresie spadki ceny ziemniaków 
do przetwórstwa były niewielkie, 
a w przypadku niektórych kategorii 
nieco wzrosły. Ceny te, w zależności 
od odmiany i kierunku użytkowania, 
kształtują się w przedziale 140–175 
euro/t i są co najmniej o połowę niższe 
niż przed rokiem. 

Po okresie bardzo dynamicznego 
wzrostu cen ziemniaków na polskim 
rynku w końcu minionego i pierw-
szych miesiącach bieżącego sezonu, 

od drugiej połowy listopada do końca 
stycznia były stabilne. Jednocześnie 
widać było coraz bardziej rosnącą 
presję na spadek cen, głównie pod 
wpływem napływających do kraju 
ziemniaków z importu. Import ziem-
niaków w ciągu pierwszych sześciu 
miesięcy bieżącego sezonu (lipiec-
-grudzień 2019 r.) wyniósł 128,3 tys. 
t i był prawie 7,5-krotnie wyższy 
w porównaniu z analogicznym okre-
sem poprzedniego sezonu. Głównym 
dostawcą ziemniaków na rynek polski, 
podobnie jak w latach poprzednich, 
były Niemcy, z których w drugiej po-
łowie 2019 r. sprowadzono 73,1 tys. 
t, wobec 8,6 tys. t w analogicznym 
okresie poprzedniego sezonu. Import 
ziemniaków z Wielkiej Brytanii wy-

niósł 15,5 tys. t był 7-krotnie większy 
w porównaniu z poprzednim sezonem. 
Import z Holandii był również bardzo 
wysoki w tej części sezonu (18 tys. 
t, wobec 2,2 tys. t w analogicznym 
okresie 2018 r.).

Na początku marca w dużym hurcie 
ziemniaki odmian o żółtym miąższu, 
zadowalającej jakości były oferowane 
po 0,67–1,00 zł/kg. A w tzw. zagłę-
biu ziemniaczanym (okolice Sieradza 
i Kalisza), w przypadku mniej popu-
larnych odmian czy bulw gorszej ja-
kości ceny spadły poniżej 0,60 zł/kg.

Średni poziom cen na rynkach hur-
towych ziemniaków w końcu lutego 
wynosił 1,37 zł/kg, wobec 1,28 zł/kg 
w analogicznym okresie poprzedniego 
roku i 0,54 zł/kg w końcu lutego 2018 
r. Krajowe ziemniaki w Broniszach 
osiągały cenę 1,00–1,33 zł/kg, w Ło-
dzi 0,80–1,33 zł/kg, w Rzeszowie 
1,60–1,80 zł/kg, w Lublinie 1,46–1,70 
zł/kg oraz we Wrocławiu 1,40–zł/kg 
– tabele 1–2.

mgr Wiesław Dzwonkowski
IERiGŻ-PIB w Warszawie

Tab. 2. Ceny oraz relacje cen ziemniaków na polskich rynkach
Wyszczegól-
nienie

Rodzaj ceny 
(zł/dt)

Styczeń 2019 
(zł/dt)

Styczeń 2020 
(zł/dt)

Wskaźnik zmian cen
roczny (%) miesięczny (%)

Ziemniaki

skup 52,7 39,8 53,6 80,4
targowisko 85,1 210,0 205,0 205,4
detal	(zł/kg) 1,43 2,52 2,56 2,58
import 201,8 105,3 120,1 118,3
eksport 130,6 182,5 156,2 158,0

Relacje	cen
skup/targowisko 0,62 0,19 0,26 0,39
targowisko/detal 0,60 0,83 0,80 0,80
skup/detal 0,37 0,16 0,21 0,31

Źródło: dane GUS
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Sadzenie  
i od razu 
obredlanie

Aleksandra Andrzejewska

W
arunki pogodowe pa-
nujące w tym roku, 
pozwoliły na bardzo 
wczesne rozpoczęcie 
sezonu uprawy ziem-

niaków. Najwcześniejsze nasadzenia 
rozpoczęto w Polsce już w lutym. 
Tak wczesne nasadzenia odbywają 
się w rejonach, w których występują 
lekkie, łatwo nagrzewające się gleby. 
Po posadzeniu ziemniaki są zabezpie-
czane za pomocą okryć z agrowłókni-

ny, a nawet niskich tuneli foliowych. 
W ten sposób można uzyskać naj-
wcześniejsze plony, które kierowane 
są na świeży rynek.

Nowy sposób sadzenia
Tradycyjny termin sadzenia ziem-

niaków jadalnych zwykle przypa-
da w połowie kwietnia. Większość 
plantatorów stosuje standardowe 
sadzarki, za pomocą których bul-
wy umieszczane są na odpowiednią 
głębokość, która zależy od wielkości 
bulw. W miarę wzrostu ziemniaków 
wykonuje się obredlanie. Wymaga 
ono dodatkowych przejazdów ro-

boczych, odpowiedniego sprzętu, 
ale w trakcie tej czynności mecha-
nicznie zwalcza się chwasty. Według 
starszych zaleceń zbyt głębokie sa-
dzenie może zwiększać ryzyko po-
rażenia czarną nóżką i rizoktoniozą. 
Powoduje to opóźnienie wschodów. 
Jednak doświadczenia wskazują, 
że można osiągnąć wysokie plony 
ziemniaka wykorzystując inną me-
todę sadzenia. W minionym sezonie 
w naszym kraju sadzono ziemniaki 
za pomocą sadzarek, które w jed-
nym przejeździe wysiewały nawóz, 
sadziły ziemniaki, spulchniały glebę 
i formowały redliny.

Sadzarka struktural DS 30. 

W technice sadzenia bulw ziemniaka wyróżnia się 
dwa podstawowe sposoby – sadzenie i późniejsze 
obredlanie lub sadzenie i jednoczesne formowanie 
redlin w jednym przejeździe roboczym. Pierwszy 
ze sposobów jest dedykowany wczesnym nasadzeniom, 
a drugi z powodzeniem można stosować sadząc 
ziemniaki w późniejszym terminie.
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Sadzarka pasowa Dewulf
Jedna z nich to sadzarka pasowa 

Dewulf Structural 30 z oferty firmy 
APH Group. Jest to model, który 
standardowo sadzi trzy rzędy, ale 
może sadzić też w dwóch rzędach. 
Sadzarka posiada automatyczną kon-
trolę głębokości sadzenia za pomocą 
czujnika ultradźwiękowego, który jest 
niewrażliwy na tworzenie się śladów 
ciągnika i jest płynnie regulowany za 
pomocą terminalu sterującego w ka-
binie ciągnika. Jest to innowacyjne 
rozwiązanie „Wave Belt”, składają-
ce się z falistego ułożenia pasków 
sadzących, chroniących sadzeniaki 
przed staczaniem się na jedną stronę 
w czasie sadzenia na pochyłym tere-
nie. Warto dodać, że sadzarka może 
występować w dwóch wariantach: 
w wersji zawieszanej lub ciągnionej. 
Może być też wyposażona w szereg 
funkcji, jak np. oprysk na sadzenia-
ki, podsiew nawozu, aplikator gra-
nulatu, poziomowanie maszyny przy 
podjeździe na wzniesienia Hill Master. 

System czujników MR Control, steru-
jących klapą formującą, zapewnia ide-
alne ukształtowanie zagonów. Dzięki 
kompaktowej budowie i skrętnym, 
tylnym kołom – dla wersji ciągnio-
nej, sadzarka jest bardzo zwrotna. Jak 
informuje producent sadzarka może 
pracować z wysoką prędkością jazdy 
(do 12 km/godz.).

5 w 1 – Grimme GL 420 Exacta
Model marki Grimme GL 420 

Exacta służy do uprawy gleby, sa-

dzenia, zaprawiania bulw, można za 
jej pomocą podsiewać mikrogranulat 
(np. nawóz) oraz formować redliny. 
Specjalna konstrukcja sadzarki GL 
420 Exacta sprawia, że odległość 
między miejscem wysadzenia bulwy 
a formowaczem redliny, jest mniejsza 
w porównaniu z innymi maszynami 
na rynku. Niewielki odstęp między 
wylotem bulw a blachą formującą 
zapewnia wysadzenie bulw zawsze 
w środku redliny, także na pochyło-
ściach. Mechaniczny sprzęg między 

Czterorzędowa sadzarka Grimme GL 420 Exacta.
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bruzdownikiem a blachą formującą 
umożliwia precyzyjne zachowanie 
głębokości sadzenia. Do uprawy gleby 
maszyna wyposażona jest w aktywny 
agregat uprawowy GR 300, ale opcjo-
nalnie może to być brona wirnikowa, 
zależnie od warunków glebowych 
w jakich ma pracować. Kompaktowa 
budowa maszyny i brak kół jezdnych 

zapewniają, że gleba za narzędziem 
uprawowym nie jest ponownie ugnia-
tana. Maszyna wyróżnia się dobrą 
zwrotnością.

Nie za wcześnie w pole
Jak informowali plantatorzy, którzy 

w ubiegłym roku sadzili ziemniaki 
wyżej wymienionymi modelami sa-

dzarek, tą metodą nie można wysadzić 
bulw zbyt wcześnie. Trzeba poczekać, 
aż gleba będzie dostatecznie ogrzana. 
W minionym roku do pracy w tym 
systemie warunki były bardzo dobre. 
Ciepła pierwsza połowa kwietnia 
pozwoliła na odpowiednie ogrzanie 
gleby. Ponadto jednokrotny przejazd 
po polu i jednoczesne uformowanie 
redliny pozwoliło na ograniczenie 
strat wilgoci z gleby. Plantatorzy 
informowali, że sadzenie w jednym 
przejeździe z formowaniem zapobie-
ga pękaniu redlin, co zmniejsza ilość 
zielonych bulw w płonie. Sadzenie 
odbywało się w rozstawie redlin 75 
cm, ale można też wykonywać redliny 
co 100 cm. Sposób ten sprawdza się 
zarówno w czasie suszy, bo wówczas 
w redlinie zatrzymywane jest więcej 
wilgoci, jak i w czasie nadmiernych 
opadów, bo gleba może wchłonąć 
wodę. W opinii plantatorów jakość 
uzyskanych bulw była bardzo dobra. 
Podkreślali oni, że opłaca się zain-
westować w sprzęt, który pozwala na 
precyzyjne sadzenie, ponieważ dzięki 
temu uzyskuje się wyrównane wscho-
dy, co ułatwia prowadzenie skutecznej  
ochrony roślin.

Niezależnie od sposobu sadzenia, redliny powinny być starannie ufor-
mowane. Zdjęcia: A. Andrzejewska, firmowe

Ważne jest dostosowanie od-
ległości między sadzeniakami 
w zależności od zaleceń ho-
dowcy, odmiany i warunków 
glebowych na danym polu.

Redliny formuje się najczę-
ściej w rozstawie co 75 cm, 
ale można też wykonywać 
redliny co 100 cm.

Ważna jest także odpowied-
nia głębokość sadzenia bulw 
ziemniaka.
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Sposoby  
na poprawę  
kondycji gleby

Dominujący od wielu lat w Polsce intensywny model uprawy doprowadził 
do znacznego  obniżenia żyzności gleb. Ponad 50% gruntów uprawnych 
jest nadal kwaśnych lub bardzo kwaśnych, co nie sprzyja utrzymaniu 
materii organicznej. Dochodzi jeszcze problem nadmiernego 
zagęszczenia gleb i zagrożenie zjawiskiem erozji, które wymagają 
często kosztownych interwencji. Jak temu zaradzić w sposób 
zrównoważony?

Farm Frites Poland Dwa
Gospodarstwo rolne w Bobrowni-

kach (woj. pomorskie) o powierzchni 
2,5 tys. ha specjalizuje się w uprawie 
ziemniaka do produkcji frytek. Od po-
nad dwudziestu lat tworzy i realizuje 
plan zarządzania materią organiczną 
w glebie. Jego wykonanie poprzedzają 
badania, które firma przeprowadza co 
4 lata. Oprócz analizy gleby na zawar-
tość makro- i mikroskładników, bada-
my także poziom materii organicznej, 
strukturę fizyczną oraz jej przepusz-
czalność hydrauliczną. Otrzymane wy-
niki pokazują wielkość zapasu materii 
w glebie po uprawach, wielkość jej 
rocznego ubytku i ilość konieczną do 
wprowadzenia w postaci resztek poż-
niwnych oraz nawozu organicznego. 
Dzięki temu badaniu monitorujemy 
również zdolność retencji wody w gle-
bie – informował Dariusz Sakson, szef 
działu pozostałych upraw i innowacji 
w gospodarstwie.

Powstały na podstawie tych analiz 
plan utrzymania materii organicznej 

REKLAMA



warzywa@plantpress.pl3/2020

VIII

warzywa

w gospodarstwie uwzględnia odpo-
wiedni dobór roślin pod kątem na-
stępstw w czteroletnim cyklu upraw. 
Tworzą go kolejno: ziemniaki – psze-
nica ozima – rzepak – pszenica ozima. 
Przedplonem dla ziemniaka jest tu 
rzodkiew oleista, cenne źródło ma-
terii organicznej, której silnie rozbu-
dowany system korzeniowy głęboko 
penetruje glebę i poprawia jej napo-
wietrzenie. Gospodarstwo zostawia 
na swoich polach resztki pożniwne 
po uprawie pszenicy i rzepaku oraz 
przyorywuje większą część produko-
wanej słomy. Jej resztę natomiast zbie-
ra i przekazuje okolicznemu hodowcy 
krów, w zamian otrzymując obornik. 
Trafia on na pola pozbawione słomy.

Agro-Belpol
Spółka Agro-Belpol z Bolesławic 

koło Słupska posiada wieloletnie do-
świadczenie w uprawie ziemniaka. Sa-
dzi go na dzierżawionej powierzchni 
pól wielkości ok. 500 ha. Ziemniak 
potrzebuje odpowiednich warunków 
glebowych do wzrostu i rozwoju, więc 
gospodarstwo nieustannie inwestuje 
w nowoczesny park maszyn oraz 
rozwiązania agrotechniczne przyja-
zne glebie, a także środowisku natu-
ralnemu. Aby zapobiec zagęszczeniu 
gleby, firma zaopatrzyła swoje maszy-
ny w szerokie opony radialne, które 
zapewniają lepszą przyczepność kół 
do podłoża. Siła ich nacisku na glebę 
ulega osłabieniu wskutek rozłożenia 
ciężaru na większej powierzchni opo-
ny. Podobną rolę spełniają również 
koła bliźniacze, zamontowane w czę-
ści maszyn, dzięki którym jednocze-
śnie ograniczone jest ryzyko poślizgu. 
Prace polowe wykonywane są tu przy 
niższych wartościach ciśnienia w opo-

nach, przez co zwiększa się przyczep-
ność maszyn do podłoża. Efektem tego 
jest mniejszy opór toczenia oraz lepsza 
moc uciągu, a co za tym idzie oszczęd-
ność czasu i redukcja zużycia paliwa. 

Gospodarstwo stara się łączyć pra-
ce polowe, dzięki czemu może ogra-
niczyć liczbę przejazdów ciężkich 
agregatów. Przygotowanie gleby pod 
uprawę ziemniaków odbywa się tu 
z uwzględnieniem jak najmniejszego 
oddziaływania na glebę. W pierwszej 
kolejności jest ona spulchniana grube-
rem, a następnie uprawiona agregatem 
uprawowym biernym na głębokość 
20 cm. Maszyny wykonujące za-
biegi w polu, poruszają się wyłącz-
nie po ścieżkach technologicznych, 
a ich praca odbywa się w warunkach 
optymalnej wilgotności gleby. Firma 
na bieżąco kontroluje stopień jej za-
gęszczenia. Od tych starań bowiem 
zależy wielkość plonu i jakość wy-
produkowanego ziemniaka.

Agro-Rappol
W gospodarstwie Agro-Rappol 

z Przytocka (woj. pomorskie) uprawa 
ziemniaków i zbóż realizowana jest 
na powierzchni ok. 350 ha. W walce 
ze zjawiskiem erozji wodnej i wietrz-
nej od lat sięga po sprawdzone prak-
tyki rolnictwa zrównoważonego. Jed-
ną z nich jest tworzenie i realizacja 
planu utrzymania materii organicznej 
w glebie. Plan ten zakłada płodoz-
mian przeciwerozyjny z udziałem 
roślin ozimych takich, jak pszenica 
ozima, jęczmień ozimy, pszenżyto 
i rzepak oraz rzodkiew oleista jako 
poplon. Dobór roślin odbywa się tu 
z uwzględnieniem ich szczególnych 
wymagań oraz stopnia zmęczenia 
gleby po kolejnych uprawach. Do 

uzupełnienia w niej zasobów ma-
terii organicznej gospodarstwo wy-
korzystuje ściółkę po pieczarkach, 
którą podaje na pola cyklicznie 
co 4 lata w dawce 15–20 t/ha oraz 
zostawia na nich resztki pożniwne 
i słomę. Właściciele farmy dbają też 
o strukturę fizyczną swoich gleb. 
Kontrolują stopień jej zagęszczenia 
oraz ograniczają liczbę przejazdów 
ciężkich agregatów rolniczych. 
W swoich maszynach stosują sze-
rokie ogumienie, obniżają ciśnienie 
w oponach podczas prac polowych 
i w miarę potrzeb, wykonują na po-
lach zabieg głęboszowania. W na-
szym gospodarstwie wykorzystujemy 
dwa systemy uprawy: bezorkowy oraz 
orkowy, w zależności od warunków 
atmosferycznych, głównie uwilgotnie-
nia gleby. Po zbiorach zbóż i rzepaku 
wykonujemy płytki zabieg talerzowa-
nia ścierni, aby przerwać kapilary 
i zapobiegać odparowywaniu wody 
oraz ułatwić kiełkowanie samosie-
wów. W latach z niedoborem wody 
do uprawy przedsiewnej, zamiast 
pługa, wykorzystujemy głębosz za-
gregowany z broną talerzową i wałem 
doprawiającym lub agregat ścierni-
skowy (gruber). Uprawa następuje 
bezpośrednio przed siewem, aby nie 
przesuszać gleby. W latach z opty-
malnym uwilgotnieniem gleby do 
uprawy wykorzystujemy pług, a orkę, 
w zależności od rośliny uprawnej, 
wykonujemy na głębokości od 22 do 
30 cm. Jeśli chodzi o głęboszowanie 
w celu zerwania podeszwy płużnej, 
wykonujemy je na głębokości ok.  
45 cm, natomiast gdy głębosz wyko-
rzystywany jest przedsiewnie, zamiast 
pługa, na ok. 30 cm – mówił Piotr 
Rapta, właściciel gospodarstwa.

Utrzymanie odpowiedniej wiel-
kości agregatów glebowych pozwala 
znacznie ograniczyć negatywne skutki 
erozji wodnej i wietrznej. Ponadto go-
spodarstwo dba o okrywę zimową pól, 
dzięki której ogranicza wymywanie 
czy wywiewanie cząstek gleby wraz 
z cennymi składnikami pokarmowy-
mi i środkami ochrony roślin. Posiada 
też system melioracji, który reguluje 
stosunki wodne w glebie, a liczne za-
drzewienia wokół nich chronią upra-
wy przed niekorzystnym działaniem 
wiatru.

Opracowanie:
Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa 

Zrównoważonego ASAP 

Bliźniacze opony pozwalają ograniczyć problem nadmiernego  
zagęszczenia gleb. Zdjęcie: firmowe



Stały wzrost ziemniaka
Odpowiadając na potrzeby plantatorów związane ze zmieniającym się klimatem 
producenci środków ochrony i nawozów szukają rozwiązań, które mogły by 
zmniejszyć straty w plonach. Doświadczenia praktyków wskazują, że w uprawie 
ziemniaka najważniejsze jest, aby roślina rosła cały czas nie zatrzymując wegetacji. 
W odpowiedzi na ten problem firma Osadkowski SA opracowała technologię 
Don’t Stop Grow (DSG). Idea utrzymania ciągłego wzrostu roślin realizowana jest 
na aplikacji trzech produktów: H-850, Maxi-Grow oraz Barrier Si-Ca.

Pierwszy z nich H-850 jest produktem na bazie 
kwasów humusowych, jednak jako jeden z niewielu 
na polskim rynku jest w formie krystalicznej, co 
świadczy o wysokiej koncentracji kwasów humu-
sowych. Jego stosowanie wpływa pozytywnie na 
glebę, poprawiając jej strukturę, zwiększając sorpcję 
wody oraz zawartość próchnicy i składników pokar-
mowych. Maxi Grow jest nawozem pochodzenia 
naturalnego o działaniu biostymulującym. W skład 
wchodzi ponad 50 aktywnie działających substancji 
organicznych. Produkt zawiera specjalnie opraco-
waną technologię zatrzymywania energii w rośli-
nie PEST (ang. Plant Energy Saver Technology). 
Natomiast Barrier Si-Ca to unikatowe i jedyne 
na rynku połączenie wapnia i krzemu w całkowicie 
przyswajalnej formie dla rośliny. Łatwo miesza się 
z insektycydami, fungicydami i nawozami dolistnymi 
dostępnymi na polskim rynku. W uprawie ziemniaka 
jako partner do fungicydów wspomaga ochronę 
przed wnikaniem patogenów, tworząc fizyczną 
barierę na powierzchni liścia i łodygi.

Technologia DSG od samego 
początku

Cała technologia utrzymywania roślin ziemnia-
ka w dobrej kondycji rozpoczyna się już od etapu 
sadzenia bulw (rys.1). Stosując produkty z tech-
nologii DSG podczas zaprawiania bulw ziemniaka 
wpływamy na przyszłe rośliny. Sposób ten pozwala 
zainicjować pewne procesy metaboliczne, które 
przekładają się na jakość i wielkość plonu aż do 
zbioru rośliny z pola. Zastosowanie w mieszaninie 
preparatów H-850 z Maxi-Grow (dawka 2,0 kg 
+ 0,5 l/ha) kwasów humusowych oraz innych 
zawartych w Maxi Grow substancji organicznych 
stwarza korzystne warunki do stymulacji zawią-
zywania większej liczby oczek w wysadzonych 
bulwach sadzeniaka i wydania większej liczby 
pędów. Warto pamiętać, że więcej pędów stwarza 
korzystne warunki do zawiązywania większej ilości 
bulw. Oczywiście za większą ilością łodyg idzie 
również mocniejszy i silniej rozbudowany system 
korzeniowy, czyli ten element, który odpowiada za 

lepsze pobranie wody i składników pokarmowych 
z gleby. Zaprawianie bulw taką mieszaniną można 
przeprowadzić różnymi metodami, czyli począwszy 
od dysz zamontowanych na stołach przebierczych 
do dysz zlokalizowanych na sadzarkach. Oczywiście 
z powodzeniem można po prostu zanurzać skrzynki 
lub worki z sadzeniakami w przygotowanej cieczy 
roboczej (woda + nawozy). Tę mieszaninę można 
łączyć z zabiegami zaprawiania fungicydami.

Wsparcie w czasie tworzenia bulw
Kontynuacją technologii DSG jest zastosowanie 

w formie oprysku nalistnego preparatu Maxi-Grow 
w dawce 0,25 l/ha, kiedy rośliny osiągną wysokość 
ok. 15 cm. Tym zabiegiem dajemy sygnał roślinie do 
równomiernej inicjacji bulw, co ma duże znaczenie 
w dalszych etapach rozwoju ziemniaka. Najistot-
niejszym momentem zastosowania biostymulacji 
w uprawie ziemniaka jest początek zawiązywania 

bulw (BBCH 40). Jest to czas, w którym wszelkie 
stresy w roślinie mogą powodować zmniejszenie liczby 
zawiązywanych bulw. Należy pamiętać, że jest to 
też faza wzrostu, od której zależy wyrównanie bulw 
pod względem wielkości, czyli kalibrację. Oczywi-
ście podatność odmianowa ma duże znaczenie. Im 
odmiana ma większe skłonności do wykształcania 
nierównomiernych bulw, tym zabieg ten jest jeszcze 
lepiej widoczny na polu. W fazie tej podajemy mie-
szaninę preparatów Maxi-Grow oraz Barrier 
Si-Ca (0,5 l + 2 l/ha), co wpływa nie tylko na liczbę 
bulw, ale także lepsze ich wyrównanie. W okresie 
największego zapotrzebowania energetycznego 
co u ziemniaka zbiega się z okresem kwitnienia  
(BBCH 60-69) powtarzamy zabieg Maxi-Grow 
(0,75 l/ha). Dzięki temu dostarczamy „bombę 
energetyczną” w newralgicznym momencie oraz 
wpływamy na efektywniejsze wykorzystanie sub-
stancji czynnych ze środków ochrony i dodatkowo 
wpływamy na wyrównanie bulw.

Po kwitnieniu ziemniaka chcąc zwiększyć trwa-
łość pozbiorczą bulw podajemy preparat krzemowy 

Barrier Si-Ca w dawce 2 l/ha. Jest to o tyle 
ważne, ponieważ preparat ten niweluje problemy 
z pobieraniem wapnia, a więc wspomaga rośliny 
w walce z chorobami fizjologicznymi bulw. Prze-
konaliśmy się o tym, że po zastosowaniu środka 
Barrier Si-Ca, roślina jest stymulowana do wzro-
stu. Daje to gwarancję, że składniki pokarmowe są 
swobodnie transportowane do najmłodszych części 
roślin. Plantatorzy stosujący nasze produkty po-
twierdzają, że dobrze odżywione rośliny, są również 
mniej podatne na patogeny.

DSG docenione przez ekspertów
Innowacyjna technologia DSG została dostrze-

żona przez specjalistów z branży rolnej czego do-
wodem jest nagroda Ministra Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi za innowacyjny produkt przyznana dla nawozu 
Barrier Si-Ca podczas ubiegłorocznych Krajowych Dni 
Ziemniaka w Nidzicy.

Technologia DSG 

0,5 l/ha 2 kg/ha

0,25 l/ha 0,5 l/ha 2 l/ha 0,75 l/ha 2 l/ha

Pojawienie się części  
nadziemnej ok. 15 cm naci Moment tubernyzacji Okres okołokwitnieniowy Dojrzewanie bulw
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60. Sesja  
Naukowa

Od 11 do 13 lutego 2020 r. odbyła się 60. jubileuszowa Sesja Naukowa 
Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Miejscem obrad był hotel Novotel Poznań 
Centrum oraz Centrum Kongresowe IOR-PIB w Poznaniu.

mgr Monika Kardasz
Instytut Ochrony Roślin – PIB Poznań

T
ematem przewodnim tego-
rocznej Sesji był ustanowiony 
przez Zgromadzenie Ogólne 
Narodów Zjednoczonych „Mię-
dzynarodowy Rok Zdrowia Ro-

ślin”, którego hasło brzmi: „Chroniąc 
rośliny – chronisz życie”. Patronat 
honorowy Sesji objęli: Jan Krzysztof 
Ardanowski – minister rolnictwa i roz-
woju wsi oraz Marek Woźniak – mar-
szałek województwa wielkopolskiego. 
Patronat medialny objęły liczne media, 
m.in. wydawnictwo Plantpress. W Sesji 
udział wzięło ponad 500 osób z kraju 
i zagranicy. Zaprezentowano 60 wykła-
dów i prawie 130 posterów. W czasie 
wielu paneli dyskusyjnych poruszano 
tak ważne tematy, jak wpływ zmian 
klimatycznych na zdrowie roślin, po-
jawianie się nowych agrofagów, bez-
pieczeństwo żywności i środowiska. 
Podczas uroczystego otwarcia przed-
stawiciele Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Poczty Polskiej 
zaprezentowali wspólnie przygotowaną 
kartkę okolicznościową „Międzynaro-
dowy Rok Zdrowia Roślin”, którą moż-
na nabyć w oddziałach Poczty Polskiej.

Nauka – Doradztwo – Praktyka
Panel przedsesyjny jak co roku po-

święcony był naukowcom, jak i prak-
tykom. W tym roku po raz pierwszy 
swój panel mieli uczniowie szkół rol-
niczych, dla których zorganizowano 
forum „Nauka – Szkoły Rolnicze”. 
Celem tego przedsięwzięcia było 
pokazaniem młodym, jak wygląda 
praca w Instytutach oraz zaintere-

sowanie ich rolnictwem. Młodzież 
miała okazję zaprezentować swoją 
wizję integrowanej ochrony roślin, 
poprzez wystąpienia – te najlepsze 
zostały uhonorowane wyróżnieniami 
i nagrodami. Dla młodych naukowców 
po raz kolejny zorganizowano Forum 
Młodych Naukowców, które cieszyło 
się sporym zainteresowaniem. Wśród 
tematów prym wiodły najnowocze-
śniejsze rozwiązania w dziedzinie nauk 
rolniczych – metody molekularne. Nie 
mniejszym zainteresowaniem cieszył 
się panel skierowany do praktyków. 
W tym roku głównym tematem tego 
spotkania było zjawisko uodparniania 
się agrofagów na stosowane pestycydy. 
Nowym wydarzeniem było Forum Na-
sienne, zorganizowane przez IOR-PIB 
wspólnie z Polską Izbą Nasienną, pod-
czas którego dyskutowano o zmianach 
klimatycznych i ich wpływie na rol-
nictwo, a także o obrocie materiałem 
nasiennym, regulacjach unijnych oraz 
o sytuacji ekonomicznej rolnictwa.

Zmiany klimatyczne  
oraz wycofywanie s.cz.

Jednym z głównych tematów Sesji 
były zmiany klimatyczne i ich wpływ 
na rolnictwo w Polsce oraz wycofy-
wanie substancji czynnych (s.cz.). 
Częste burze, gradobicia, a zwłaszcza 
panujące w naszym kraju susze, po-
wodują zmiany w rozwoju roślin, np. 
wcześniejsze terminy wschodów, wy-
dłużenie terminu wegetacji, a panujące 
od kilku lat susze doprowadzają do 
spadku plonu wielu upraw. Jak prze-
kazywał Marek Łuczak – prezes firmy 
Syngenta Polska, w ostatniej dekadzie 
warunki pogodowe w naszym kraju 

uległy znaczącym zmianom oraz du-
żym wahaniom. W 2012 r. uszkodzenia 
mrozowe spowodowały zaoranie 32% 
rzepaku ozimego i 25% zbóż ozimych; 
w 2016 r. było to odpowiednio: 16 
i 9%; w 2018 r. prognozowano suszę 
stulecia, ale już 2019 r. pokazał, że 
może być gorzej – 26 czerwca 2019 r.  
zanotowano bowiem temperaturę na 
powierzchni gleby na poziomie od 
34 do 42°C. Taka sytuacja oznacza 
koniec wegetacji nawet dla wielu 
upraw nawadnianych. Taka sytuacja 
zmusza naukowców i praktyków do 
wprowadzania innowacyjnych roz-
wiązań w uprawie różnych gatunków 
lub wręcz rezygnację z uprawy niektó-
rych. Problemem są pojawiające się 
nowe grzyby, wirusy czy szkodniki, 
wcześniej niewystępujące w Polsce. 
Coraz więcej agrofagów uodparnia 
się na powszechnie stosowane sub-
stancje czynne. Przykładem grzy-
bów, które uodporniły się na s.cz. są:  
Cercospora beticola (chwościk bura-

Wykłady podczas Sesji Naukowej IOR – PIB cieszyły się sporym  
zainteresowaniem.  Zdjęcie: firmowe
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ka) oraz Zymoseptoria tritici (nowa 
nazwa Parazymoseptoria tritici) (pa-
skowana septorioza liści). Zagroże-
niem staje się omacnica prosowianka, 
przędziorek chmielowiec, mszyce 
i inne szkodniki, które pojawiają się 
na terenach dotąd niezasiedlanych, 
wydłużają się terminy ich żerowania. 
W tej sytuacji ważny jest monitoring 
ich występowania oraz szybka reakcja 
w razie pojawu. Niestety do walki z pa-
togenami jest coraz mniej substancji 
czynnych, które do tej pory ograni-
czały ich występowanie. Przykładem 
może być wycofany w 2019 r. propiko-
nazol, stosowany do zwalczania wielu 
chorób grzybowych, np. mączniaka 
prawdziwego zbóż i traw, rdzy, brunat-
nej plamistości liści, czy plamistości 
siatkowej jęczmienia. To samo dotyczy 
chlorotalonilu, który można sprzeda-
wać do 20 kwietnia br. W warzywach 
zabraknie np. chloropiryfosu, zwalcza-
jącego szkodniki. A jak się wydaje, to 
dopiero początek, bo już są zapowiedzi 
wycofywania kolejnych s.cz. W takiej 
sytuacji większego znaczenia nabiera 
integrowana ochrona roślin, wymu-
szająca stosowanie zrównoważonego 
rolnictwa, w którym s.cz. aplikowane 
są na samym końcu. Poszukiwanie 
odmian odpornych jest jednym z roz-
wiązań. W uprawie np. ziemniaka, 
hodowla odmian odpornych ma na 
celu wyselekcjonowanie tych z wy-
soką odpornością na choroby pocho-
dzenia grzybowego, bakteryjnego 
i wirusowego, jak: zaraza ziemniaka,  

alternarioza, czarna nóżka, mokra zgni-
lizna, czy wirus Y (PVY), a także na 
niektóre szkodniki atakujące bulwy 
ziemniaka.

W nowej perspektywie ważne bę-
dzie odpowiednie zmianowanie pól, 
właściwy płodozmian, nawadnianie, 
właściwy dobór odmian, wybór sta-
nowiska, łączenie metod agrotechnicz-
nych, mechanicznych, fizycznych, bio-
logicznych i chemicznych. Stosowanie 
najnowocześniejszych rozwiązań, tzw. 
rolnictwo precyzyjne, to również przy-
szłość nie tylko polskiego rolnictwa.

Bezpieczeństwo żywności 
i środowiska

Jednym z ważnych paneli był ten 
poświęcony bezpieczeństwu żywności 
i środowiska. Zagadnienie to staje się 
istotne z punktu widzenia coraz czę-
ściej stwierdzanych przekroczeń pozo-
stałości środków ochrony roślin (ś.o.r.) 
w płodach rolnych, a także ze względu 
na większe ryzyko stosowania sub-
stancji niedozwolonych, które nie są 
przebadane, ani zarejestrowane, a tym 
samym stanowią ogromne zagrożenie 
dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt. 
Nadzór nad wprowadzaniem środków 
ochrony roślin z państw trzecich pro-
wadzi Państwowa Inspekcja Ochrony 
Roślin i Nasiennictwa, która wspól-
nie z Krajową Administracją Skarbo-
wą w latach 2016–2018 udaremniła 
wprowadzenie na terytorium Polski  
56 ton nielegalnych ś.o.r. zawierają-
cych atrazynę i symazynę – substan-

cje niedopuszczone przez Komisję 
Europejską do stosowania w ochronie 
roślin. Nielegalny obrót ś.o.r. dotyczy 
całej UE, dlatego ważna jest współpra-
ca międzynarodowa organów odpowie-
dzialnych za zwalczanie przestępczości 
w tym obszarze. 

W Instytucie Ochrony Roślin  
– PIB w oddziałach w Białymstoku 
oraz Sośnicowicach prowadzone są 
systematyczne kontrole pozostałości 
środków ochrony roślin w płodach 
rolnych. Prowadzona przez Labora-
torium Badania Bezpieczeństwa Żyw-
ności i Pasz Instytutu Ochrony Roślin 
– PIB w Białymstoku na zlecenie mi-
nisterstwa rolnictwa kontrola urzędo-
wa próbek owoców, warzyw, roślin 
oleistych i zbóż wykazała, że w roku 
2019 nastąpił nieznaczny wzrost sto-
sowania ś.o.r. niedopuszczonych do 
ochrony poszczególnych upraw – na 
909 przebadanych próbek w 34 odno-
towano zastosowanie preparatów nie-
dopuszczonych do stosowania w danej 
uprawie. W oddziale w Sośnicowicach 
na 249 przebadanych próbek w 36 
stwierdzono zastosowanie środka 
niezalecanego do stosowania w danej 
uprawie. W przypadku dwóch próbek 
wystawiono powiadomienie RASFF 
w związku z przekroczeniem wartości 
NDP dimetomorfu w próbce selera 
i chloropiryfosu w próbce ziemniaka. 
Częste kontrole, w których wykrywa-
ne są nieprawidłowości, potwierdza-
ją ich zasadność dla bezpieczeństwa 
żywności i środowiska.

Masz problem ze szkodnikami glebowymi? 
Rozwiąże go Belem 0,8 MG!

Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej na temat preparatu, bezpieczeństwa  
korzystania ze środków ochrony roślin oraz oferty Agrosimex.

KOMUNIKAT

Kontrola Produkt A  
20 kg

Produkt B  
10 kg

Belem 0,8 MG  
12 kg

Belem 0,8 MG  
24 kg

Skuteczność produktu Belem 0,8 MG wyrażona w % zaatakowanej 
bulwy przez drutowca

38,9

23,7 21,7
20,3

9,6

Innowacyjny insektycyd Belem 0,8 MG to obecnie jedyny 
granulat zarejestrowany w ochronie chemicznej upraw  
przed szkodnikami glebowymi. Jego formulacja pozwala  
na powolne uwalnianie się substancji czynnej w glebie,  
co znacząco wydłuża czas działania – nawet do 4 miesięcy.

Do najważniejszych szkodników glebowych 
występujących w uprawie ziemniaka należą 
drutowce – larwy z rodziny sprężykowatych. 
Uszkodzenia powodowane przez te agrofagi 
dyskwalifikują surowiec do dalszej obróbki lub 
sprzedaży – zarówno w przypadku produkcji prze-
mysłowej, jak i na świeży rynek. Belem 0,8 MG  
– mikrogranulat przeznaczony do stosowania 
doglebowego podczas sadzenia – działa jak  

bariera wokół bulw. Na 
szkodniki działa kontak-
towo i żołądkowo. Jego 
substancja czynna to cypermetryna. Preparat jest 
dostępny wyłącznie w ofercie firmy Agrosimex.

Skuteczny preparat w dobrej cenie 
+ profesjonalne doradztwo gratis!

W uprawie ziemniaka preparat 
zarejestrowany jest w ochronie  
przed drutowcami. Rekomendowana 
dawka to 24 kg/ha.
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Belem 0,8 MG  
w uprawie ziemniaka
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Nie lekceważ  
rizoktonii

Rizoktonioza, której sprawcą jest Rhizoctonia solani powszechnie 
występuje na plantacjach ziemniaka i na ponad 250 innych gatunkach 
roślin uprawnych. Jej nasilenie zależy m.in. od wielkości źródła infekcji 
(stopnia porażenia sadzeniaków, wielkości inokulum grzyba w glebie) 
oraz przebiegu warunków atmosferycznych w danym sezonie. Straty 
powodowane przez R. solani na plantacjach ziemniaka mogą sięgać 
nawet 50% plonów.

Marcin Oleszczak
Agrise Sp. z o.o. – Grupa Kapitałowa 
Intermag

S
traty wywoływane przez  
R. solani można rozpatrywać 
w kontekście wielkości plonu, 
jego jakości oraz przydatności 
dla poszczególnych kierunków 

produkcji. Choroba, według naukow-
ców i praktyków, jest istotna dla każ-
dego z kierunków produkcji ziemnia-
ków: produkcja nasienna, produkcja 
na frytki i chipsy, produkcja ziemnia-
ka konsumpcyjnego oraz produkcja 
ziemniaka przemysłowego. Choroba 
wydaje się dużym zagrożeniem w eko-
logicznej produkcji, z uwagi na ogra-
niczone możliwości jej zwalczania.

Sprawca choroby
Grzyb R. solani – postać rozwo-

jowa, rozmnażająca się bezpłciowo, 
gatunku grzyba Thanatephorus cucu-
meris została po raz pierwszy opisana 
w połowie XIX w. Grzyb występu-
je we wszystkich regionach świata. 
W populacji grzyba występują rasy, 
wyspecjalizowane w porażaniu okre-
ślonych gatunków roślin. Populacja 
porażająca ziemniaki należy głównie 
do trzeciej grupy anastomozowej, 
osobniki z tej grupy rzadko poraża-
ją inne gatunki roślin niż ziemniaki. 
Rhizoctonia solani zimuje w postaci 
ciemnobrunatnych lub czarnych stru-
pów (sklerot) występujących na bul-
wach lub w glebie. Grzyb powszech-

nie zimuje także w postaci grzybni 
w resztkach roślin. Wiosną, w sprzy-
jających warunkach (niska temperatu-
ra gleby i wysoka wilgotność), grzyb 
rozpoczyna wzrost strzępek i zakaża 
kiełki. Rizoktonioza może dawać na 
ziemniaku cztery typy objawów: 

 � ospowatość bulw;
 � gnicie kiełków;
 � próchnienie podstaw łodyg;
 � deformacje bulw.

Każdy z wymienionych typów ob-
jawów występuje w innym terminie 
i na innym organie rośliny ziemnia-
ka. Mogą one stanowić kolejne fazy 
rozwoju choroby – występować po 
kolei, ale poszczególne objawy mogą 
również występować niezależnie od 
siebie. W przypadku rizoktoniozy 
występuje bezpośrednie i pośred-
nie niszczenie plonu. Ograniczenie 
liczby kiełków wiąże się z mniejszą 
obsadą pędów na plantacji, co skut-
kuje mniejszą liczbą stolonów i dalej 

mniejszą liczbą bulw uzyskiwanych 
z danej powierzchni. Uszkodzenia 
podstaw łodyg – próchnienie, utrud-
nia przepływ wody i składników po-
karmowych od systemu korzeniowe-
go do części nadziemnej, co wpływa 
ujemnie na stan naci roślin ziemniaka 
i wydajność fotosyntezy. Skutkuje 
to niższym poziomem fotosyntezy 
i mniejszą akumulacją asymilatów 
wpływającą bezpośrednio na ograni-
czenie plonowania. Z drugiej strony 
utrudniony jest przepływ asymilatów 
do systemu korzeniowego i kształtu-
jących się bulw. Wpływa to bezpo-
średnio na słabszy rozwój systemu 
korzeniowego, gorsze pobieranie 
wody i składników pokarmowych 
oraz słabsze przyrosty bulw. Próch-
nienie podstaw łodyg rozpoczyna 

samonapędzającą się spiralę degra-
dacji plonowania, gdzie występujące 
objawy generują kolejne skutki wpły-
wające na ograniczenie plonowania. 
Występowanie patogenu na bulwach 
jest przyczyną bezpośredniego spad-
ku jakości bulw. Powszechnie wy-
stępująca ospowatość jest najmniej 
szkodliwym objawem choroby, dużo 
gorsze i bardziej dotkliwe są defor-
macje bulw i objawy korkowatości 
(dry core), ewidentnie zmniejszają-
ce przydatność bulw do konsumpcji 
i produkcji chipsów i frytek. 

Objawy ospowatości bulw ziem-
niaka – na powierzchni bulwy tworzą 
się czarne strupy (sklerocja), średnicy 
od kilku do kilkudziesięciu milime-
trów, które mogą mieć różne kształty. 
Sklerocja mogą zlewać się ze sobą, 
tworząc duże skupienia. Należy pa-
miętać, że tworzące się na bulwach 
strupy, stanowią formę przetrwalniko-
wą sprawcy i źródło materiału infek-

Uszkodzenia podstawy łodyg powodowane przez R. solani.



warzywa@plantpress.pl 3/2020

XIII

warzywa

ZI
EM

N
IA

KI
 J

AD
AL

N
E

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.

HELM Polska Sp. z o.o. Sprzedaż i Marketing 
środków ochrony roślin, ul. Domaniewska 42,  
02-672 Warszawa, tel. 22 654 35 00, fax 22 654 83 10

Zawiera protiokonazol
• niezwykle szerokie spektrum zwalczanych chorób  
• zasotosowanie w wielu uprawach  
• niska dawka na hektar

Poleca HELM! 
więcej na www.helmpolska.com

PROMINO® 300 EC
fungicyd zbożowy i rzepaczany

cyjnego na następny sezon. Sklerocja 
można łatwo zdrapać lub zmyć z po-
wierzchni skórki, ale bulwy pokryte 
strupowatymi sklerocjami nie nadają 
się na materiał do sadzenia. Tworzeniu 
się sklerocjów na bulwach sprzyja-
ją obfite opady deszczu w połowie 
lata oraz duża wilgotność gleby pod 
koniec wegetacji, szczególnie przy 
opóźnionych zbiorach bulw.

Gnicie kiełków – to najgroźniejsza 
z form choroby, bo straty wywoła-
ne jej rozwojem mogą sięgać nawet 
25% obsady roślin na plantacji; straty 
w obsadzie skutkują bezpośrednimi 
stratami w plonie ziemniaków. Na po-
wierzchni kiełków najpierw pojawiają 
się zgorzelowe brunatne plamy, które 
doprowadzają do zamierania i gnicia 
kiełka w okresie przed wschodami. 
Roślina, reaguje na zniszczenie najsil-
niejszych kiełków, wytwarzając nowe, 
które są słabsze, one także mogą 
ulegać porażeniu i gniciu w trakcie 
rozwoju choroby. Porażenie kiełków 
znacznie opóźnia wschody, a na plan-
tacji spotyka się puste miejsca i rośli-

ny, które są słabsze. Gniciu kiełków 
sprzyja chłodna i wilgotna wiosna, 
zbyt głębokie sadzenie, zwłaszcza 
w nieogrzaną glebę oraz stosowanie 
sadzeniaków z objawami ospowatości.

Próchnienie podstawy łodygi – ta 
forma choroby pojawia się później 
i jest procesem gnilnym, w którym 
rozkładające się tkanki barwy brą-
zowej są suche. Proces ten zachodzi 
tylko na częściach pędów będących 
w glebie, próchnienie nie pojawia 
się ponad powierzchnią gleby. Nisz-
czenie części podziemnych łodygi 
prowadzi do zakłóceń w transporcie 
wody i asymilatów oraz składników 
pokarmowych. Na skutek powstałych 
zaburzeń można na części nadziemnej 
ziemniaka obserwować wtórne ob-
jawy próchnienia podstawy łodygi. 
Zakłócenie w transporcie wody i soli 
mineralnych powoduje pofałdowanie 
i zwijanie się liści w części wierzchoł-
kowej – pseudoliściozwój. Innym ob-
jawem wynikającym ze zniszczenia 
wiązek przewodzących może być two-
rzenie się w kątach liści tzw. bulwek 
powietrznych. Natomiast po zwarciu 
rzędów, kiedy wystąpią obfite opady, 
na łodydze tuż nad powierzchnią gle-
by może pojawić się brunatnobiała 
opilśń łodygowa.

REKLAMA

Zgnilizny kiełków.
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Deformacje bulw – choroba, roz-
wijając się na podziemnych częściach 
rośliny, uszkadza nie tylko łodygi, ale 
także stolony, prowadzi to do zdrob-
nienia i deformacji bulw. Objawy te 
czasami mogą przypominać płaską 
formę parcha zwykłego. W ostatnich 
latach coraz częściej pojawia się inny 
objaw uszkodzenia bulw – korkowa-
tość. Na skórce występują okrągłe, 
lekko wgłębione, ostro odgraniczone 
brunatne plamy o średnicy 3–6 mm. 
Skórka w środku plamy jest często 
rozerwana i zakrywa otwór, w któ-
rym znajduje się skorkowaciały czop. 
Może to przypominać objawy żerowa-
nia drutowców, lecz w odróżnieniu od 
rizoktoniozy, w przypadku żerowa-
nia drutowców otwory nie są pokryte 
skórką i sięgają często głębiej. Roz-
wojowi choroby sprzyja kilka czynni-
ków: chłodna, wilgotna wiosna, zbyt 
głębokie sadzenie, zimna, nienagrzana 
gleba oraz porażone sadzeniaki.

Ważna profilaktyka
Zapobieganie rizoktoniozie pole-

ga głównie na przestrzeganiu prawi-
dłowych zasad uprawy ziemniaków, 
takich jak:

 � sadzenie zdrowych, pobudzonych 
lub podkiełkowanych sadzeniaków;

 � zaprawianie sadzeniaków odpowied-
nimi preparatami grzybobójczymi lub 
stosowanie preparatów ograniczają-
cych rozwój patogenu bezpośrednio 
do gleby, w trakcie sadzenia;

 � przystępowanie do sadzenia, gdy 
gleba jest ogrzana, tzn. osiąga tem-
peraturę 8–10°C;

 � zachowanie odpowiedniej głęboko-
ści sadzenia, powinna ona uwzględ-

niać zarówno zwięzłość gleby, jak 
i wielkość sadzeniaków;

 � przestrzeganie odpowiednich termi-
nów zbioru, tj. zaraz po zakończeniu 
wegetacji, aby ograniczyć tworzenie 
się sklerocjów na bulwach;

 � odpowiedni płodozmian obejmu-
jący 4–5-letnią przerwę w uprawie 
ziemniaków na danym stanowisku.

Na stałe do praktyki zwalczania 
tej choroby weszło już zaprawianie 
sadzeniaków. W obecnej chwili do 
aplikacji na bulwy w czasie sadzenia 
lub w czasie przygotowywania bulw 
do sadzenia dostępnych jest kilka sub-
stancji aktywnych, patrz wyszukiwar-
ka środków ochrony roślin: https://
www.gov.pl/web/rolnictwo/wyszuki-
warka-srodkow-ochrony-roslin. Do 
aplikacji w redliny w czasie sadzenia 
sadzeniaków dopuszczone są według 
wspomnianej wyszukiwarki dwie 
substancje aktywne. Zwalczanie tej 
choroby w produkcji konwencjonalnej 
z uwagi na dostępne na rynku środki 
ochrony roślin nie powinno nastrę-
czać większych problemów. Odmien-
na sytuacja panowała w ekologicznej 
produkcji ziemniaków, gdzie do 2019 
r. nie było dostępnych rozwiązań słu-
żących do zwalczania rizoktoniozy. 
W sezonie 2019 za pośrednictwem 
firmy Intermag na polski rynek tra-
fił Proradix – biologiczny środek 
ochrony roślin. Biofungicyd zawiera 
bakterie rodzaju Pseudomonas, które 
ograniczają rozwój patogenicznego 
grzyba Rhizoctonia solani. Proradix, 
jest pierwszym tego typu preparatem 
w Polsce, polecany do zaprawiania 
sadzeniaków ziemniaka w uprawie 
konwencjonalnej i ekologicznej. Może 

być zastosowany w formie opryski-
wania (zaprawiania) sadzeniaków 
w czasie sadzenia lub przed sadze-
niem bulw. 

Bakterie charakteryzują się szyb-
kim tempem namnażania, wysoką ak-
tywnością metaboliczną; pośrednio 
i bezpośrednio wpływają na mikroor-
ganizmy chorobotwórcze występujące 
na ziemniaku:

 � kolonizują dynamicznie ryzosferę 
roślin ziemniaka, wypierając z niej 
mikroorganizmy chorobotwórcze;

 � konkurują z patogenami o składniki 
pokarmowe i przestrzeń życiową;

 � tworzą naturalną barierę ochronną 
systemu korzeniowego, stolonów, 
pędów i bulw utrudniającą rozwój 
patogenów glebowych;

 �wytwarzają „siderofory” – natural-
ne związki wychwytujące jony cynku, 
miedzi i żelaza konieczne patogenom 
do rozpoczęcia procesu infekcji;

 � produkują enzymy (chitynazy) nisz-
czące ściany komórkowe mikroorga-
nizmów chorobotwórczych.

Bakterie zawarte w preparacie 
Proradix pośrednio i bezpośrednio 
modyfikują procesy fizjologiczne 
zachodzące w roślinach: indukują 
naturalną i nabytą odporność syste-
miczną roślin (ISR i SAR), dzięki 
czemu rośliny są odporniejsze na 
stresy abiotyczne i biotyczne. Na-
byta systemiczna odporność roślin 
(SAR) skorelowana jest z produkcją 
kwasu salicylowego, specyficznych 
białek PR, lizozymu oraz odkłada-
niem się lignin w tkankach. Natural-
na odporność systemiczna (ISR) jest 
kontrolowana przez kwas jaśminowy 
i etylen. Bakterie produkują hormony 
roślinne: auksyny, cytokininy, gibere-
liny, stymulujące wzrost, rozwój oraz 
procesy fizjologiczne roślin. Prepa-
rat może być zastosowany w formie 
opryskiwania sadzeniaków w czasie 
sadzenia bulw – przy użyciu zapra-
wiarek montowanych na sadzarkach. 
Maksymalna, zalecana dawka dla 
jednorazowego zastosowania wy-
nosi 60 g/1 ha. Zaprawianie może 
się odbywać także przed sadzeniem 
– na stołach rolkowych przy użyciu 
opryskiwaczy ULV (maksymalna, 
zalecana dawka dla jednorazowe-
go zastosowania: 2 g/100 kg bulw). 
W czasie prowadzenia doświadczeń 
nie zauważono negatywnych skutków 
aplikacji preparatu na ziemniaki kro-
jone lub podkiełkowane.

Uszkodzone bulwy przez Rhizoctonia solania. Zdjęcia: M. Oleszczak
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Easy Start®

TE-Max BS

Nawóz 
mikrogranulowany 
do startowego 
nawożenia warzyw.

11-48-0 (+0,6Fe+0,1Mn+1,0Zn)
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