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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

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

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

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

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

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

a tym samym pozwala w pełni uwolnić potencjał plonotwórczy roślin.

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

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

Standardowy program ochrony

Verimark®  ochrona przed szkodnikami
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Nr 5/2019 wrzesień

Podsumowanie 

części 
sadowniczego 

sezonu
Katarzyna Kupczak, Plantpress

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

Tegoroczna wczesnowiosenna pogoda dała się we znaki sadow-

nikom we wszystkich rejonach tradycyjnej produkcji owoców. 

Oczywiście nie wszędzie było równie źle. Kolejne miesiące, pod 

względem pogody, były także dość ekstremalne – lokalne oberwania 

chmury czy silne gradobicia, ochłodzenia i wzrost temperatury powyżej 

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

tego susza rolnicza notowana na obszarze 14 województw. 

Pierwsza połowa sezonu

Podsumowanie pierwszej połowy 

sezonu miało miejsce podczas te-

gorocznych, polowych spotkań do-

radców sadowniczych (13 czerw-

ca) zrzeszonych w ramach FDS 

przy firmie Bayer. Odbyło się ono 

tradycyjnie już w Sadowniczej Sta-

cji Badawczej zlokalizowanej w go-

spodarstwie Agnieszki i Dariusza 

Cieślaków w Kozietułach Nowych. 

Relacje doradców, działających we 

wszystkich rejonach zajmujących 

się produkcją owoców (z drzew 

i krzewów), a w efekcie – perspek-

tywy, niestety nie napawają opty-

mizmem… Nastrój poprawiły nieco 

nowości, które Bayer wprowadzi na 

rynek od sezonu 2020.

W okręgach nowosądeckim i święto-

krzyskim straty przymrozkowe  

Tarcznik niszczyciel  

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

Mgr Wojciech Piotrowski, Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice

N
iniejszy tekst jest odpo-

wiedzią na narastające 

zainteresowanie i często 

pojawiające się pytania 

producentów owoców dotyczące 

tarcznika niszczyciela [Diaspidiotus 

(Quadraspidiotus) perniciosus]. 

Czerwiec ten jest w Polsce na liś

cie szkodników kwarantannowych. 

Dlatego podczas lustracji należy 

kontrolować sady zarówno pod ką-

tem jego występowania, jak i obja-

wów żerowania.

Uwaga: szkodnik 

kwarantannowy

Znalezione w sadzie lub na mate-

riale importowanym, nawet jeszcze 

niewysadzonym, podejrzane osob-

niki najlepiej przekazać do Central-

nego Laboratorium Głównego In-

spektoratu Ochrony Roślin i Nasien-

nictwa w Toruniu, które prowadzi 

rejestr występowania szkodników 

inwazyjnych. Jest to specjalistycz-

ne laboratorium, w którym możliwe 

jest prawidłowe rozpoznanie i okre-

ślenie gatunku. Wiadomo bowiem, 

że na roślinach sadowniczych może 

żerować kilka gatunków tarczni-

ków i tylko specjalista na podsta-

wie preparatu mikroskopowego, 

mając wiedzę i odpowiedni sprzęt, 

jest w stanie prawidłowo oznaczyć 

to, co znajduje się na przesłanym 

materiale. 

W sytuacji wykrycia tarcznika niszczy-

ciela fakt ten powinien być zgłoszony 

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

O
becnie każdy sadownik wykonuje mniej lub więcej zabiegów 

nawozami wapniowymi oraz przeprowadza wapnowanie gleby. 

Ważne jednak jest świadome stosowanie nawozów wapniowych, 

zarówno doglebowych, jak i dolistnych, szczególnie w zakresie 

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

konywania związanych z ograniczeniami w pobieraniu wapnia przez sy-

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

odmianach czy kwaterach mamy wyraźnie mniej owoców, dokarmianie 

wapniem może okazać się kluczowe, głównie dla jakości owoców.

Wapń w glebie

Średnia zawartość wapnia (Ca) w li-

tosferze wynosi około 3,6% i znacz-

nie przekracza zawartość pozosta-

łych makroelementów niezbędnych 

roślinom do życia. Pierwotne źródło 

wapnia w glebach stanowią mine-

rały zawarte w skałach, z których 

powstawały dane gleby. Skały te 

głównie zawierały krzemiany i gli-

nokrzemiany wapnia oraz węgla-

ny, siarczany i fosforany wapnia 

(kalcyt, gips, fosforyty, dolomit). 

Na zawartość wapnia w glebach 

poza składem skały macierzystej 

ogromny wpływ miał kierunek pro-

cesu glebotwórczego oraz klimat, 

w jakim powstawała dana gleba. 

Głównie ilość opadów i działanie 

wód pochodzących z topniejących 

lodowców – proces przemywania. 

Stąd stosunkowo mniej wapnia  
Teraz czytaj też online

14

2

FOT. 1. Tarcznik niszczyciel – tarczki gęsto ułożone na pędzie
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(za zaliczeniem pocztowym), a do wartości zamówienia doliczamy opłatę 
manipulacyjną w wysokości 15 zł Poczta Polska, 23 zł kurier UPS, DPD  

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

Cennik prenumeraty
od stycznia 2020 r.

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

Klub 100,00 — —

Oferta dla uczniów 80,00 — —

Cena podstawowa 75,00 35,00 —

Klub 70,00 — —

Oferta dla uczniów 55,00 — —

Cena podstawowa 156,00 78,00 39,00

Klub 140,00 — —

Oferta dla uczniów 110,00 — —

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

tinta: 50%

Cena podstawowa 100,00 50,00 –

Klub 90,00 — —

Oferta dla uczniów 62,00 — —

Cena podstawowa 156,00 78,00 39,00

Klub 140,00 — —

Oferta dla uczniów 110,00 — —
PAKIET PREMIUM:

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

tinta: 50%

Cena podstawowa 200,00 100,00 50,00

Klub 180,00 — —

Oferta dla uczniów 140,00 — —
PAKIET PREMIUM:

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

tinta: 50%

Cena podstawowa 220,00 110,00 55,00

Klub 200,00 — —

Oferta dla uczniów 154,00 — —
PAKIET PREMIUM:

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

tinta: 50%

Cena podstawowa 240,00 120,00 60,00

Klub 215,00

Oferta dla uczniów 168,00 — —

powiększone o tematykę  
kwiaciarską

Cena podstawowa 150,00 75,00 —

Klub 135,00 — —

Oferta dla uczniów 105,00 — —

egzemplarz  
bezpłatny

25,00
cena obejmuje tylko  

koszty wysyłki (6 nr w roku)

 

egzemplarz  
bezpłatny

49,00
cena obejmuje tylko  

koszty wysyłki
Wersja NE 571,00 12 numerów

Wersja DE 571,00 12 numerów

Wersja EN 659,00 12 numerów
Podane w naszej ofercie ceny dotyczą zamówień opłaconych do końca 2020 r.



Jeszcze dwa miesiące temu korona-
wirus w ujęciu epidemicznym po-
strzegany był wyłącznie jako problem 
Chin i ewentualnie krajów ościennych. 
Z europejskiej perspektywy choroba 
COVID-19 rozważana była głównie 
w kontekście potencjalnych utrud-
nień w wymianie handlowej z Azją 
i ich negatywnego wpływu na pol-
ską gospodarkę. Co do możliwości 
rozprzestrzeniania się wirusa w Eu-
ropie powszechnie spodziewano się 
nieznacznej liczby zachorowań nie-
uniknionych przy braku znaczących 
ograniczeń w ruchu pasażerskim – 
szczególnie lotniczym w tym okresie. 
Jednak sytuacja w bardzo krótkim cza-
sie zmieniła się radykalnie. O ile na po-
czątku lutego mieliśmy do czynienia 
z pojedynczymi, niewielkimi ogniskami 
zachorowań poza Azją, to już w marcu 
WHO ogłosiło pandemię COVID-19. Na 
początku kwietnia liczba potwierdzo-
nych na świecie przypadków choroby 
przekroczyła milion – choć biorąc pod 

uwagę ograniczoną liczbę wykonywa-
nych testów można przypuszczać, że 
jest to tylko wierzchołek góry lodo-
wej. W Chinach pandemia została już 
opanowana, a głównym ogniskiem jej 
rozwoju obecnie są Stany Zjednoczo-
ne i Europa. Na naszym kontynencie 
szczególnie dotknięte zostały Włochy 
i Hiszpania, co w dalszej perspektywie 
może zaważyć na dostawach świeżych 
warzyw z tych krajów. 
 W Polsce dość szybko podjęto 
pierwsze działania mające na celu 
ograniczenie rozwoju pandemii, m.in. 
dlatego liczba zachorowań nie rośnie 
tak dynamicznie jak choćby u naszych 
zachodnich sąsiadów. Ale skutki go-
spodarcze decyzji mających na celu 
ochronę naszego zdrowia odczuwalne 
są w niemal każdej gałęzi gospodarki. 
Dotyczy to także rolnictwa i produkcji 
ogrodniczej o czym piszemy na stro-
nach 6–9. Polska jest dużym produ-
centem żywności –dotyczy to zarów-
no produkcji zwierzęcej, jak i roślinnej. 

W razie potrzeby jesteśmy w stanie za-
gwarantować sobie samowystarczal-
ności i bezpieczeństwo żywnościowe, 
ale kluczowe jest aby gospodarstwa 
produkujące żywność przetrwały 
obecny kryzys i zamęt na rynku. Je-
dyną możliwością, jest apelowanie do 
Polaków, aby w czasie zakupów kiero-
wali się patriotyzmem konsumenckim 
i wybierali polskie produkty. Każda zło-
tówka, która trafi do polskiego przed-
siębiorcy pozwoli szybciej odbudować 
gospodarkę. Również sami jako konsu-
menci powinniśmy o tym pamiętać.

Aleksandra Czerwińska-Nowak
redaktor naczelna
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Krótko mówiąc

Obawy i obserwacje…
Najwcześniejsze nasadzenia grudniowe 
pomidorów zaczęły już plonować. Roz-
poczęliśmy sezon z powszechną obawą 
przed najtrudniejszym do zwalczania 
szkodnikiem: skośnikiem pomidorowym 
– Tuta absoluta, zastanawiając się, czy 
ukierunkowana dezynfekcja szklarni jesie-
nią przyniesie dobry efekt? Czy wczesny 
oprysk abamektyną zadziała hamująco 
na rozwój populacji szkodnika? Czy za-
stosowanie feromonów wabiących wraz 
z tablicami i lampami owadobójczymi 
dostatecznie ograniczy liczebność szko-
dnika, a zastosowanie feromonów ma-
skujących osłabi eksplozję jego rozwoju? 
Dziś spokojnie można stwierdzić, że na 
razie wszystkie te działania przyniosły 
pozytywny efekt.
 Jednak te obawy produkcyjne scho-
dzą teraz na dalszy plan w obliczu po-
ważniejszego problemu. Każdy z nas 
w pierwszej kolejności martwi się o to 
czy choroba COVID-19 nie dotknie bez-
pośrednio nas i naszych bliskich. Zastana-
wiamy się także, jak ta choroba wpłynie 
na nasz rynek zbytu i dotychczasowe 
kanały dystrybucji towarów. Czy i jak 
zmieniająca się sytuacja konsumentów 
wpłynie na popyt i odbije się na możli-
wościach sprzedaży naszych produktów? 
Jak w tej sytuacji będzie kształtował się 
poziom cen warzyw – to także aktual-
ne pytania w domach ogrodników. Już 
dziś decyzją administracyjną części sa-
morządów zamykane są miejskie bazar-
ki, a kwiaciarnie skracają godziny handlu. 
Sytuacja jest bardzo dynamiczna i pełni 
obaw rozpoczynamy każdy nowy dzień.
 A produkcja toczy się dalej. Jak może-
my podnieść wydajność plantacji? Przyj-
rzyjmy się krytycznie naszym szklarniom 
i podejmowanym decyzjom. Jednorodna 
temperatura w całej szklarni przyczynia 
się do uzyskania prawidłowego wzrostu 
oraz wyrównanego i zdrowego plonu 
z całej plantacji. Często się zdarza, że 
w szklarni są zarówno miejsca cieplejsze, 

jak i chłodniejsze, co wywołuje niekorzyst-
ne warunki wzrostu roślin. W miejscach 
cieplejszych występuje szybszy wzrost 
wydłużeniowy sprzyjający tworzeniu 
się mniejszej masy asymilacyjnej roślin, 
pojawia się możliwość opadania kwia-
tów i pąków pomidora oraz tworzenia 
się mniejszych owoców, występuje rów-
nież niższa wilgotność powietrza sprzy-
jająca powstawaniu np. suchej zgnilizny 
wierzchołkowej owoców na pomidorze. 
W miejscach chłodniejszych następuje 
wolniejszy wzrost roślin, co skutkuje słab-
szym zapyleniem kwiatów, zwiększeniem 
ryzyka pojawienia się szarej pleśni oraz 
powoduje znaczne opóźnienie zbiorów. 
Dlatego dobrze zaprojektowany system 
grzewczy oddzielnie sterujący rurami 
w strefie przy ścianach bocznych oraz 
oddzielnie sterujący rurami nad głów-
ną ścieżką przeciwdziała powstawaniu 
stref chłodniejszych i cieplejszych. Za-
izolowanie ścian bocznych szklarni folią 
bąbelkową lub dodatkową kurtyną pio-
nową oraz w razie potrzeby zaizolowa-
nie kolektorów zasilających przyczyni się 
do wyrównania temperatury w szklarni. 
Kolejnym sposobem wyrównania warun-
ków wzrostu w szklarni jest zastosowanie 
systemu wentylatorów poziomych lub 
pionowych. Zwróćmy jednak uwagę, aby 
nie umieszczać wentylatorów poziomych 
w miejscach chłodniejszych, gdyż wy-
wiewają one powietrze z miejsca chłod-
niejszego powodując, że miejsce to staje 
się jeszcze chłodniejsze. W szklarniach 
o silnym prądzie powietrznym wystę-
pującym pod kalenicą wywołującym 
duże różnice temperatur zasadnym jest 
zastosowanie poprzecznych pionowych 
ścianek kalenicowych hamujących zbyt 
silny poziomy ruch powietrza. Kolejnym 
słabym punktem naszych szklarni są miej-
sca ciemniejsze, często są to strefy sąsia-
dujące z innymi budynkami lub innymi 
szklarniami. W tych miejscach rośliny są 
zwykle słabsze, kwiaty i zawiązki często 

opadają, a zbiory są wyraźnie mniejsze. 
Zastosowanie doświetlania asymilacyj-
nego w ciągu dnia skutecznie rozwiązuje 
ten problem.
 Rutyna – wykonywanie czynności 
według utartych schematów przyczynia 
się do osiągnięcia biegłości. Jest ona dziś 
bardzo potrzebna dla zachowania rów-
nowagi życiowej lecz w okresie wcze-
śniejszym mogła przyczynić się do zbyt 
śmiałych decyzji skutkujących proble-
mami produkcyjnymi. Najistotniejszym 
elementem produkcji szklarniowej jest 
ilość światła, gdyż zwiększenie o 1% ilości 
światła przyczynia się do wyprodukowa-
nia o 1% większego plonu. Dlatego mycie 
szyb szklarni zarówno przed sezonem jak 
i w trakcie jego trwania wydaje się nie-
zbędną praktyką. Poszukiwanie nowych 
lepszych odmian i podkładek jest bez-
względnie konieczne dla zapewnienia 
poprawy wielkości i jakości plonu oraz do-
stosowania jakości warzyw do oczekiwań 
konsumentów. Każdy obiekt szklarniowy 
jest inny, każde gospodarstwo jest inne, 
gdyż każdy właściciel ma inne filozofie kli-
matyczne, nawodnieniowe i nawożenio-
we. Inny jest również termin sadzenia ro-
ślin, wyposażenie techniczne, jak również 
inne są warunki klimatyczne na zewnątrz 
szklarni. Dlatego dobranie właściwej od-
miany i podkładki do gospodarstwa jest 
niezwykle istotne. Jednak porównując 
nowości z dotychczasowym standar-
dem, wykonujmy testy na małej liczbie 
roślin, co może wpłynąć uzyskane wyniki. 
W szklarniach suchych i cieplejszych sadź-
my odmiany wegetatywne lub odmiany 
standardowe na podkładkach wegeta-
tywnych, a w szklarniach chłodniejszych 
i wilgotniejszych sadźmy odmiany gene-
ratywne lub odmiany standardowe na 
podkładkach generatywnych. 
 Jestem przekonany, że jeśli dobierze-
my jeszcze odpowiednią ilość podłoża na 
roślinę oraz wysokość maty, to spokojniej 
możemy patrzeć w przyszłość.
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Sławomir Kozłowski
Konexim



Raport koronawirus

Epidemia koronawirusa SARS-CoV-2 rozpoczęła się w mieście Wuhan 
w środkowych Chinach. Od listopada do stycznia zachorowania poja-
wiały się głównie w obrębie miasta, jednak po Nowym Roku nastąpiło 
rozprzestrzenienie wirusa po całych Chinach. Już w lutym pojawiły się 
ogniska zakażeń w Korei Południowej, Iranie, Włoszech i Niemczech. Pan-
demię choroby zakaźnej COVID-19 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
ogłosiła 11 marca br. – zachorowania notowano wówczas na wszystkich 

kontynentach z wyjątkiem Antarktydy.
 W Polsce stwierdza się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 od 4 marca i mimo, 

że nie należymy do krajów najsilniej dotkniętych pandemią, dynamiczny 
wzrost liczby zachorowań i wprowadzone w związku z tym ograniczenia 

fo
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wpłynęły na życie każdego z nas oraz 
na wszystkie gałęzie gospodarki, w tym 
również na rolnictwo.
 Pierwszą reakcją Polaków na nie-
pewność co do dalszego rozwoju sytu-
acji zaraz po wprowadzeni przez rząd 
ograniczeń było robienie zapasów pro-
duktów o długim terminie przydatności 
do użycia – m.in. żywności i środków 
higienicznych. Okazało się, że podob-
nie postąpili mieszkańcy innych krajów 
Europy i Ameryki Północnej. W kolejnym 
tygodniu handel wyraźnie zwolnił i rol-
nicy zaczęli doświadczać problemów ze 
zbytem swoich produktów oraz spad-
kiem cen na niektóre towary. Najszybciej 
negatywne skutki epidemii odczuli pro-
ducenci produktów nietrwałych oraz 

towarów nie zaliczanych do kategorii 
„pierwszej potrzeby”. Z branży ogrodni-
czej dotarły informacje o pogarszającej 
się z dnia na dzień sytuacji producen-
tów kwiatów oraz ograniczonym zby-
cie na nowalijki oraz ogórki, które nadal 
docierają do Polski bez przeszkód z po-
łudnia Europy. W zaledwie tydzień cena 
ogórków sałatkowych spadła z 6 zł/kg 
do 1,8–3,0 zł/kg, w dodatku trudno 
było znaleźć na nie klientów. Ogór-
ki grubobrodawkowe osiągnęły cenę 
minimalną na poziomie ok. 2,6 zł/kg, 
podczas, gdy w zeszłym roku o tej sa-
mej porze według relacji ogrodników 
kosztował one od 8 zł/kg. W kolejnych 
tygodniach zaobserwowano wzrost 
cen ogórków, choć nie wróciły one już 

do poziomu wyjściowego. Cena po-
midorów malinowych i czerwonych 
utrzymywała się z kolei na zadowala-
jącym o tej porze roku poziomie – sieci 
handlowe odbierały go dość płynnie 
co pozwoliło na utrzymanie stabilnej 
ceny, ponadto pod koniec marca i na 
początku kwietnia pomidorów na rynku 
nie było jeszcze zbyt dużo, ponieważ 
zbiory w wielu gospodarstwach nie 
spieszących się z nasadzeniami dopie-
ro się zaczynały.
 Na trudności ze zbytem warzyw 
oprócz zaleceń rządowych nakazują-
cych ograniczenie wychodzenia z domu 
wpłynęło zamknięcie wielu bazarków 
i targowisk, a także zerwanie części łań-
cuchów dostaw.

Burza nad targowiskami

Po wprowadzeniu pierwszych związanych z rozprzestrzenianiem się korona-
wirusa regulacji w handlu służby sanitarne zaczęły podejrzliwie przyglądać 
się bazarkom i targowiskom, jako ich zdaniem miejscom potencjalnego 
zagrożenia epidemiologicznego. Choć znaczna część handlu owocami 
i warzywami odbywa się za pośrednictwem sieci handlowych rynki i tar-
gowiska są bardzo istotnym kanałem dystrybucji świeżych produktów 
w skali kraju, szczególne znacznie mają dla mniejszych producentów. Są też 

źródłem utrzymania dla licznych drobnych handlowców. Jednak losy handlu 
na wolnym powietrzu podczas epidemii okazały się niepewne. 

 20 marca br. do prezydenta Poznania Jacka Jaśkowiaka dotarło pismo 
od Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

fo
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nakazujące bezwzględne zamknięcie 
wszystkich miejsc sprzedaży z punktów 
otwartych (stragany, kramy na wolnej 
przestrzeni) zlokalizowanych na targo-
wiskach. Powyższy zakaz handlu nie 
dotyczył obiektów o infrastrukturze za-
mkniętej tj. budynków stałych (zlokali-
zowanych na targowiskach). Wzbudziło 
to natychmiastowy sprzeciw zarówno 
klientów zaopatrujących się na bazar-
kach, sprzedawców, jak i rolników, argu-
mentujących, że dużo bezpieczniej jest 
robić zakupy na otwartej przestrzeni, niż 
w ścisku, pod dachem w supermarke-
tach, których nikt w czasach pandemii 
nie myśli mimo to zamykać.
 Co ciekawe decyzje dotyczące 
funkcjonowania targowisk w różnych 
polskich miastach były sprzeczne. Na 
przykład Gdańsku czy Warszawie służ-
by sanitarne nie nakazały zaprzestania 
handlu na świeżym powietrzu. Prezy-
dent Poznania stanął w obronie ok. 1000 
miejsc pracy, jakie tworzą w tym mieście 
targi i zaapelował o zmianę decyzji. 25 
marca stanowisko w sprawie zajął rów-
nież minister rolnictwa Jan Krzysztof 
Ardanowski. – W trosce o umożliwie-
nie konsumentom dostępu do dobrej, 
polskiej żywności, zachowanie bytu 
rolników i sprzedawców, apeluję do sa-
morządów o niezamykanie targowisk 
i bazarów. Uważajmy na siebie i innych, 
ale też wspierajmy się – powiedział mini-
ster. Dodał też, że targowiska to miejsce 
pracy wielu osób, do których docierają 
produkty od rolników, mających dziś 
ograniczony zbyt z powodu zamknięcia 
barów, restauracji czy stołówek.
 Tego samego dnia na stronie Głów-
nego Inspektoratu Sanitarnego pojawił 

się komunikat z zaleceniami dotyczący-
mi funkcjonowania targowisk w okresie 
pandemii koronawirusa. Wielkopolski 
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sa-
nitarny wyjaśniał, że zalecenia trafią do 
samorządów, które same będą decy-
dować o tym czy stragany nadal będą 
funkcjonować, czy nie.
 Zalecenia jakich nakazuje przestrze-
gać GIS to stosowanie właściwej higie-
ny rąk, stosowanie higieny kaszlu i od-
dychania oraz zasady bezpieczeństwa 

żywności. Należy ponadto ograniczyć 
bliski kontakt z każdą osobą, która ma 
objawy chorobowe ze strony układu 
oddechowego, zachować bezpiecz-
ną odległość klient-klient, klient-sprze-
dawca, sprzedawca-sprzedawca (min.  
1,5 metra), w miarę możliwości korzy-
stać głównie z płatności bezgotów-
kowych.
 Ponadto w myśl obowiązujących od 
1 kwietnia zasad i ograniczeń na terenie 
targowiska czy bazaru może przebywać 
maksymalnie tyle osób, ile wynosi licz-
ba punktów handlowych pomnożona 
przez trzy. 
 Mimo, że służby sanitarne nie za-
kazały ostatecznie handlu na świeżym 
powietrzu wiele samorządów zdecydo-
wało się na zamknięcie lokalnych tar-
gowisk i bazarków, co bezpośrednio 
wpłynęło na możliwości sprzedażowe 
producentów warzyw.

fot. A. Andrzejewska
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Opakowania foliowe wracają do łask

Powszechnym trendem w handlu świeżymi warzywami w ostatnich 
latach było odchodzenie od opakowań, a w przypadku produktów, 
które opakowania wymagają – szukanie alternatywnych materiałów, 
aby ograniczyć zużycie folii i plastiku. W czasach pandemii koro-
nawirusa rozterki dotyczące śladu węglowego, zużycia wody przy 
produkcji i możliwości recyklingu poszczególnych materiałów opa-
kowaniowych zeszły na dalszy plan, priorytetem jest ochrona przed 

zakażeniem. W większości krajów Europy od rozpoczęcia epidemii 
pierwszym wyborem klientów są owoce i warzywa w opakowaniach. 

Wybiera się je przede wszystkim ze 
względu na higienę, ale także po to 
aby do minimum skrócić czas spędza-
ny w sklepie. Opakowanie przedłuża 
także trwałość produktu – co ma zna-
czenie w sytuacji kiedy zakupy robimy 

rzadziej niż zazwyczaj. Marnuje się 
dzięki temu mniej żywności. W sytu-
acjach występowania zagrożeń biolo-
gicznych na nowo rozważa się zasad-
ność stosowania opakowań – tak było 
w przypadku problemów z bakteriami 

E. coli w USA, a także obecnie w do-
bie pandemii koronawirusa. Właściwe 
opakowanie zapewnia konsumentom 
zdrowie, ale także zwiększa identyfi-
kowalność, w przypadku problemów 
z zanieczyszczeniem lub chorobami.
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Osłonowe newsy

Naturalny insektycyd – dostępny 
w ofercie firmy Agrosimex – to dosko-
nałe rozwiązanie do walki ze szko-
dnikami upraw, takimi jak: mszyce, 
wciornastki, miniarki, mączliki. 
Substancja czynna środka Azatin EC – aza-
dytachtyna A – pochodzi z nasion miodli 
indyjskiej (Azadirachta indica). Działa ona 

jako regulator wzrostu, zakłócając rozwój 
owadów w stadium przedimaginalnym, 
i zapobiega tworzeniu się ekdyzonu, 
głównego hormonu odpowiedzialnego 
za linienie i metamorfozę do stadium 
owada doskonałego. Azatin EC ma rów-
nież działanie antyfidantne (hamuje żero-
wanie) i repelentne (odstraszające). 

Azatin EC – zastosowanie

UPRAWA AGROFAG
DAWKA  
(maksymalna i zalecana 
dla jednorazowego zastosowania)

pomidor, oberżyna  
(uprawy szklarniowe)

mączliki, miniarki, skośnik pomidorowy 
(Tuta absoluta) 1,5 l/ha;  

1–1,5 l/ha;  
zalecana ilość wody: 1000 l/haogórek, cukinia, melon, arbuz, dynia 

(uprawy szklarniowe) mszyce, mączliki

ŚRODEK W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOOBSZAROWYCH
pomidor, oberżyna  
(uprawy szklarniowe)

mszyce, stonka ziemniaczana,  
gąsienice sówkowatych, wciornastki 1,5 l/ha;  

1–1,5 l/ha;  
zalecana ilość wody: 1000 l/haogórek, cukinia, melon, arbuz, dynia 

(uprawy szklarniowe)
miniarki (Diptera), gąsienice sówkowa-
tych, wciornastki

sałata, szpinak, endywia, rukola, 
boćwina, pietruszka, bazylia  
(uprawy szklarniowe)

mszyce, mączliki, miniarki, gąsienice 
sówkowatych

1,5 l/ha;  
1–1,5 l/ha;  
zalecana ilość wody: 600–800 l/ha Uw
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Zeskanuj kod QR i dowiedz się więcej na temat preparatu, bezpie-
czeństwa korzystania ze środków ochrony rośli oraz oferty Agrosimex. 

Azatin EC:
• zakłóca proces 

przeobrażenia 
owadów, 

• hamuje żerowanie szkodników,
• wykazuje działanie repelentne 

(odstraszające),
• na szkodniki działa kontaktowo 

i żołądkowo.

Skuteczny produkt w dobrej cenie  
+ profesjonalne doradztwo gratis!

www.agrosimex.pl

Azatin EC – biologiczna ochrona przed szkodnikami 
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Czy będzie miał kto zebrać ogórki i pomidory?

Ogrodnictwo to dział rolnictwa, w którym zapotrzebowanie na pracę jest 
bardzo wysokie w przeliczeniu na jednostkę powierzchni – dotyczy to 
szczególnie upraw pod osłonami. Od wielu lat produkcja ogrodnicza 
opiera się w znacznej mierze o pracowników ze Wschodu Europy 
– głównie z Ukrainy. Wybuch pandemii koronawirusa skłonił część 
z nich do zaniechania przyjazdu do pracy sezonowej w Polsce. Spośród 
obywateli Ukrainy, którzy już zdążyli do nas przyjechać znaleźli się tacy, 

którzy zdecydowali się na powrót. W licznych przypadkach impulsem 
do przyspieszenia powrotu była decyzja ukraińskiego premiera o za-

mknięciu granic dla ruchu pasażerskiego z dniem 28 marca br. W ankiecie 

przeprowadzonej wśród członków gru-
py na Facebooku Rozmowy o Warzyw-
nictwie 76 producentów warzyw zde-
klarowało, że na razie zamknięcie granic 
nie wpłynęło na zmniejszenie liczby 
pracowników w ich gospodarstwie, na-
tomiast 48 stwierdziło, że mają z tego 
powodu mniej rąk do pracy w gospo-
darstwie. Ogrodnicy podkreślają przy 
tym, że deficyt pracowników stanie się 
bardziej odczuwalny w miarę trwania 
sezonu polowego, a prawdziwy pro-
blem pojawi się w czasie zbiorów tru-
skawek i innych owoców miękkich.
 Na deficyt rąk do pracy już narze-
kają Niemcy, Włosi i Hiszpanie. Rolnicy 
i reprezentujące ich związki debatują 
nad możliwymi rozwiązaniami. Hiszpa-
nie wiedzą, że w cieplejszych regionach 

potrzebnych będzie kilkadziesiąt tysię-
cy pracowników sezonowych, którzy 
z pewnością nie przyjadą zza granicy 
z powodu epidemii, która ogarnęła 
Hiszpanię.
 Obserwując przekaz medialny ze 
wszystkich państw, gdzie rolnictwo od-
grywa dużą rolę, można wnioskować, 
że trwają gorączkowe rozważania, skąd 
pozyskać siłę roboczą. Rzecz jasna, wszy-
scy są świadomi, że muszą być to współ-
obywatele, ponieważ granice są i wiele 
wskazuje na to, że będą zamknięte. 
Część postuluje, aby maksymalnie 
uprościć procedury zatrudniania, tak 
aby pracę mogli podejmować bezro-
botni. W mediach pojawiają się głośne 
nagłówki, w których przedstawiciele 
władz wzywają fryzjerów, kelnerów 

i pracowników branży turystyczno-ho-
telarskiej do pomocy rolnikom.
 Oczywiście, wielu sądzi, że jest to 
rozwiązanie nierealne, ponieważ nie 
wszyscy zgodzą się pracować na roli. 
Biorąc jednak pod uwagę, że coraz 
więcej osób traci pracę lub przeby-
wa na długim zwolnieniu, a prognozy 
ekonomistów nie są optymistyczne, to 
może się okazać, że oszczędności nie 
starczą na zbyt długo i pracę trzeba 
będzie podjąć.
A jak widać, tylko w rolnictwie obaw 
o miejsca pracy nie brakuje. Pytanie, jak 
długo potrwa jeszcze ta sytuacja i czy 
dojdzie do takich wyborów.

Opracowała 
Aleksandra Czerwińska-Nowak
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www.redpackmaszyny.pl

P325E-T

Kontakt:
e-mail: info@redpackmaszyny.pl    

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

Maszyna 
Flow-Pack  

do pakowania  
świeżych produktów



Ogórki zajmują miejsce drugie po pomidorze pod względem wartości rynku warzyw szklarniowych w Kanadzie. 
Głównym typem ogórka uprawianego pod osłonami jest Long Dutch, który stanowi prawie 80% wszystkich 
upraw i zajmuje powierzchnię szacowaną na ok. 2700 akrów (1 akr to 0,4 ha), drugim rozwijającym się typem 
jest ogórek typu Mini BAP z udziałem ok. 20% w rynku i powierzchnią szacowaną na ok. 700 akrów. 

Organizacja produkcji i zbytu
Główne rejony uprawy warzyw szklar-
niowych w Kanadzie to prowincje 
Ontario, Quebec, Kolumbia Brytyjska 
i Alberta. Warzywa produkowane w Ka-
nadzie zaopatrują rynki lokalne, ale są 
także eksportowane do Stanów Zjed-
noczonych. Sprzedaż owoców w 90% 
odbywa się przez grupy producenckie, 
posiadające własne marki. Takie przed-
siębiorstwa zajmują się opracowaniem 
strategii uprawowej oraz całej kampanii 
handlowej danego warzywa tzn. ozna-
kowaniem, sposobem zapakowania, 
łącznie z projektami opakowań oraz 
dostarczeniem towaru do sieci handlo-
wej. Sortowanie i pakowanie odbywa 
się w gospodarstwach lub w centrach 
spedycyjnych należących do grup.

Warunki klimatyczne
Ze względu na duże nasilenie występo-
wania wirusa CGMMV oraz bardzo wil-
gotne i gorące lato ogórki uprawia się 
najczęściej w czterech cyklach w roku. 
Z tego powodu wciąż najpopularniej-
szą metodą jest uprawa w systemie „na 
parasol”. Najnowocześniejsze szklarnie 
inwestują w ostatnich latach w doświe-
tlanie upraw i zaczynają uprawę w syste-
mie „wysokiego drutu” w dwóch cyklach 
w ciągu roku. Jest to możliwe, ponieważ 
na rynku dostępne są już odmiany ko-
mercyjne wykazujące tolerancję na tego 
wirusa np. Davida i Atuno.
 Owoce sprzedawane są na sztuki, 
które dzielone są na klasy XS, S, M, L, XL 
zależnie od długości owocu. Najpopu-
larniejszą i najbardziej pożądaną klasą są 

owoce M, aczkolwiek wybór klasy owo-
cu zależy od wymogów sieci handlowej. 
Każda odmiana komercyjna musi mieć 
procentowo określony udział owoców 
danej klasy, który produkuje. Pod tym 
względem rynek Kanadyjski i Amery-
kański jest zupełnie różny od polskiego, 
plon wylicza się nie w kg/m2, a w sztu-
kach/m2. 
 Uprawa ogórków też wygląda ina-
czej niż w Polsce. Ze względu na to, że 
typ Long Dutch, tj. ogórek długi szklar-
niowy wytwarza zwykle duże liście na-
wet o 50% większe niż ogórki typu BAP 
Midi – ogórki sałatkowe (np. Pacto, Quin-
tus) – w systemie uprawy „na parasol” 
stosuje się zagęszczenie 1,6 rośliny/m2,  
natomiast w systemie „wysokiego dru-
tu” zagęszczenie może wynosić nawet  

Uprawa ogórków 
w Kanadzie
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2,7 rośliny na m2. W systemie „na parasol” 
bez doświetlania uprawa rozpoczyna się 
podobnie jak w Polsce już od połowy 
grudnia, ale najczęściej wybieranym ter-
minem jest początek stycznia, natomiast 
uprawa w systemie „wysokiego drutu” 
z doświetleniem rozpoczyna się zwykle 
w połowie listopada. Rozsada produ-
kowana jest przez jedną z trzech firm 
rozsadowych, rzadko gospodarstwa 
produkują ją same.
  Dla odmian marki De Ruiter zalecane 
jest stosowanie w uprawie EC na pozio-
mie 2,4–2,6 mS/cm w matach. Ich nowa 
genetyka nie wymaga specjalnego stre-
sowania roślin by wywołać efekt „gene-
ratywny”, a przy stosowaniu niższego 

Fot. 1. Nowo założona uprawa ogórka na wełnie mineralnej

Fot. 2. Uprawa prowadzona jest na rynnach uprawowych

re
k

la
m

a

112/2020



niż w starych technologiach uprawy EC 
pożywki wpływa się na lepsze zawiązy-
wanie i wzrost owoców, utrzymuje się 
lepszą witalność roślin, obniża koszty 

produkcji oraz co jest bardzo ważne 
dla Kanadyjczyków, taka uprawa 

jest przyjaźniejsza dla środowi-
ska. Każde gospodarstwo prowa-

dzące uprawę hydroponiczną musi 
recyrkulować pożywkę. Podstawo-

wym podłożem do uprawy ogórków 
są maty z wełny mineralnej. Ze względu 
na higienę produkcji są one wymieniane 
dla każdego nasadzenia. 

Kontrola wilgotności 
Prowincja Ontario ma specyficzny 
mikroklimat ze względu na położenie 
między wielkimi jeziorami, jest to rejon 

Fot. 3. Zagęszczenie roślin w uprawie metodą „wysokiego drutu” wynosi  

do 2,7 rośliny/m2

Fot. 4. Uprawa ogórków typu Long Dutch z opuszczaniem pędów

Fot. 5. Odmiany ogórków o długich owocach 

tworzą duże blaszki liściowe

Fot. 6.  

Owoce  

sprzedaje się  

na sztuki, a plon  

określany jest w liczbie 

owoców poszczególnych  

klas zebranych z m2 uprawy

Fot. 7. Ogórek typu Long Dutch prowadzony metodą „na parasol” Fot. 8. Doświetlana uprawa długich ogórków

Reportaż
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ciepły i bardzo wilgotny. Szerokość geo-
graficzna obszaru Leamington, gdzie 
zlokalizowanych jest 70% wszystkich 
szklarni w Kanadzie, to szerokość geo-
graficzna Rzymu. Dużym problemem 
w uprawie tutaj jest wysoka wilgotność, 
dlatego by utrzymać prawidłową pracę 
roślin oraz optymalną transpirację, więk-
szość obiektów wyposażona jest w sys-
temy wentylacji, które mają za zadanie 
osuszenie powietrza tak by utrzymy-
wać nasycenie parą wodną na poziomie  
0,4–0,8 kPa. Jest to ważne także dla zmi-
nimalizowania problemów z kondensa-
cją pary wodnej na roślinach i owocach, 
a co za tym idzie – utrzymanie dobrej 
jakości owoców (bez mikrospękań) oraz 
mniejsze narażenie na występowanie 
chorób. 

 W celu stymulacji wiązania i do-
rastania owoców stosuje się dwutle-
nek węgla, który w okresie niskiego 
natężenia światła utrzymuje się na po-
ziomie 800–900 ppm, a w okresach 
o dobrym naświetleniu 1200–1400 
ppm. W strategiach temperaturowych, 
podobnie jak w Polsce, stara się unik-
nąć dużych różnic temperatur między 
dniem a nocą. Zwłaszcza w okresie 
niskiego natężenia światła zwraca się 
uwagę, by ta różnica nie była więk-
sza niż 5°C, a nocna temperatura nie 
spadła poniżej 18°C. Latem w rejo-
nie Leamington temperatury w nocy 
nie różnią się bardzo od temperatur 
dziennych i ich amplituda waha się 
pomiędzy 7–10°C, przy czym dzienne 
temperatury przekraczają 30°C.

Fot. 9 i 10. Sortowanie i pakowanie odbywa się w gospodarstwach lub w centrach spedycyjnych 

należących do grup

132/2020
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W ostatnich latach na Lubelszczyźnie i Zamojszczyźnie ubyło nie tylko tuneli foliowych, ale także szklarni. Brak 
rąk do pracy i mała opłacalność produkcji warzyw wynikająca z rosnących stawek dla pracowników, wzrostu cen 
opału i innych środków produkcji to podstawowe czynniki, które wpłynęły na ograniczenie liczby działających 
obiektów. Ponadto w istniejących tunelach i szklarniach struktura upraw uległa zmianie. Obok podstawowych 
gatunków (pomidor i ogórek) pojawiły się nowalijki. Ich cena jednostkowa jest niska, a pracochłonność znaczna. 
Dlatego też produkcja nowalijek prowadzona jest w nielicznych gospodarstwach dysponujących zasobami siły 
roboczej. Odwiedziliśmy kilku ogrodników we wschodniej części kraju, którzy podejmują się tej wymagającej 
uprawy.

Krajowe znaczy świeże
Nowalijki to warzywa, które z produk-
cji krajowej dostępne są na rynku bar-
dzo wcześnie. Są to przede wszystkim 
sałata, rzodkiewka, botwinka, cebula 
pęczkowa i natki. Cenną zaletą tych 
warzyw jest wysoka zawartość witamin 
i niska kaloryczność. Mają one jednak 
dużą konkurencję w postaci warzyw 
sprowadzanych z krajów o cieplejszym 
klimacie – głównie z Południa Europy. 
Aby dotrzeć do Polski, muszą one prze-
trwać transport przez pół kontynentu, 
dlatego często docierają do sklepów 
w nie najlepszej kondycji. Natomiast 
warzywa produkowane w polskich 

obiektach tradycyjnymi metodami po-
jawią się w handlu zwykle w połowie 
marca (za wyjątkiem szczypiorku, który 
w handlu dostępny był już w grudniu)  
są świeże.
 Przebieg pogody o wyjątkowo wy-
sokich, jak na zimę w naszym klimacie, 
temperaturach wpłynął mobilizująco 
na producentów nowalijek. Rozpoczę-
to więc ich produkcję już w styczniu. 
Cechą, która łączy wszystkie wczesno-
wiosenne uprawy, jest krótki okres we-
getacji, dlatego zazwyczaj stanowią one 
przedplon, dzięki któremu uzyskuje się 
zwiększenie przychodu z 1 m2 obiektów. 
Po nich najczęściej uprawiane są rośliny 

ciepłolubne: pomidor lub ogórek czy 
papryka. Najwcześniej rozpoczęło się 
pędzenie cebuli do sprzedaży pęczko-
wej ze szczypiorem. W gospodarstwie 
Mieczysława Pawelca wykorzystano 
pod nią wolny fragment mnożarki. Ce-
bule o średnicy 4 cm (zakupione u pro-
ducenta cebuli) wysadzano do skrzynek 
wypełnionych podłożem ze zużytych 
mat kokosowych. Odbiorcą cebuli pęcz-
kowej z gospodarstwa była hurtownia 
warzyw z regionu. Cebulę wysadzano 
etapami, by uniknąć kumulacji towaru 
i kłopotów ze zbytem. Ostatnia partia 
cebuli została sprzedana w trzeciej de-
kadzie lutego. 
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Rzodkiewka
W drugiej dekadzie lutego wysiano 
rzodkiewkę odmiany Girox F1 w tunelu 
foliowym. Tworzy ona zgrubienia o śred-
nicy 2–3 cm o intensywnie czerwonej 
barwie skórki. Zgrubienia mają śnież-
nobiałe wnętrze o delikatnym smaku. 
Rośliny budują krótkie liście i szybko do-
rastają do zbioru. Może być uprawiana 
wiosną i jesienią pod osłonami. Cenną 
cechą tej odmiany jest odporność na 
pękanie. Po upływie tygodnia tę samą 
odmianę wysiano w kolejnym tunelu. 
Aby nie dopuścić do spiętrzenia zbio-
rów rzodkiewki, w trzecim tunelu po 
upływie kolejnego tygodnia wysiano 
odmianę Jostar F1. Jest ona tolerancyjna 
na wysokie temperatury (liście nie wy-
dłużają się). Wytwarza kuliste, czerwone 
zgrubienia z połyskiem o delikatnym 
smaku. Są one odporne na parcenie 
i pękanie. Z siewu punktowego uzy-
skuje się wysoki plon handlowy. Rzod-
kiewka Jostar F1 może być uprawiana 
wiosną i jesienią pod osłonami. W wi-
zytowanym gospodarstwie rzodkiew-
kę wysiewano siewnikiem punktowym, 
a nawadniane prowadzone jest przy 
użyciu podwieszonych zraszaczy. Nato-
miast koperek rosnący w kolejnym tu-
nelu nawadniany jest przy użyciu taśm 
kroplujących. Odmiana Kronos została 
wysiana w pierwszej dekadzie marca. 
Ma ona bardzo aromatyczne liście. 
W początkowej fazie wzrostu została 

przykryta agrowłókniną. Podobnie bę-
dzie przygotowywana także pietruszka 
naciowa o gładkich liściach. Gospoda-
rze zdecydowali się na odmianę Titan F1,  
która nie tworzy korzeni spichrzowych. 
 Odbiorcą wyprodukowanych w go-
spodarstwie warzyw są właściciele lo-
kalnych sklepów i hurtownia. Po nowa-
lijkach posadzone zostaną pomidory 
i ogórki.

Specjaliści od wczesnej kapusty
W roku ubiegłym kapusta wczesna 
sprzedawana była w dobrych cenach. 
Nic dziwnego, że ten gatunek cieszy się 
popularnością także w bieżącym roku. 
Uprawiana jest w starszych obiektach 
szklarniowych i tunelach foliowych. 
W gospodarstwie Renaty i Dariusza 
Buczaków uprawiane są dwie wczesne 

odmiany kapust. Oprócz wczesności 
bardzo ważna dla producenta była wiel-
kość główki, mniejsze znaczenie miała 
barwa liści. Magnus Cresco F1 jest od-
mianą o okresie wegetacji wynoszącym 
53–58 dni i w tym czasie buduje główki 
o masie 1,5–1,8 kg. Główka osadzona 
jest na wysokim głąbie zewnętrznym 
(zapobiega to jej zagniwaniu od dołu). 
Z obserwacji właścicieli gospodarstwa 
wynika, że rośliny dobrze sobie radzą 
w stresowych warunkach uprawy. Od-
miana wytwarza kulistą główkę, a li-
ście okrywowe są bardzo trwałe dzięki 
temu długo zachowują świeżość. Dru-
gą uprawianą odmianą jest Jetma F1. 
W ciągu 50–55 dni od posadzenia two-
rzy ładne, kształtne główki o żywozie-
lonych liściach. Rośliny są wytrzymałe 
na mróz i jarowizację. Dobrze rośnie  

Fot. 1. Cebula pędzona w gospodarstwie Mieczysława Pawelca Fot. 2. Rzodkiewka Girox F1 z siewu w drugiej dekadzie lutego

Fot. 3. Odmiana Jostar F1 siana na początku marca
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w zróżnicowanych warunkach upra-
wy. Jest to odmiana, której poszu-
kują odbiorcy ze względu na barwę 
główek, dlatego stanowi podstawę 
nasadzeń w gospodarstwie. Państwo 
Buczakowie produkują rozsadę we 
własnym zakresie. Nasiona wysiali 
punktowo w drugiej dekadzie stycz-
nia do wielodoniczek o średnicy 
otworów 4 cm. Na miejsce stałe do 
szklarni posadzono je od 20–23 lute-
go. Rośliny podlewane są za pomocą 
taśm kroplujących. Produkcja kapu-
sty prowadzona jest w dwu oddzie-
lonych od siebie obiektach. Jeden 
z nich wyposażony jest w ogrzewa-
nie techniczne. W drugim obiekcie 

rośliny przykryto agrowłókniną, aby 
zabezpieczyć je przed mrozem. 
 W gospodarstwie Krzysztofa Kutra 
w Jarosławcu także zabezpieczono agro-
włókniną rośliny kapusty wysadzone do 
gruntu w tunelu foliowym. Gospodarz 
wybrał odmianę Veronor F1, której rozsa-
dę zamówiono w Grupie Producentów 
Rozsad Krasoń. Veronor F1 został wybra-
ny przez ogrodnika, z uwagi na bardzo 
szybkie wiązanie główek o masie 1,5–2,0 
kg (w okresie 53–55 dni). Główki tej wiel-
kości są najbardziej poszukiwane przez 
odbiorców. Rośliny zostały posadzone 
w pierwszej dekadzie marca. Z nowalijek 
w gospodarstwie uprawiana jest także 
sałata (choć nie w bieżącym rok). Poza 

Fot. 4. Koper nawadniany jest z użyciem linii kroplujących Fot. 5. Rozsada pietruszki naciowej Titan F1

Fot. 6. Kapusta wczesna Magnus Cresco F1 

w gospodarstwie państwa Buczaków

Fot. 7. Jetma F1 jest podstawową odmianą kapusty wczesnej w gospodarstwie

Reportaż

16 Szklarnie Tunele Osłony

·  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



tym w szklarni i w tunelach uprawiane 
są pomidory których rozsada produko-
wana jest w gospodarstwie. 

Sałata
Najpopularniejszym warzywem i naj-
chętniej kupowanym wiosną jest sałata. 
Jeszcze do niedawna w rejonie lubel-
skim bywała ona sadzona współrzędnie 
z pomidorami. Rozsadę sałaty wysadza-
no w pierwszych dniach ogrzewania 
obiektów. W momencie wstawiania roś-
lin pomidorów do obiektu sałata rosła 
już w nim ok. 2–3 tygodni. Wycinano 
ją, zanim została zacieniowana przez 

intensywnie rosnące liście pomidorów. 
Metoda ta miała swoje wady. Tempera-
tura odpowiednia dla pomidorów (18–
20oC) była zbyt wysoka dla sałaty. Po-
wodowało to wybieganie i rozluźnianie 
główek sałaty. Dodatkowo utrzymująca 
się wilgoć tuż przy powierzchni gleby 
wpływała na pojawianie się zgorzeli na 
łodygach pomidorów. Obecnie (zwłasz-
cza w starszych obiektach) nie sadzi 
się pomidorów wcześniej niż w mar-
cu, a coraz częściej po sałacie sadzona 
jest papryka lub pomidory do zbioru 
jesienią. Zdarza się również, że ogrod-
nicy podejmują decyzję o uprawie sa-
mej sałaty. W gospodarstwie Barbary 
i Jarosława Węgrzynów do nasadzeń 
wybrane zostały dwie odmiany sałaty. 
Na odmianę Kordula zdecydowano się 
m.in. ze względu na dużą odporność na 
mączniaka rzekomego (rasy 16–31). Ma 
to znaczenie przy nasadzeniu do zbioru 
jesienią. Dużym atutem są także jasne 
liście, które tworzą zwartą główkę. Od-
miana nie ma tendencji do zamierania 
brzegów liści (tipburn). To zjawisko jest 
powszechne pod osłonami. Powoduje je 
niedobór wapnia w wierzchołkach mło-
dych liści, nadmierna wilgotność, słabo 
rozwinięty system korzeniowy, a także 
warunki pogodowe (jaskrawe słońce po 

dłuższym okresie pogody pochmurnej). 
Mała wrażliwość na zamieranie brzegów 
liści jest pozytywną cechą tej odmiany. 
Rozsadę sałaty ogrodnicy przygotowują 
w gospodarstwie. Na miejsce stałe wy-
sadzono rośliny 11–12 marca. Drugą od-
mianą uprawianą w gospodarstwie jest 
Torpedo. Jest to szybko dorastająca do 
zbioru odmiana o jasnych, delikatnych 
liściach, które tworzą dużą, zwartą głów-
kę. Te rośliny posadzono do tunelu po  
20 marca. Kolejny etap sadzenia pla-
nowany był na 30 marca i sukcesywnie 
przez cały sezon miały być wykonywa-
ne następne nasadzenia sałaty. W związ-
ku ze zmianami jakie zaszły na rynku 
w ostatnich tygodniach producenci oba-
wiają się, że nie będą mogli sprzedać wy-
sadzonych roślin, dlatego też po sałacie 
posadzona zostanie papryka. Pod osło-
nami często pojawia się problem z zagni-
waniem liści sałaty stykającej się z glebą. 
W gospodarstwie Węgrzynów nie ma 
z tym problemu. Rozsada sałaty sadzona 
jest w doniczki o przekroju 9 lub 10 cm. 
Doniczki te nie posiadają dna a sadzenie 
roślin na miejsce stałe polega na ustawia-
niu doniczek lekko zagłębionych w zie-
mię. Korzenie sałaty przerastają do gle-
by, a dolne liście nie zagniwają w czasie  
produkcji. 

Fot. 8. Sałata uprawiana w gospodarstwie 

państwa Węgrzynów
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Dr hab. Jacek Nawrocki 
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie 

Stawiamy czoła  
problemom 
w ochronie sałaty
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Z badań i z praktyki

Sałata jest warzywem o krótkim okresie wegetacji, dlatego bardzo istotne jest zadbanie zarówno o prawidłowy 
stan fitosanitarny samych roślin, jak i miejsca uprawy. Jeżeli podczas wegetacji wystąpią problemy z chorobami, 
może być już za późno na skuteczną interwencję. Spowodowane to jest tym, że niektóre fungicydy mają długi 
okres karencji dla sałaty, a pozostałości środków ochrony roślin, które nie zdążą w tak krótkim czasie osiągnąć 
dopuszczalnego limitu, będą ją dyskwalifikowały z dalszego obrotu towarowego. 

Presja patogenów
Jeżeli sałata jest uprawiana w gruncie, 
zwłaszcza w tunelach nieogrzewanych, 
ilość i szkodliwość patogenów jest 
podobna jak w uprawie w otwartym 
gruncie. Inaczej jest w systemie produk-
cji bezglebowej, gdzie rośliny przez cały 
cykl produkcji powinny być wolne od 
chorób. Bardzo ważne jest w tym przy-
padku podłoże oraz instalacje i para-
pety, które powinny być sterylizowane, 
a pożywka prawidłowo odkażana. Dla 

zdrowotności warzyw w okresie po-
zbiorczym istotny jest także odpowiedni 
termin zbioru. Rośliny o dobrej kondycji, 
nieprzesuszone, nieuszkodzone, konfek-
cjonowane w sterylnych opakowaniach, 
szybko dostarczone do finalnego miej-
sca zbytu długo zachowują wartość 
handlową. 

Mokra zgnilizna bakteryjna
Nadal bardzo dużym zagrożeniem dla 
wielu warzyw, a zwłaszcza dla sałaty 

uprawianej w tunelach w glebie, rza-
dziej w warunkach bezglebowych, jest 
miękka (mokra) zgnilizna bakteryjna po-
wodowana najczęściej przez polifagi, 
atakujące większość warzyw, Pectobac-
terium carotovorum subsp. carotovo-
rum czy Pseudomonas marginalis pv. 
marginalis. Pierwsze objawy choroby 
mogą się pojawić już w początkowym 
okresie wegetacji, ale najczęściej symp-
tomy obserwuje się pod koniec uprawy, 
a czasem już w okresie pozbiorczym, na 
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Fot. 1. Objawy miękkiej zgnilizny bakteryjnej na rozsadzie sałaty

Fot. 2. Bakteryjna plamistość liści na sałacie

roślinach, zwłaszcza uszkodzonych me-
chanicznie, które są przetrzymywane 
w opakowaniach w wysokiej wilgotno-
ści powietrza. Na zewnętrznych liściach 
stykających się z podłożem powstają 
początkowo drobne, wodniste plamki, 
które w sprzyjających warunkach – wy-
sokiej wilgotności powietrza i tempe-
raturze powyżej 24°C do 30°C – szyb-
ko powiększają swoją powierzchnię, 
ciemnieją i zapadają się, zmacerowana 
tkanka wydziela nieprzyjemny zapach. 
Miękka zgnilizna może obejmować li-
ście sercowe, a także podstawę główek, 
pęd główny i nasadę korzeni. Symp-
tomy mogą być mylone z pierwszymi 
objawami szarej pleśni, jednak nie po-
jawia się szary nalot grzybni i trzonków 
z zarodnikami konidialnymi. Głównym 
źródłem patogenu jest gleba z resztka-
mi gnijących roślin z poprzedniej upra-
wy. Mogą to być inne, sąsiednie uprawy 
warzyw, także chwasty, zainfekowane 
przez te agrofagi. Bakterie są przeno-
szone z wodą podczas podlewania, 
przez szkodniki żerujące na liściach 
i korzeniach (zwłaszcza muchówki – 
śmietki zwabiane zapachem gnijących 
tkanek). Licznym infekcjom sprzyjają 
wysoka wilgotność powietrza i pod-
łoża, wysokie temperatury powyżej 
20°C z maksymalną 30°C, mechanicz-
ne uszkodzenia części roślin podczas 
zbioru i transportu, a dalszy przebieg 
zgnilizny zależy od warunków przecho-
wywania. 

Bakteryjna plamistość liści
Równocześnie z miękką zgnilizną lub 
częściej osobno na liściach sałaty obser-
wuje się objawy bakteryjnej plamistości 
liści powodowanej często przez kom-
pleks różnych gatunków, tj. Pseudomo-
nas cichorii, Pseudomonas marginalis 
pv. marginalis, Pseudomonas viridifla-
va lub Xanthomonas axonopodis pv. 
vitians. Początkowo drobne, kilkumili-
metrowe wodniste plamki rzadko moż-
na zauważyć na zewnętrznych, częściej 
na wewnętrznych liściach po rozchyle-
niu główki. Mało podatna na infekcje 

jest sałata rzymska oraz odmiany sała-
ty o mniej ścisłych główkach. Podczas 
optymalnych warunków dla rozwoju 
patogenów plamy szybko powiększa-
ją swoją powierzchnię, mają charakter 
gnilny, nerwy nie ograniczają rozwo-
ju powierzchni plam, za wyjątkiem X. 
axonopodis pv. vitians. Na korzeniach 
można zaobserwować skorkowacenia 
skórki lub plamy gnilne. Wtórne infek-
cje innych chorobotwórczych bakterii 
może spowodować powstanie miękkiej 
zgnilizny części roślin. Źródłem infekcji 
może być skażona gleba, nasiona, roz-
sada lub woda użyta do podlewania. 
Patogeny najszybciej infekują przez apa-
raty szparkowe na zwilżonych liściach, 
przy wysokiej wilgotności powietrza 
i w temperaturze do 30°C. Rozwój bak-
terioz może być hamowany, gdy jest 
sucho i panują wysokie temperatury. 
Najistotniejszy jest prawidłowy płodo-
zmian, podlewanie kropelkowe oraz 
prawidłowe zaopatrzenie roślin w skład-
niki pokarmowe. Jeżeli trzeba odkazić 
glebę, to najlepiej zastosować jej paro-
wanie (90°C przez co najmniej 30 mi-
nut). Bakterie chorobotwórcze trudno 
wyeliminować z uprawy, gdyż brak jest 
środków interwencyjnych i leczniczych. 
Profilaktycznie można zastosować na 
własną odpowiedzialność (zastosowa-
nie małoobszarowe) preparat miedzio-
wy Nordox 75 WG w dawce 1,33 kg/ha 

– siedem dni karencji, ale nie podczas 
wysokich temperatur i dużego nasło-
necznienia, gdyż może być fitotoksycz-
ny. Również profilaktycznie można użyć 
biostymulator oparty na wyciągu z gra-
pefruita Biosept Active. Wcześniejsze 
zastosowanie preparatu biologicznego 
Polyversum WP (organizm grzybopo-
dobny Pythium oligandrum) w dawce 
0,05%, czy innych środków lub nawo-
zów zawierających zwłaszcza antagoni-
styczne bakterie i promieniowce, może 
być pomocne w ograniczaniu szkodli-
wości chorobotwórczych bakterii. Na-
leży zapewnić odpowiednio długi okres 
oraz wilgotność gleby, aby skutecznie 
skolonizowały miejsce uprawy sałaty. 
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Mączniak rzekomy sałaty
Bardzo groźną chorobą sałaty, zwłaszcza 
kruchej, jest mączniak rzekomy powo-
dowany przez organizm grzybopodob-
ny Bremia lactucae. W optymalnych wa-
runkach (chłodniejszych i wilgotnych) 
rozwój patogenu jest bardzo szybki, 
może on zaatakować w ciągu kilku dni 
liście większości roślin. Pierwsze sympto-
my na liściach to żółtawe, później oliw-
kowożółte, ciemniejące plamy na gór-
nej stronie, w miejscach plam od spodu 
można zauważyć obfity, szarobiały nalot 
sporangioforów i zarodników. Nalot do-
brze jest widoczny wczesnym rankiem, 
gdy jest duża wilgotność powietrza. 
Silnie porażone rośliny żółkną, są ogra-
niczone we wzroście, karłowacieją. We 
wczesnych fazach rozwoju roślin może 
spowodować zamieranie siewek. Nieste-
ty patogen ma kilka ras fizjologicznych 
(patotypów) różniących się zdolnością 
do powodowania poważnych zmian 
chorobowych, przez co może przeła-
mywać odporność genetyczną odmian 
sałaty. Najczęstszym źródłem agrofaga 
są chwasty lub sąsiadujące inne uprawy 
sałaty. Patogen najszybciej rozwija się 
w temperaturze poniżej 20°C (pomiędzy 
12–20°C) oraz w bardzo wysokiej wilgot-
ności powietrza sięgającej 100%. W tych 
warunkach proces infekcji trwa tylko kil-
ka godzin. Nie należy dopuścić do na-
stąpienia procesu płciowego, bo w jego 

efekcie powstaje grubościenna oospora, 
o charakterze przetrwalnikowym zdolna 
do przetrwania w glebie do czterech lat. 
W wyższych temperaturach, zwłaszcza 
nocą, oraz przy dużym nasłonecznie-
niu agrofag przestaje zarodnikować i się 
rozwijać. 

Mączniak prawdziwy
O wiele rzadziej na sałacie uprawianej 
pod osłonami można zauważyć objawy 
mączniaka prawdziwego powodowane-
go przez grzyba Golovinomyces cicho-
racearum. Ten patogen bezwzględny 
wymaga wyższych temperatur do roz-
woju, a objawy widoczne są w posta-
ci białego, mączystego nalotu po obu 
stronach liści, nie tyko od spodu. Nalot 
ten jest dobrze widoczny także pod-
czas suchej pogody. Najskuteczniejszą 
ochroną przed mączniakami jest ochro-
na chemiczna. Oba patogeny zwalcza 
preparat strobilurynowy (o działaniu 
wgłębnym i systemicznym): Amistar 
250 SC (a także jego generyki Ascom 
250 SC, Astar 250 SC, Azoguard AZT 250 
SC, Conclude AZT 250 SC, Dobromir Top 
250 SC, Mirador 250 SC, Starami 250 SC, 
Zaftra AZT 250 SC, Zakeo 250 SC) w daw-
ce 0,1%, 14 dni karencji. Skuteczny do 
ochrony przed oboma mączniakami jest 
preparat kontaktowy oparty na olejku 
pomarańczowym – Limocide w dawce 
3 l/ha. Do zwalczania sprawcy mącz-
niaka rzekomego skuteczny jest środek 
o działaniu układowym – Proplant 722 
SL (propamokarb) w dawce 0,15%, 14 dni 
karencji, a także kontaktowy, wcześniej 
wspomniany przy bakteriozach, profi-
laktyczny preparat miedziowy Nordox 
75 WG. Sprawcę mączniaka prawdzi-
wego zwalczają preparaty kontaktowe, 
profilaktyczne siarkowe, stosowane na 
własną odpowiedzialność – Siarkol 80 
WG lub Siarkol Bis 80 WG w dawce 3 kg/
ha, trzy dni karencji. Przy zastosowaniu 
preparatów siarkowych należy zwrócić 
uwagę na warunki pogodowe, nie uży-
wać ich podczas wysokich temperatur 
i dużego nasłonecznienia, aby uniknąć 
działania fitotoksycznego.

Antraknoza liści
Zagrożenie dla sałaty może stanowić 
również nekrotyczna plamistość liści, 
zwana inaczej antraknozą liści, powo-
dowana przez grzyba Microdochium 
panattonianum. Czasami choroba wy-
stępuje w dużym nasileniu, powodując 
duże straty zwłaszcza w uprawach tu-
nelowych. Najwcześniej objawy moż-
na zauważyć na zewnętrznych liściach 
w postaci początkowo drobnych (2–3 
mm), jasnobrązowych, później ciemnie-
jących plam, często otoczonych jasną, 

wodnistą obwódką. Plamy powiększają 
się, skupiają się w środkowej części liścia, 
tkanka liścia ulega wysuszeniu, staje się 
„papierowata”. Kolejno atakowane są li-
ście wewnętrzne, tkanka w obrębie plam 
zasycha i ulega wykruszeniu, tworzy się 
dziurkowatość liści. Zaatakowane roślin 
we wczesnych fazach rozwoju mogą 
ulec całkowitemu zniszczeniu – podczas 
produkcji rozsady. Nad ranem, podczas 
wysokiej wilgotności powietrza, w ob-
rębie plam tworzy się duża ilość różo-
wych skupisk zarodników konidialnych. 
Oprócz sałaty poraża cykorię i endywię. 
Źródłem patogenu jest zakażona gleba 
z mikrosklerocjami, które mogą prze-
trwać do 4 lat, do następnego roku 
może on również przetrwać w formie 
grzybni na resztkach roślinnych. Patogen 

Fot. 4. Objawem antraknozy sałaty jest 

dziurkowatość liści

Fot. 3. Szarobiały nalot sporangioforów 

i zarodników mączniaka rzekomego sałaty
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Fot. 5 i 6 Rośliny 

porażone fuzariozą 

naczyniową

re
k

la
m

a

preferuje niskie temperatury 18–20°C 
oraz wysoką wilgotność powietrza po-
wyżej 90% lub rosę na liściach. Wtedy 
okres inkubacji wynosi 4–8 dni. Najwraż-
liwsza na infekcje jest sałata rzymska.
 Bardzo istotny jest prawidłowy 
płodozmian, gdy się pojawi choro-
ba, należy zachować 4-letnią przerwę 
w uprawie sałaty w tym samym miejscu.  

212/2020

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.

  Nowy biologiczny fungicyd, zawierający Bacillus 
amyloliquefaciens

  Skuteczna ochrona przed szarą pleśnią i zgnilizną 
twardzikową

  Szeroka rejestracja w uprawach pod osłonami

  Rozwiązanie przyjazne dla użytkowników,  
 konsumentów i środowiska

  Dopuszczony do stosowania w rolnictwie  
ekologicznym

Serifel®

Zrównoważona ochrona 
w Twoich rękach

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
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Do ochrony chemicznej można zasto-
sować preparaty wykorzystywane do 
ochrony przed szarą pleśnią.

Szara pleśń
Grzyb Botrytis cinerea powodujący sza-
rą pleśń jest wszędobylskim polifagiem, 
atakującym większość upraw, zdolnym 
do przetrwania w różnych miejscach, 
nie tylko w glebie. Ogromne ilości za-
rodników konidialnych wytwarzanych 
na powierzchni porażonych organów 
bardzo szybko opanowują rośliny na 
całej plantacji. Plamy gnilne powstają-
ce od spodu główek lub zewnętrznych 
liściach mogą początkowo sprawiać 
trudności z rozpoznaniem sprawcy. 
Wystarczy wtedy umieścić porażony 
organ (liść, pęd) w słoju lub worku fo-
liowym z nasączoną wodą ligniną (tzw 
„mokra kamera”) i już zwykle następne-
go dnia pojawia się charakterystyczny 
nalot szarej pleśni (trzonków i zarodni-
ków konidialnych). Szara pleśń poraża 
bardzo często powierzchniowe partie 
główek z oparzelinami słonecznymi 
lub objawami niepatogenicznego bru-
natnienia brzegów liści (tipburn). Wy-
soka wilgotność powietrza powyżej 
90%, uszkodzenia roślin i umiarkowa-
ne temperatury sprzyjają masowym 
infekcjom i szybkiemu rozwojowi 
agrofaga. Patogen może przetrwać 

w glebie w postaci sklerocjów – formy 
przetrwanej grzybni – do czterech lat, 
a w postaci zarodników konidialnych na 
konstrukcji szklarni czy tunelu do na-
stępnego sezonu wegetacyjnego. Źró-
dłem mogą być inne porażone rośliny 
z sąsiednich plantacji, chwasty, może 
przetrwać na resztkach roślinnych 
w postaci grzybni. Najskuteczniejszy 
jest prawidłowy płodozmian, staran-
na dezynfekcja konstrukcji, parapetów, 
ścieżek przed kolejnym sezonem we-
getacji. Z preparatów biologicznych, 
do zastosowania zapobiegawczego, 
zalecany jest Polyversum WP (Pythium 
oligandrum) doglebowo lub nalistnie 
w dawce 0,05% lub doglebowo Tria-
num-G (grzyb Trichoderma harzianum 
T22) w dawce 0,75–1,5 kg/1000 m2. Na-
listnie skuteczny jest także Serenade 
ASO (bakteria Bacillus subtilis) w dawce 
8 l/ha oraz Serifel (Bacillus amyloliqu-
efaciens) w dawce 0,5 kg/ha. Na rynku 
jest wiele innych środków opartych na 
tych antagonistycznych bakteriach. 
Do ochrony chemicznej obok prepa-
ratu strobilurynowego Amistar 250 
SC i jego generyków – w dawce 0,1%, 
14 dni karencji można zastosować na 
własną odpowiedzialność, mieszaninę 
strobiluryny i anilidu, też o działaniu 
układowym: Signum 33 WG (i jego 
generyki Agria Bos-Pirak 33 WG, Signis 

Bis 33 WG, Signis Max 33 WG, Spector 
33 WG, Vima-Boskastrobina) w dawce 
1,5 kg/ha, 14 dni karencji; lub mieszani-
nę strobiluryny i karboksyamidu Luna 
Sensation w dawce 0,6–0,8 l/ha, 7 dni 
karencji. Przemiennie ze strobiluryną 
można aplikować na własną odpowie-
dzialność preparat powierzchniowy 
i wgłębny, anilinopirymidynowy Scala 
2 l/ha, 14 dni karencji lub mieszaninę 
anilinopirymidyny i fenylopirolu Switch 
62,5 WG w dawce 0,6 kg/ha, o 7-dnio-
wej karencji. Preparaty zarejestrowane 
do ochrony przed szarą pleśnią są sku-
teczne w ochronie sałaty przed zgni-
lizną twardzikową. Warto wspomnieć 
o biologicznym preparacie Contans 
WG stosowanym doglebowo w dawce  
8 kg/ha, zawierającym grzyba Coniothy-
rium minitans, który niszczy zimujące 
skleroty Sclerotinia sclerotiorum.
 Jeżeli na plantacji sałaty pod osłona-
mi pojawi się szara pleśń, zgnilizna twar-
dzikowa czy fuzarioza, to wskazuje to na 
problem z prawidłowym przygotowa-
niem fitosanitarnym danego obiektu do 
rozpoczęcia uprawy. Głównym źródłem 
tych patogenów jest skażona gleba, 
w której mogą przetrwać do czterech 
lat skleroty Botrytis cinerea, Sclerotinia 
sclerotiorum i S. minor oraz zarodniki 
przetrwalnikowe – chlamydospory Fu-
sarium oxysporum f.sp. lactucae. 

Fot. 7. Zgnilizna twardzikowa na sałacie Fot. 8. Skleroty szarej pleśni
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W szklarniach na warzywach i roślinach ozdobnych często pojawia się mączlik szklarniowy (Trialeurodes vapora-
riorum), rzadziej mączlik poinsecjowy zwany także ostroskrzydłym (Bemisia tabaci). Od kilku lat na warzywach 
kapustnych szkody wyrządza mączlik warzywny (Aleyrodes proletella), a na truskawce – mączlik wiciokrzewowy 
(Aleyrodes lonicerae). Wielkość szkód zależy od liczebności i tempa rozwoju mączlików, a to jest warunkowane 
głównie temperaturą powietrza oraz gatunkiem i odmianą rośliny żywicielskiej.

Szkodliwe gatunki mączlików 
Mączlik szklarniowy spośród warzyw 
najchętniej żeruje na ogórku, a następ-
nie na pomidorze i papryce. Zasiedla 
wiele roślin ozdobnych, a w szczególno-
ści gerberę. Rozwój mączlika szklarnio-
wego odbywa się w zakresie tempera-
tury 15–28°C, a optymalna temperatura 
do jego rozwoju mieści się w zakresie 
20–25°C. Mączlik szklarniowy na pomi-
dorach w temperaturze 22°C i przy opty-
malnej wilgotności powietrza (75–80%) 
rozwija jedno pokolenie przez 28 dni, 
a długość życia wynosi 10–40 dni, przy 

czym samice żyją dwa razy dłużej niż 
samce. Niekorzystne warunki do rozwo-
ju mączlika to temperatura powietrza 
niższa niż 10°C, a także wyższa niż 32°C. 
Jaja w temperaturze -3°C przeżywają 
przez 15 dni i dłużej. W temperaturze 
15°C rozwój jednego pokolenia trwa 
prawie 47 dni i jest dwa razy dłuższy niż 
w temperaturze 28°C (ok. 22 dni). Naj-
wyższa płodność samic w temperaturze 
20 °C wynosi ponad 42 jaja na samicę.  
 Mączlik poinsecjowy to głównie 
szkodnik poinsecji, ale może zasie-
dlać także pomidora. Rozwój mączlika 

przebiega w zakresie temperatury 
14–35°C, a optymalna temperatura roz-
woju jest znacznie wyższa niż dla mą-
czlika szklarniowego i wynosi 25–30°C. 
Na pomidorze w temperaturze 30°C 
i wilgotności powietrza 55% jedno po-
kolenie rozwija się przez 20 dni, zaś na 
oberżynie 15 dni. W takich warunkach 
samica w ciągu swojego życia, któ-
re trwa 8–14 dni składa na oberżynie  
52 jaja, a na pomidorze 60 jaj. Osobniki 
dorosłe w temperaturze 28–30°C żyją 
10–15 dni. W temperaturze 16–19°C 
rozwój jednego pokolenia jest bardzo 

prof. dr hab. Gabriel Łabanowski
Skierniewice

Jak skutecznie 
walczyć 
z mączlikami?

fo
t. 

G
. Ł

ab
an

ow
sk

i

232/2020



r e k l a m a

Komunikaty  
Warzywnicze

POBIERZ  
I SPRAWDŹ

ULEPSZONĄ  
WERSJĘ 

APLIKACJI

Z badań i z praktyki

powolny i trwa 140–170 dni, a śmiertel-
ność jest bardzo wysoka. W temperatu-
rze 9°C i niskiej wilgotności larwy giną. 
W zimie osobniki dorosłe w pustych 
szklarniach – bez rośliny żywicielskiej 
przeżywają kilka tygodni. 
 Mączlik warzywny występuje głów-
nie na warzywach kapustnych po ich 
wysadzeniu w pole i jest to wynikiem 
nalotu samic, które przezimowały na 
glistniku jaskółczym zielu, wilczomleczu 
migdałkowym, gruszyczce zielonawej, 
rzepaku i wielu innych roślinach znajdu-
jących się w otoczeniu szklarni. Zimu-
jące samice przez krótki czas tolerują 
temperaturę nawet do –18°C, a rozwój 

rozpoczyna się już przy temperaturze 
wyższej niż 6,3°C. Optymalna tempera-
tura rozwoju to 28°C, a czas trwania zale-
ży od rośliny żywicielskiej i temperatury 
powietrza. Na brokule w temperaturze 
22°C rozwój trwa 19 dni, a na kalafiorze 
przedłuża się do 27 dni. Na kalafiorze 
w temperaturze 15°C rozwój jednego 
pokolenia trwa 48 dni, a w temperaturze 
23°C skraca się do 28 dni. Samice w za-
leżności od gatunku i odmiany warzywa 
żyją 16–48 dni i w tym czasie składają 
około 100 jaj na kapuście brukselskiej, 
a niecałe 80 jaj na kalafiorze. 
 Mączlik wiciokrzewowy wystę-
puje w środowisku naturalnym na 

około 30 gatunkach roślin należących do  
14 rodzin botanicznych, spośród których 
najczęściej jest wymieniany podagrycz-
nik pospolity, barszcz zwyczajny, nie-
cierpek pospolity, wierzbówka kiprzyca, 
poziomka, śnieguliczka biała czy wicio-
krzew pomorski. Z tych i innych roślin po 
przezimowaniu samice nalatują na plan-
tacje truskawki uprawianej zarówno pod 
osłonami jak i w polu. W zależności od 
rośliny żywicielskiej składają od kilkuna-
stu do kilkudziesięciu jaj pojedynczo na 
dolną stronę liści. W temperaturze 20°C 
rozwój jednego pokolenia trwa około  
30 dni.

Zwalczanie mączlików
Od wielu lat mączliki zwalcza się za po-
mocą preparatów chemicznych z gru-
py neonikotynoidów: Apacz 50 WG, 
Kohinor 50 WG, Miros 20 SP i Mospilan  
20 SP oraz z grupy ketoenoli – Movento 
100 SC. W ostatnich latach (2018–2019) 
zarejestrowano w Polsce do zwalczania 
mączlików kilka środków pochodzenia 
naturalnego oraz preparat chemiczny 
– Sequoia (tabela). Spośród nich prze-
znaczone do zwalczania szkodników 
w produkcji ekologicznej roślin są: Azatin 
EC, Flipper, Limocide, Naturalis i PreFeRal.
 Azatin EC zawiera azadyrachtynę 
A z grupy limonoidów, ta substan-
cja czynna pochodzi z nasion miodli 
indyjskiej (Azadirachta indica). Sub-
stancja działa jako regulator wzrostu, 
zakłócając rozwój owadów w stadium 

Fot. 1. Mączlik szklarniowy
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przedimaginalnym i zapobiega two-
rzeniu się ekdyzonu, głównego hor-
monu odpowiedzialnego za linienie 
i metamorfozę larw do stadium owada 
doskonałego. Środek ma również dzia-
łanie antyfidantne (hamuje żerowanie) 
i repelentne (odstraszające). Działa na 

Fot. 2. Samica i larwy mączlika poisencjowego

Fot. 3. Mączlik warzywny na jarmużu

252/2020
www.agrosimex.pl
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Środki do zwalczania mączlików na uprawach ogrodniczych pod osłonami 
zarejestrowane w latach 2018–2019
Nazwa 
środka

Uprawa Dawka, liczba 
zabiegów i odstęp 
między zabiegami

Karencja

Azatin EC Pomidor, oberżyna
Ogórek, cukinia, melon, arbuz, dynia

1–1,5 l/ha 
3x co 7–10 dni

3 dni

Azatin EC (M) Sałata, szpinak, endywia, rukola, 
boćwina, pietruszka, bazylia, 
truskawka

1–1,5 l/ha
3x co 7–10 dni

7 dni

Kwiaty i rośliny ozdobne 1–1,5 l/ha
5x co 7–10 dni

nie dotyczy

Fitter Pomidor, ogórek 
Truskawka 

3–16 l/ha (1–2%)
5x co 7 dni

1 dzień

Limocide
PREV-AM

Ogórek 4 l/ha
6x co 7 dni

1 dzień

Pomidor 2 l/ha
6x co 7 dni

Limocide (M)
PREV-AM (M)

Sałata, melon, papryka 2 l/ha
6x co 7 dni

Róża, kwiaty i inne rośliny ozdobne 4 l/ha
6x co 7 dni

nie dotyczy

Naturalis Pomidor, papryka, bakłażan, arbuz, 
melon, dynia, ogórek, cukinia, fasola

0,75–1 l/ha
5x co 5 dni

nie stosować 
w dniu zbioru

Kwiaty i inne rośliny ozdobne nie dotyczy
Naturalis (M) Kalafior, brokuł 1–2 l/ha

5x co 5 dni
nie stosować 
w dniu zbioru

Truskawka 0,75–1 l/ha
5x co 5 dni

PreFeRal Ogórek, cukinia, dynia, melon, 
pomidor, papryka, bakłażan, patison, 
fasola, pepino 

0,1 kg/100 l wody
3x co 7–10 dni

nie stosować 
w dniu zbioru

Rośliny ozdobne nie dotyczy
Requiem 
Prime

Pomidor, papryka, bakłażan
Ogórek, cukinia, melon, rośliny 
ozdobne

0,65%
12x co 7 dni

nie stosować 
w dniu zbioru

Requiem 
Prime (M)

Truskawka 5 l/ha 
12x co 7 dni

Fasola szparagowa
Rośliny zielarskie 

0,65%
12x co 7 dni

Szkółki drzew ozdobnych 
i owocowych

nie dotyczy

Sivanto  
Prime 

Rośliny ozdobne 0,75 l/ha
4x co 7 dni

nie dotyczy

Sivanto  
Prime (M)

Truskawka 0,626 l/ha
1–2x co 10 dni

 3 dni

Bakłażan, pomidor, papryka, ogórek 0,56 l/ha na m 
wysokości roślin

2x co 10 dni
Sequoia Pomidor, papryka, ogórek, melon, 0,2–0,4 l/ha

1–2x co 7 dni
1 dzień

Rośliny ozdobne nie dotyczy

(M) – zastosowanie na uprawy małoobszarowe, za skuteczność i fitotoksyczność ponosi 

odpowiedzialność producent roślin

owady o aparacie kłująco-ssącym jak 
i gryzącym poprzez bezpośredni kon-
takt oraz po spożyciu. Jest zalecany do 
zwalczania szkodników, w tym mączli-
ków pod osłonami występujących na 
licznych gatunkach warzyw, truskawce 
i roślinach ozdobnych. 
 Fitter są to kwasy tłuszczowe C7-C18 
i nienasycone sole potasu, na szkodniki 
działa kontaktowo poprzez uszkodze-
nie kutikuli i następnie wnikając do ciała 
owada, powoduje zaburzenia w osmo-
regulacji i wymianie gazowej. Zarejestro-
wany do zwalczania mączlików, mszyc 
i przędziorków na niektórych warzy-
wach i truskawce. 
 Limocide jest to olejek pomarań-
czowy polecany do zwalczania mączli-
ków i wciornastków w uprawie warzyw 
i roślin ozdobnych. Te same właściwo-
ści i zalecenia stosowania ma środek  
PREV-AM zawierający również olejek po-
marańczowy.

Fot 4. Mączlik wiciokrzewowy na truskawce
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 Naturalis zawiera grzyb Beauveria 
bassiana szczep ATCC 74040, którego 
konidia przylegają do naskórka owadów 
i roztoczy, kiełkują na nim i wnikają do 
wnętrza ciała. W wyniku mechanicznej 
penetracji grzybni w ciele następuje 
utrata wody i składników odżywczych, 
co w połączeniu z wydzielaniem en-
zymów hydrolitycznych jest przyczyną 
śmierci. Zalecany do zwalczania mączli-
ków, wciornastków, mszyc i przędziorka 
chmielowca w uprawach wielu warzyw, 
roślin ozdobnych i truskawki. 
 PreFeRal zawiera grzyb Isaria fumo-
sorosea, szczep Apopka 97. Po zastoso-
waniu tego środka zarodniki pozosta-
ją na powierzchni owadów, kiełkują, 
a grzybnia wnika do kutikuli mączlika. 
Grzyb, rozwijając się wewnątrz ciała, 
powoduje śmierć w ciągu 10 dni. W wa-
runkach wysokiej wilgotności następu-
je rozrost grzybni na zewnątrz owada 

i wytwarzanie spor, które infekują kolej-
ne osobniki. Środek ten ma zastosowanie 
do zwalczania mączlików w uprawach 
licznych warzyw i roślin ozdobnych. 
 Requiem Prime zawiera mieszaninę 
trzech terpenów QRD 460 zsyntety-
zowaną w oparciu o wyciąg z komosy 
piżmowej (Chenopodium ambrosio-
ides). Środek ten wykazuje działanie 
kontaktowe, miejscowe gazowe oraz 
repelentne na szkodniki ssące. Jednak 
działa on przede wszystkim poprzez de-
gradację oskórka owadów, co skutkuje 
zaburzeniem procesu oddychania oraz 
ruchliwości owadów. Jego działanie jest 
ograniczone w stosunku do mączlików, 
wciornastków i przędziorka chmielow-
ca. Środek zaleca się stosować w upra-
wach licznych gatunków warzyw, roślin 
ozdobnych i zielarskich, a także w szkół-
kach drzew ozdobnych i owocowych 
oraz na plantacjach truskawki.  

 Sivanto Prime zawiera jako sub-
stancję czynną flupyradifuron z grupy 
butenolidów, która jest zaliczona wg 
IRAC do grupy 4D. Jest to pochod-
na naturalnej substancji stemofoliny 
znajdującej się w roślinie – Stemona 
japonica. Środek ten działa układowo 
i translaminarnie, stąd przeznaczony 
do zwalczania szkodników o aparacie 
kłująco-ssącym. Ma zastosowanie do 
zwalczania mączlików i mszyc na ro-
ślinach ozdobnych, niektórych warzy-
wach i truskawce.
 Sequoia w swym składzie ma sul-
foksaflor, związek z grupy sulfoksymin 
należący wg klasyfikacji IRAC do grupy 
4C. W stosunku do szkodników ma on 
działaniu kontaktowe i żołądkowe, na ro-
ślinie działa układowo i translaminarnie. 
Przeznaczony jest do zwalczania mącz-
lików i mszyc na warzywach i roślinach 
ozdobnych. 
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Z badań i z praktyki

Hiszpania jest producentem ok. połowy papryki w UE-28, nie dziwi zatem, że właśnie z Półwyspu Iberyjskiego 
importujemy najwięcej tego warzywa. Szczególnie dużo hiszpańskiej papryki trafia do Polski w okresie wiosen-
nym i wczesnoletnim. Technologia produkcji papryki pod osłonami w Hiszpanii jest zbliżona do tej stosowanej 
w Polsce z pewnymi drobnymi różnicami.

Produkcja warzyw skoncentrowana 
jest w południowo-wschodniej części 
Półwyspu Iberyjskiego – w rejonach Al-
meria i Murcja, gdzie dla ochrony przed 
słońcem uprawia się je w tunelach po-
krytych siatką lub folią. 

Papryka w Murcji 
W Murcji dominuje produkcja tunelowa 
prowadzona w dużych, szerokich obiek-
tach. Często powierzchnię tych tuneli 
wykorzystuje się do maksimum, obsa-
dzając roślinami całą ich powierzchnię 
i nie pozostawiając przejść. Rośliny pod 
osłonami są sadzone w zagęszczeniu 
25−30 tys. szt./ha w okresie od grud-
nia do stycznia. W Hiszpanii rozkłada 
się agrowłókninę obok roślin, na liniach 
kroplujących, które umieszczone są 
w wykopanym rowku. Paprykę podlewa 
się zaraz po posadzeniu, następnie przez 
dłuższy okres nie podaje się roślinom 
wody. Tym sposobem producenci chcą 

zmusić je do wytworzenia silnego syste-
mu korzeniowego. Cykl produkcyjny jest 
znacznie dłuższy niż w Polsce – zwykle 
trwa do września – rośliny pod tunela-
mi dorastają do ponad 2 m wysokości. 

Nasadzenia wykonuje się w okresie zimo-
wym do tuneli nieogrzewanych, dlatego 
mimo panującej na zewnątrz wysokiej 
temperatury w dzień, obiekty uprawo-
we z papryką są szczelnie zabezpieczone 

Hiszpańskie  
spojrzenie na produkcję 
papryki

Fot. 1. Producentka papryki z rejonu Murcji oraz Jorge Marin Ruiz – Regional Product Development 

Specialist Sweet Pepper podczas lustrowania produkcji
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przez wiatrem i niską temperaturą, która 
panuje w nocy (występują duże wahania 
temperatur między dniem a nocą). Bez-
pośrednio po posadzeniu nad roślinami 
rozciągana jest folia podwieszkowa, która 
chroni je przed spadkami temperatury. 
Kiedy rośliny osiągną wysokość 1,5 m, 
zostaje ona zdjęta, aby rośliny mogły 
swobodnie dalej rosnąć. 

Fot. 2. W tunelach nie zawsze zostawia się miejsce na ścieżkę. Tutaj cały 

tunel obsadzony został roślinami, a do obiektu można dostać się przez 

okno

Fot. 3. Skala produkcji pod osłonami w Murcji sprawia, że 

zagospodarowanie folii i siatek po uprawie stanowi duży problem

292/2020
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Z badań i z praktyki

 Początek tego sezonu okazał się 
dla hiszpańskich producentów warzyw 
wyjątkowo trudny. Pod koniec stycz-
nia br. w wybrzeże Hiszpanii uderzył 
sztorm Gloria. Przyniósł on ze sobą ule-
wy i burze śnieżne oraz porywisty wiatr, 
które ogarnęły sporą część Półwyspu 
Iberyjskiego. W niektórych rejonach 

zanotowano także opady gradu wielko-
ści piłek golfowych. W efekcie nawałnic, 
które dotknęły Hiszpanię, wiele obiek-
tów uprawowych uległo zniszczeniu. 
W nieuszkodzonych tunelach doszło 
z kolei do przechłodzenia roślin. Najczę-
ściej obserwowanym skutkiem uszko-
dzeń chłodowych na roślinach są jasne 
przebarwienia w części przyszypułko-
wej owoców występujące powszechnie  
– niezależnie od odmiany. 
 W Hiszpanii, podobnie jak w Polsce 
najwięcej produkuje się papryki czerwo-
nej w typie blok. Znacznie powszech-
niejsza niż w Polsce jest natomiast upra-
wa papryczek mini oraz papryki w typie 
Lamuyo. Jedną z najwcześniejszych 
odmian w tym typie jest Kaiman, która 
w warunkach hiszpańskich pozwala na 
uzyskiwanie plonów wielkości 13 kg/m2.  
W segmencie odmian o czerwonych 
owocach typu blok w Hiszpanii, top trzy 
stanowią mieszańce: Tamarin F1, Carson F1  
i Abakara F1. 
 Nunhems obecnie prowadzi testy 
nowych odmian, których hodowla pro-
wadzona była w kierunku zwiększenia 
odporności na nicienie i choroby odgle-
bowe. Jeśli w tym sezonie ostatni etap 
testów ostanie zakończony pomyślnie, 

to w roku 2021 zostaną wprowadzone 
na rynek dwie tunelowe odmiany w ty-
pie czerwony blok, o wysokim poten-
cjale plonotwórczym, i co istotne mało 
podatne na powszechnie spotykane 
również w polskich uprawach patogeny 
odglebowe i nicienie. 

Opracowała  
Aleksandra Czerwińska-Nowak

Fot. 8. Owocująca odmiana Sunstone F1

Fot. 4. Folię podwieszkową zdejmuje się, gdy 

osiągną wysokość ok. 1,5 m

Fot. 7. Skutki kilkudniowego ochłodzenia na 

roślinach papryki

Fot. 5. Odmiana czerwona typu Lamuyo  

Kaiman

Fot. 6. Wiązanie owoców odmiany testowej 

NUN50271w typie czerwony blok 
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Co roku notuje się zwiększanie powierzchni upraw ekologicznych na świecie. Najwięcej jest ich w Oceanii, Europie 
i Ameryce Południowej. Okazuje się, że rolnictwo ekologiczne może być kierunkiem rozwoju nie tylko dla poje-
dynczych gospodarstw, czy grup producenckich, ale także dla całych regionów o czym może świadczyć przykład 
indyjskiego stanu Sikkim. 

Jaka jest różnica między  
certyfikatami ekologicznymi  
w UE i Indiach?
„Indie organiczne” to etykieta nadana 
produktom ekologicznym po potwier-
dzeniu, że użyte w produkcji surowce 
były pochodzenia naturalnego, a pro-
dukt był uprawiany zgodnie z zasadami 
rolnictwa ekologicznego, bez żadnych 
chemicznych nawozów, pestycydów 
i regulatorów wzrostu. 
 Logo ekologiczne UE nadaje spójną 
tożsamość wizualną produktom ekolo-
gicznym produkowanym w Unii Euro-
pejskiej sprzedawanym w UE. Ułatwia 
to konsumentom identyfikację produk-
tów ekologicznych i pomaga rolnikom 
sprzedawać je we wszystkich krajach UE. 
Logo ekologiczne może być stosowane 
wyłącznie na produktach, które zostały 
certyfikowane jako ekologiczne przez 
autoryzowaną agencję kontroli lub organ 
kontrolny. Oznacza to, że spełniają one 
surowe warunki dotyczące sposobu ich 
produkcji, transportu i przechowywania.

Jak Sikkim stał się pierwszym eko-
logicznym stanem na świecie
Sikkim to stan w Północno-Wschodnich 
Indiach, z obszarem geograficznym 
wynoszącym 7096 km2, graniczący od 

zachodu z Nepalem, od północy z Ty-
betem i od wschodu z Bhutanem. Jest 
częścią Himalajów, a lasy, pastwiska 
i strome zbocza gór stanowią większość 
ekosystemu Sikkim. Tylko ok. 10% grun-
tów tego stanu jest wykorzystywanych 
pod uprawę (75 tys. ha). W 2003 r. władze 
Sikkim podjęły decyzję, by przekształcić 
go w pierwszy całkowicie ekologiczny 
stan Indii. Pierwszym krokiem było za-
przestanie importu nawozów i innych 
chemicznych środków produkcji oraz 
całkowity zakaz ich stosowania. Nawozy 
chemiczne zastąpione były nawozami 
organicznymi. W ciągu dwóch, trzech lat 
od wprowadzenia zmian plony drastycz-
nie spadły, dlatego rolnicy bali się strat 
poniesionych w związku z praktyką rol-
nictwa ekologicznego i polityką władz. 
Rząd zapewnił rekompensatę strat w fa-
zie przejściowej i zachęcił rolników do 
podtrzymania praktyk ekologicznych, 
aby po ok. trzech latach doczekać wzro-
stu wielkości plonów i osiągania najwyż-
szych cen na rynku za towar w jakości 
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Raghavendra Prasad
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rysunek 1. Logo Indie Organiczne
źródło: apeda.gov

Rysunek 2. Logo ekologiczne UE
źródło: ec.europa.eu

Ogrodnictwo ekologiczne 
i zrównoważone na świecie  
– kierunek na przyszłość (cz. II)
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ekologicznej. Przeprowadzono również 
kampanię informacyjną na temat korzy-
ści płynących ze stosowania rolnictwa 
ekologicznego oraz program szkole-
niowy dotyczący zrównoważonego 
rozwoju. Władze stanu z powodzeniem 
wyszkoliły rolników w zakresie produk-
cji składników organicznych, takich jak 
kompost, wermikompost i organiczne 
pestycydy przy użyciu lokalnych do-
stępnych roślin z odrobiną miejscowej 
wiedzy technicznej. Poinformowano, że 
w pierwszej, pilotażowej fazie programu 
ekologicznego (2003–2009) 10 tys. rolni-
ków z ponad 100 wiosek ze wszystkich 
czterech okręgów stanowych skorzy-
stało z tych programów szkoleniowych. 
Aby utrzymać odpowiednią żyzność 
gleby, władze wsparły rolników w wyko-
nywaniu jej analiz chemicznych zasob-
ności. Wyniki dostarczane są w formie 
karty zdrowia gleby, na której podane 
są informacje o zasobności gleby oraz 

rekomendacje dotyczące stosowania 
nawożenia organicznego. Władze Sik-
kim wykonują rocznie ok. 40 tys. testów. 
Ponadto zapewniono rolnikom nasiona 
i obornik. W 2010 r. program ekologiczny 
stanu wkroczył w drugą fazę określaną 
mianem Misji Ekologicznej.

„Ekologiczna marka” Sikkim
Jednym z celów polityki władz stanu 
było także zbudowanie „ekologicznej 
marki Sikkim” jako 
inicjatywy ukierun-
kowanej na rynki 
krajowe i międzyna-
rodowe. Wyjątkowy 
klimat i kultura rolna 
tego stanu skupiają 
się na określonych 
uprawach, takich jak 
warzywa, banany, 
marakuja, kiwi, karda-
mon, imbir i herbata. 

Odkąd stan osiągnął status pełnej upra-
wy organicznej liczba odwiedzających 
go turystów wzrosła o prawie 70%.
 W 2016 r. Utworzono Krajowy Insty-
tut Badawczy Rolnictwa Ekologicznego, 
który zapewnia wsparcie techniczne 
w zakresie ekologicznych systemów pro-
dukcji, nie tylko dla Sikkim, ale dla całego 
regionu North East Hills w Indiach. W celu 
edukacji i angażowania bezrobotnej mło-
dzieży rząd utworzył również dwa Ekolo-
giczne Centra Doskonalenia i trzy Centra 
Szkoleniowe Rolnictwa Ekologicznego. 
W XXI w młodzi ludzie nie uznają po-
wszechnie rolnictwa ekologicznego za 
atrakcyjną ścieżkę zawodową, ale dzięki 
inicjatywom władz i wsparciu z ich strony 
wielu młodych mieszkańców Sikkim za-
angażowało się w ekologiczną produkcję 
żywności i rozważa samozatrudnienie 
w tej dziedzinie gospodarki.
 19 stycznia 2016 r. premier Indii ogłosił 
Sikkim stanem ekologicznym, a później 
w 2018 r. stan ten otrzymał Złotą Nagrodę 
Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. 

Fot. 1. Rynek produktów ekologicznych w USA ma najwyższą wartość na świecie

Fot. 2. W Polsce produkty ekologiczne dostępne są już w większości sieci handlowych

Fot. 3. Półka z warzywami ekologicznymi w Brazylii
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Rysunek. 4. Kraje o największej liczbie producentów ekologicznych

Rysunek 3. Powierzchnia upraw ekologicznych na świecie w latach 2016–2017
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Źródło: The world of organic agriculture 2019 IFOAM

Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) za torowa-
nie drogi dla reszty świata . Nagroda zo-
stała wręczona w siedzibie Organizacji ds. 
Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Państwo 
konkurowało z 51 innymi nominowanymi 
z 25 krajów. Nagroda, Future Policy Award 
2018, przyznawana jest państwu z najlep-
szymi na świecie przepisami promujący-
mi agroekologię. „Sikkim to pierwszy stan 
ekologiczny na świecie. Wszystkie pola 

uprawne są certyfikowane ekologicznie. 
Jednocześnie podejście Sikkim wykracza 
poza produkcję ekologiczną i okazało się 
naprawdę transformujące dla stanu i jego 
obywateli” – brzmiało uzasadnienie.

Indyjskie statystyki ekologiczne
Całkowity obszar objęty procesem cer-
tyfikacji ekologicznej (zarejestrowanym 
w ramach krajowego programu produk-

cji ekologicznej) 
wynosi w In-
diach 3,56 mln 
ha (2017–2018 
r.), z czego 1,78 
mln ha (50%) to 
grunty upraw-
ne i kolejne 1,78 
mln ha (50%) to 
obszary dzikie, 
na których pro-
wadzi się zbiory. 

 Indie wyprodukowały ok. 1,70 mln t 
(2017–18 r.) certyfikowanych produktów 
ekologicznych, które obejmują wszystkie 
produkty spożywcze, a mianowicie nasio-
na oleiste, trzcinę cukrową, płatki zbożo-
we i proso, bawełnę, rośliny strączkowe, 
rośliny lecznicze, herbatę, owoce, przy-
prawy, suszone owoce, warzywa, kawę 
itp. Produkcja ekologiczna nie ogranicza 
się do sektora jadalnego, ale obejmuje 
również organiczne włókna bawełny, 
funkcjonalne produkty spożywcze itp.
 Wartość eksportu żywności ekolo-
gicznej z Indii wynosiła ok. 515,44 mln 
USD. Produkty ekologiczne są ekspor-
towane do USA, Unii Europejskiej, Ka-
nady, Szwajcarii, Australii, Izraela, Korei 
Południowej, Wietnamu, Nowej Zelandii, 
Japonii itp.
 Indyjski rynek ekologiczny uzyskuje 
roczną stopę wzrostu na poziomie 25% 
w porównaniu do 15-procentowej glo-
balnej stopy wzrostu. Indie są najwięk-
szym eksporterem bawełny organicznej 
na świecie. Krajowa konsumpcja produk-
tów ekologicznych jest na początkowym 
etapie, a jej udział wynosi poniżej 1%.

Rolnictwo ekologiczne
Globalna powierzchnia upraw ekolo-
gicznych w 2017 r. wyniosła 69,8 mln ha, 
oznacza to wzrost o 20% w porówna-
niu z 2016 r. Z tej powierzchni Oceania 
ma 35,9 mln ha ekologicznych użytków 
rolnych, kolejne pod względem po-
wierzchni upraw ekolologicznych są Eu-
ropa, Ameryka Łacińska, Azja, Ameryka 
Północna i Afryka (rysunek 3).
 W 2017 r. liczba światowych produ-
centów ekologicznych osiągnęła wartość 
2,9 mln, czyli o 5% więcej niż w roku po-
przednim. Indie nadal są krajem o naj-
większej liczbie producentów ekologicz-
nych, kolejne miejsca zajmują Uganda 
i Meksyk (rysunek 4).
 Globalny rynek produktów ekolo-
gicznych osiągnął wartość 92 mld euro. 
Najwyższą wartość ma rynek ekologicz-
ny w USA (40 mld euro), a następnie 
w Niemczech (10 mld euro) i Francji  
(7,9 mld euro). 

Fot. 4. Targi ekologiczne w Chinach
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Jaki asortyment obejmuje ofertę 
firm, które Pan reprezentuje?
Oleg Jakowyszczuk (O.J.): Jako grupa 
firm działamy w kilku kierunkach: Zespół 
Geo-Polska specjalizuje się w foliach 
ogrodniczych, materiałach tkanych dla 
ogrodnictwa (siatki, tkaniny) oraz szeroko 
rozumianych napędach ogrodniczych. 
W Imago przede wszystkim tworzymy 
dla naszych klientów bloki i tunele folio-
we, często jako indywidualne rozwiąza-
nia. Jest też nowy, ale z każdym rokiem 
wzmacniający się trend zaopatrzenia 
i wsparcia technicznego dla niezależ-
nych firm montażowych i producentów 
lekkich tuneli.
Czy oprócz produktów i technologii 
oferują Państwo sowim klientom 
również doradztwo w zakresie ich 
doboru?
O.J.: Naturalnie. Jest to wpisane w DNA 
naszych firm. Współpracujemy z czoło-
wymi europejskimi dostawcami, staramy 
się być na bieżąco z wszelkimi nowinka-
mi technicznymi z branży, które natych-
miast wprowadzamy do naszej oferty. 
Wiąże się to z dostarczaniem informacji 

naszym odbiorcom. Jesteśmy rozpozna-
walni dzięki stosowaniu reguły rozwiązań 
optymalnych dla danego klienta, uprawy 
czy warunków klimatycznych, a nie tylko 
prostego powielania nierzadko drogich 
nowinek, pojawiających się za granicą. 
Każda, nawet najmniejsza realizowana 
przez nas sprzedaż wiąże się z konsultacją. 
Umiemy jednak również dobrze słuchać 
i trzeba przyznać, iż wiele z pozytyw-
nych praktyk o jakich mówimy naszym 
klientom zawdzięczamy rozmowom i do-
świadczeniu z innymi naszymi klientami. 
Do jakich upraw ogrodniczych ofe-
rują Państwo swoje produkty?
O.J.: Punktem wyjścia w naszej działal-
ności była folia oraz sposoby jej moco-
wania. Również od strony konstrukcji 
mocno identyfikujemy się z obiektami 
ogrodniczymi pokrytymi folią. Stad też 
postrzeganie rynku w naszym przypad-
ku szło w drugą stronę: jak i gdzie nasze 
rozwiązania mogą zostać wykorzystane 
dla poprawy warunków i efektywności 
pracy ogrodników. Takie podejście za-
owocowało wieloma niszowymi pro-
duktami w ofercie (np. folia szkółkarska) 

oraz specjalizacjami odpowiadającymi 
na potrzeby konkretnych typów upraw 
(owoce miękkie, rośliny ozdobne, warzy-
wa polowe i pod osłonami). Myślę, że ze 
względu na taki sposób działania może-
my mówić o mniejszym lub większym 
natężeniu producentów poszczególnych 
typów upraw. 
Jak zmieniały się obiekty, technolo-
gie i produkty oferowane klientom 
na przestrzeni lat działania firmy 
Geo Polska i Imago?
O.J.: Cóż, podążaliśmy za rynkiem, stara-
jąc się jednocześnie być aktywnym pro-
pagatorem zmian, a nie jedynie biernym 
obserwatorem. Z perspektywy czasu 
można wydzielić kilka tzw. punktów prze-
łomowych. Pierwszym było udostępnie-
nie szerokiemu odbiorcy folii z „wyższej 
półki”. Gdy na początku lat dwutysięcz-
nych Geo-Polska wprowadziła na rynek 
folię 10-cio sezonową, doświadczenie 
większości ogrodników było takie, że do-
bra folia tunelowa nie wytrzymuje więcej 

Nowoczesne 
rozwiązania w uprawie 
warzyw pod osłonami

Postęp technologiczny w produkcji przyspieszonej i tunelowej warzyw jest wi-
doczny we wszystkich częściach kraju. Obiekty własnego wykonania, często 
o konstrukcji z drewna lub słupków betonowych są zastępowane profesjonalnymi 
tunelami. Rozmawiam z Olegiem Jakowyszczukiem reprezentującym firmę Geo 
Polska i Grupę Imago o tym sektorze branży ogrodniczej. Firma Geo Polska po-
wstała 18 lat temu jako dostawca greckich folii ogrodniczych. W 2011 r. założono 
firmę Imago specjalizującą się w rozwiązaniach konstrukcyjnych tuneli foliowych 
i wyposażeniu technicznym tych obiektów. 
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Fot. 1. Oleg Jakowyszczuk, Imago, 

Geo-Polska
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niż 2 lata, a standardową wymienia się 
co roku. Producentom ciężko było uwie-
rzyć w istnienie tak trwałej folii. Potrzeba 
więc było kilku lat żmudnej pracy, aby 
klienci mogli na własne oczy przekonać 
się o faktycznych właściwościach dane-
go produktu. Oczywiście, mówimy tutaj 
o szerokim rynku drobnych ogrodników 
w Polsce w okresie, kiedy folie wielose-
zonowe zarezerwowane były dla bar-
dzo wąskiego grona odbiorców, swego 
rodzaju elity, dysponującej środkami na 
zakup kompleksowej zamkniętej tech-
nologii nowoczesnych obiektów typu 
high-tech. Natomiast mniejsi ogrodnicy 
byli zazwyczaj ignorowani przez du-
żych dostawców (głównie z zagranicy), 
a w czasach mniejszego rozpowszech-
nienia Internetu – mieli również ogra-
niczony dostęp do informacji. Stąd też 
początki wprowadzania folii wielosezo-
nowych wiązały się z mnóstwem spotkań 
i szkoleń w tym zakresie w całej Polsce. 
Należało również wypracować takie folie, 
które są optymalne dla naszego rynku 
i odbiorcy. To wtedy narodziły się standar-
dy, oznaczenia i pojęcia, którymi zarówno 
ogrodnicy, jak i poszczególni dostawcy 
posługują się do dziś. Zaledwie w trzy 
lata po wprowadzeniu pierwszych folii 
wielosezonowych asortyment zmienił 
się w 100%, dostosowując się do realiów 
i potrzeb polskiego ogrodnika. Rozpo-
wszechnienie się folii wielosezonowych 
wymusiło kolejne zmiany, szczególnie 
w sposobie ich mocowania, a później 
również w budowie tuneli. 
 Główną zaletą dobrej folii w tamtym 
czasie była jej długa żywotność mierzona 
dwoma parametrami: opóźnieniem sta-
rzenia się polietylenu przez promienio-
wanie UV (sezonowość) oraz wytrzyma-
łość mechaniczna materiału na zerwanie 
i przebicie. W związku z tym popularne 
w owym czasie mocowanie folii za po-
mocą gwoździ i łat drewnianych poten-
cjalnie osłabiało jej parametry mecha-
niczne. Oznaczało to, że ogrodnik, który 
zainwestował większe pieniądze w folię 
wielosezonową nie mógł sobie pozwo-
lić na jej „dziurawienie” i tym samym 

zwiększanie ryzyka przedwczesnego 
jej zerwania. W odpowiedzi GEO-Polska 
wprowadziła do szerokiego użytku ta-
kie materiały jak listwa uniwersalna alu-
miniowa (mocowanie dowolnej folii na 
dowolnej płaszczyźnie), klipsy plastikowe 
do mocowania folii na rurach, czy listwy 
sprężynowe. Te ostatnie zresztą dzięki do-
brej relacji ceny do jakości stały się bez-
pośrednią alternatywą do sposobu mo-
cowania folii za pomocą gwoździ. Jednak 

produktem, który stał się absolutnym 
hitem była listwa samonośna. Produkt 
powstał jako połączenie profilu wzmac-
niającego konstrukcję tunelu oraz listwy 
mocującej folię podwójną. Okazał się 
jednak idealnym narzędziem do budo-
wy wietrzników rolowanych i uchylnych, 
bram zwijanych, jako element wsporczy 
i wzmacniający konstrukcje wszelkiego 
typu, nadający się do mocowania zarów-
no folii jak i plandek, a nawet jako baza 
paneli fotowoltaicznych. W późniejszym 
czasie listwa samonośna dla wielu produ-
centów tuneli okazała milowym krokiem 
w rozwoju ich działalności. Tak było rów-
nież z tunelami Imago.
 Korzystając z doświadczeń własnych, 
jak również 30-letniej historii naszego 
współzałożyciela, firmy Geothermiki, upo-
wszechniliśmy tendencję do budowania 
tuneli szerszych, niż tradycyjne siedem 
metrów. Nasze konstrukcje, produkowa-
ne w kraju, charakteryzowały się niską 
ceną przy zachowaniu standardów jako-
ściowych z segmentu high-tech. W tym 
duchu, na bazie rozwiązań Geothermiki 

udało się wypracować modele bloków 
foliowych ze ścianą prostą wysokości 
3–3,5 m, będących połączeniem dostęp-
nych kosztowo rozwiązań tuneli zbloko-
wanych oraz drogich bloków foliowych 
segmentu high-tech. W późniejszym cza-
sie pojawiły się oczywiście w naszej ofer-
cie również obiekty wpisujące się w trend 
europejski w zakresie „wyżej i szerzej”, 
a więc bardzo masywne konstrukcje na 
słupach, przystosowane do podwiesza-

nia wewnątrz rynien uprawowych, wind 
do przenoszenia stołów itp. Jednak nie 
wszystkie zmiany konstrukcji zmierzały 
w takim kierunku. Dobrym przykładem 
może być konstrukcja tunelu Imago8L, 
która została wypracowana wspólnie 
z jednym z naszych dystrybutorów. Tunel 
ten również zapełnił lukę pomiędzy pro-
stymi i tanimi konstrukcjami sezonowy-
mi, a tunelem całorocznym z gotyckim 
dachem i górną klapa wietrznika.
Producenci którego gatunku wa-
rzyw stanowią najliczniejszą grupę 
Państwa klientów i jakie obiekty naj-
częściej wybierają?
O.J.: Jeśli mówimy o gotowych obiek-
tach, to w tej chwili zdecydowany prym 
wiedzie uprawa papryki. I znów, w za-
leżności od strategii uprawy są to albo 
obiekty sezonowe z folią mocowaną 
na sznurach, albo też konstrukcje do 
upraw całorocznych, a więc bloki folio-
we z podwójną folią, górnym wietrzni-
kiem jak i sterownikiem klimatycznym. 
W obu przypadkach jednak jest to osło-
na, której celem jest zamknięcie większej 

Fot. 2. Jedna z realizacji firmy Imago
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powierzchni pod jednym dachem, a więc 
nie tunele pojedyncze. Te ostatnie na-
tomiast zarówno w wersji mocniejszej 
sezonowej, jak i całorocznej nadają się 
do produkcji rozsady.
Tunele foliowe często wykorzystu-
je się jako mnożarki do produkcji 
rozsady. Jakie obiekty nadają się 
do tego celu najlepiej i na co warto 
zwrócić uwagę wybierając ich wy-
posażenie? 
O.J.: Klienci rozwiązują te kwestie na dwa 
sposoby: jeżeli budowany jest większy 
obiekt, to próbują wydzielić w nim miej-
sce na mnożarkę, ewentualnie dobudo-
wać dodatkową część konstrukcji do tych 
celów. Druga opcja to faktycznie oddziel-
nie stojący tunel. 
 W obydwu przypadkach warto 
zwrócić uwagę na koszty eksploatacji 
takiego obiektu. W warunkach zimo-
wych najważniejsza będzie ilość światła 
i oszczędność energii cieplnej. Dlatego 
decydującym czynnikiem będzie tu-
taj prawidłowy dobór folii do pokrycia 
obiektu. Największe oszczędności cie-
pła uzyskuje się stosując folię podwój-
ną pompowaną. Poduszka powietrzna 
o grubości 20–30 cm, jest doskonałym 
izolatorem, zwłaszcza przy podmu-
chach wiatru. Aby wzmocnić ten efekt, 
można zastosować tzw. folię termiczną. 
Jest to folia tunelowa, która dzięki spe-
cjalnym dodatkom chemicznym (EVA), 
odbija promieniowanie podczerwone, 
co powoduje zatrzymanie na dłużej 
ciepła nagromadzonego wewnątrz 
obiektu. Warto tutaj zwrócić uwagę, że 
nie każda folia z dodatkiem EVA będzie 
folią termiczną. Powstaje ona w wyni-
ku zastosowania specjalnej receptury 
i zachowania odpowiednich proporcji 
dodatków. Wiodący producenci folii za-
mieszczają taką informację na kartach 
technicznych, warto więc to zweryfiko-
wać u swojego dostawcy. Co do parame-
trów świetlnych, to w zastosowaniu folii 
podwójnej najistotniejszym parametrem 
będzie stopień przepuszczalności świa-
tła. Jest to najczęściej podnoszony ar-
gument przeciwników folii podwójnych 

w wysokotechnologicznych uprawach 
warzyw. Uważam, że dziś jest to już spór 
historyczny, bazujący na negatywnych 
doświadczeniach ogrodników sprzed 20 
lat. Obecny postęp techniczny w dziedzi-
nie polimerów dał dostęp do folii trzeciej 
generacji, której stopień przepuszczalno-
ści światła praktycznie dorównuje temu 
ze szkła. Natomiast od dawna wiadomo, 
że nie tyle ilość światła w obiekcie, co 
jego jakość ma istotne znaczenie dla we-
getacji roślin. W związku z tym dobór folii 
musi być zbilansowany pod względem 
proporcji światła bezpośredniego do roz-
proszonego (niwelacja cieni), braku kropli 
kondensacyjnych (folia z permanentnym 
efektem antykondesacyjnym), minimali-
zowania strat wynikających z absorbcji 
i odbicia światła od powłoki (mniejsza 
grubość, optymalny kąt łuku konstrukcji, 
odpowiednie umiejscowienie obiektu, 
itp.). W dzisiejszych czasach na większość 
z tych wyzwań odpowiada technologia 
folii siedmio- oraz ośmiowarstwowych, 
które w obiektach Imago są stosowane 
jako rozwiązanie standardowe.
 Co do wyposażenia, warto zwrócić 
uwagę na montaż kurtyn termicznych 
lub też tańsze rozwiązanie, jakim jest fo-
lia podwieszkowa. Dodatkowa izolacja 
powstała dzięki „odcięciu” górnej części 
tunelu może przynieść naprawdę fanta-
styczne rezultaty, tym bardziej zauwa-
żalne im większa jest różnica temperatur 
pomiędzy wewnętrznymi i zewnętrzny-
mi warunkami. W przypadku obiektów 
ogrzewanych warto tez zastosować 
sterownik klimatyczny, który o wiele le-
piej niż człowiek będzie w stanie zopty-
malizować klimat wewnątrz obiektu. 
Przy bardzo szczelnej folii podwójnej 
pompowanej ma to szczególne zna-
czenie w przypadku regulacji nadmier-
nej wilgoci, która może się gromadzić 
właśnie dlatego, że nie znajduje ujścia 
w nieszczelnościach charakterystycz-
nych dla starszych obiektów. Dobrym 
narzędziem wspomagającym unifikację 
klimatu wewnątrz obiektu są również 
wentylatory mieszające powietrze. Na-
leży też zwrócić uwagę na konstrukcję. 

O wiele efektywniej będzie się spraw-
dzać obiekt większy niż mniejszy, szcze-
gólnie dotyczy to szerokości tunelu. Jeśli 
tylko dysponujemy wystarczającą po-
wierzchnią na działce, to dużo korzyst-
niej będzie postawić tunel 10 x 30 m, niż 
np. 7 x 50 m. Zyskujemy z jednej strony 
optymalizację rozłożenia kosztów na m2 
(motoreduktor będzie kosztować tyle 
samo dla 30 m jak i dla 80 m), jak i ograni-
czenie kosztów eksploatacji większego 
obiektu (grzejemy ściany). Optymalnym 
systemem wentylacyjnym dla upraw 
całorocznych w obiektach z podwój-
na folią będzie zawsze wietrznik górny 
w połaci dachu. 
Czy widzą Państwo na horyzoncie 
jakieś przełomowe innowacje, które 
mogą zmienić technologię produk-
cji warzywniczej pod osłonami?
O.J.: Biorąc pod uwagę główne wy-
zwania jakimi są koszty energii i pracy, 
to spektakularna zmiana musiałaby się 
zadziać poza naszą branżą, dając nam 
możliwość wykorzystania nowych efek-
tywnych źródeł energii, czy też większej 
mechanizacji/ robotyzacji procesów pod 
osłonami. 
 Myślę, że postępująca digitalizacja 
każdej sfery naszego życia może w dłuż-
szym okresie przyczynić się do istotnych 
zmian w branży. Taki trend już występuje 
i widać go choćby w ofercie czołowych 
producentów komputerów klimatu. Do 
tej pory takie trendy i innowacje, choć 
w większości ewolucyjne a nie rewolu-
cyjne, wzmacniały głównie dużych pro-
ducentów, spychając tych mniejszych 
do poszukiwania nisz produktowych 
lub też przestawienia się na produkcję 
ekologiczną. Pewnie jeszcze do niedaw-
na twierdziłbym, że takie tendencje się 
tylko nasilą, powodując podział rynku 
pomiędzy kilku dużych producentów, 
ale dziś nie mam takiej pewności. Może 
trend „więcej, wyżej, szybciej, za wszelką 
cenę” jakoś się odwróci i zamiast „produ-
kować” żywność, będziemy nadal upra-
wiać warzywa.

Rozmawiała 
Aleksandra Czerwińska-Nowak

Technika i innowacje

36 Szklarnie Tunele Osłony



Instalacja nowego oświetlenia 
HPS – jak zrobić to dobrze?
Punktem wyjścia do inwestycji w doświetlanie asymilacyjne lampami sodowymi upraw pomidora jest odpo-
wiednie przygotowanie projektu, dobór opraw, typu odbłyśników oraz projektu instalacji, które zapewnią jak 
najszybszy zwrot poniesionych nakładów poprzez zwiększenie efektywności produkcji i możliwość prowadzenia 
produkcji całosezonowej. 

Light plan
Przy planowaniu doświetlania upra-
wy pomidorów należy w pierwszej 
kolejności zaprojektować odpowied-
nie rozmieszczenie opraw w obiekcie 
szklarniowym. Określane jest to jako 
stworzenie „light planu”. Na tym etapie 
dokonuje się analizy obiektu pod kątem 
wymiarów oraz jego specyfiki. Projek-
tant uwzględnia tu m.in. usytuowanie 
ścieżek w szklarni, skrajnych sektorów, 

zacienień oraz innych elementów wypo-
sażenia obiektu. W wielu przypadkach 
w sektorach bocznych zmienia się orien-
tację czy położenie oprawy. Zapewnia 
to odpowiednie doświetlenie tych sek-
torów i optymalną cyrkulacje powietrza.
 Bardzo ważne jest również określe-
nie zapotrzebowania na światło, zależnie 
od typu uprawy. Wartość ta podawana 
jest w μmol m–2 s–1. W uprawie pomido-
ra waha się ono w przedziale 160–220 

μmol m–2 s–1. Light plan wykonywany 
jest przez wyspecjalizowanych pracow-
ników działów projektowych u produ-
centów opraw, na podstawie formularzy 
kalkulacyjnych lub poprzez bezpośred-
nią rozmowę z przedstawicielami firm 
producenckich. Analiza ta pozwala na 
odpowiednie dopasowanie opraw, 
dobór odpowiednich odbłyśników, ha-
ków montażowych oraz optymalne roz-
mieszenie opraw w obiekcie. Obecnie 

Jacek Niwiński
Asymilator
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w większości inwestycji wykorzystuje 
się oprawy o zasilaniu elektronicznym 
w przedziale mocy 600–1000 W o napię-
ciu zasilania 400 V. W oprawach o mo-
cach 750–1000 W wykorzystuje się lam-
py (źródła światła) typu DE (ang. double 
ended), które wyparły praktycznie lam-
py z typem gwintu E40. Oprawy elektro-
niczne są dużo wydajniejsze niż oprawy 
elektromagnetyczne wykorzystywane 
w przeszłości w obiektach szklarnio-
wych. Na koniec tej fazy inwestor zwykle 
otrzymuje graficzną prezentację rozłoże-
nia światła na obiekcie.

Projekt instalacji
Po tym etapie należy zająć się projektem 
odpowiedniej instalacji elektrycznej. 
W jej skład wchodzą również sterowa-
nia oświetleniem, projekty szaf rozdziel-
czych, ich usytuowanie w obiekcie 
oraz dobór przekrojów przewodów. 

Prawidłowo wykonany projekt instala-
cji ogranicza straty energetyczne oraz 
pozwala na optymalne użycie liczby 
opraw.
 Obecnie mamy do wyboru dwa typy 
instalacji. Pierwsza z nich to tradycyjna 
instalacja, bazująca na podpięciu opraw 
do puszek elektrycznych. Jest to tańsza 
opcja, jednakże bardzo pracochłonna, 
gdyż każda oprawa jest podłączana 
w obiekcie. W Polsce jest wiele firm in-
stalacyjnych, które świetnie radzą sobie 
z tym wariantem instalacji.
 Drugim typem jest tzw. prefabry-
kacja przewodów. Jest to typ instalacji, 
który na rynku holenderskim praktycznie 
wyparł instalację wykorzystujące puszki 
elektryczne. Cała instalacja jest prefabry-
kowana w firmach zajmujących się tym 
wariantem. Jest ona przygotowywana 
w warunkach warsztatowych. Na podsta-
wie projektu elektrycznego wykonywane 

są wiązki przewodów pod każdy sektor 
szklarni. Inwestor otrzymuje już gotowe, 
prefabrykowane przewody, które mają 
odprowadzenia końcowych kabli zasi-
lających oprawy. Proces rozłożenia kabli 
oraz przyłącza opraw przebiega szybko 
i sprawnie. Instalacja tego typu optyma-
lizuje również straty energetyczne na 

Fot. 1. W oprawach o mocy 750-1000 W stosowane są źródła światła typu DE 

Fot. 2. Oprawy elektromagnetyczne wciąż są 

używane w doświetlaniu upraw pomidora 
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przewodach ponieważ instalacja nie wy-
maga przecinania głównych przewodów 
elektrycznych. Kable zasilające oprawy są 
wpinane specjalnymi złączkami w „oskó-
rowany” (nieprzecinany) przewód głów-
ny, a następnie termicznie izolowane, co 
zapewnia trwałe przyłącze.
 Szafy rozdzielcze oraz automaty-
ka pozwalają na wybór zakresu pracy. 

Często w słoneczne dni nie jest wyma-
gane załączenie wszystkich opraw. Uży-
wa się wówczas rozwiązania o zakresie 
pracy 50/50%. Wtedy najczęściej opra-
wy są podłączane w układzie „karo”, co 
pozwala na załączanie co drugiej opra-
wy w linii.
 Optymalne rozmieszczenie szaf 
w obiekcie uprawowym pozwala 

zmniejszyć zapotrze-
bowanie na przewo-
dy elektryczne. Jego 
przekrój ma znaczący 
wpływ na cenę instala-
cji. Odległości między 
szafą o skrajną oprawą 
wpływają również na 
ograniczenie spadków 
napięć. To bardzo waż-
ny element projektu 
instalacji.

Realizacja
Po wymienionych usta-
leniach następuje już fi-
zyczny montaż instancji 
i opraw oraz dokonanie 
pomiarów zgodności 
ustaleń projektowych 
z faktycznymi warto-
ściami. Wykorzystuje 
się do tego urządzenia 
pomiarowe do określe-

nia natężenia światła. Po jej weryfikacji 
można rozpocząć uprawę pomidora 
z wykorzystaniem opraw sodowych. 
W trakcie użytkowania oświetlenia należy 
jednak pamiętać o sezonowym serwisie 
opraw, konserwacji odbłyśników, wymia-
nie źródeł światła. Zapewni to optymalne, 
wieloletnie wykorzystanie instalacji lamp 
HPS i szybki zwrot inwestycji.

Fot. 3. Przykładowy light plan 
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Wprowadzenie technologii LED do doświetlania upraw ogrodniczych dało możliwość zwiększenia efektywności 
produkcji, dowolnego komponowania spektrum światła, szybkiego czasu reakcji, niezależnego sterowania oświetle-
niem i temperaturą oraz zapewniło swobodę w projektowaniu rozwiązań optycznych. Oświetlenie w systemie FULL 
LED po raz pierwszy w Polsce zainstalowała firma Signify w szklarniowej uprawie pomidora malinowego Tomimaru 
Muchoo. To innowacyjne rozwiązanie zostało zastosowane na plantacji o powierzchni 2 ha należącej do Gospodar-
stwa Ogrodniczego Łukasz Budyta, gdzie zamontowano układ hybrydowy, łączący moduły Philips GreenPower LED 
toplighting oraz moduły Philips GreenPower LED interlighting. Projekt elektryczny i prace instalacyjno-montażowe 
na projekcie zostały wykonane przy współpracy z firmą partnerską w zakresie Philips Horti LED – Lek/Habo.

Nowoczesne oświetlenie szklarni 
Dzięki zastosowaniu sztucznego oświe-
tlenia w szklarni, ogrodnicy mają moż-
liwość całorocznej uprawy warzyw 
i owoców. Do tego celu gospodarstwa 
najczęściej wykorzystują wyładowcze 
lampy sodowe HPS, które są bardzo 
energochłonne. Firma Signify zapro-
ponowała producentom szklarniowym 
przejście na oświetlenie LED. Zastosowa-
nie oświetlenia GreenPower LED marki 
Philips stwarza nowe możliwości, które 
pozwalają zwiększyć jakość i wydajność 
upraw w systemie produkcji całorocznej. 
– Oświetlenie Philips GreenPower LED to 

nowatorskie podejście do całorocznej 
uprawy warzyw i owoców w szklarniach. 
Wychodzimy naprzeciw trendom i stara-
my się sprostać wymaganiom naszych 
partnerów biznesowych, a technolo-
gia doświetlania szklarni LED-ami zna-
komicie wpisuje się w proekologiczne 
podejście nowoczesnych gospodarstw 
– mówi Maciej Król, Ekspert Rozwo-
ju Biznesu Horti LED C&EE w Signify. 
Oświetlenie Philips GreenPower LED 
w porównaniu ze światłem HPS o mocy 
1000 W produkuje taką samą ilość 
światła zużywając o 40% mniej energii 
i wytwarzając przy tym niewiele ciepła 

radiacyjnego. Pozwala to ogrodnikom 
niezależnie od siebie sterować tempe-
raturą i doświetlaniem, a tym samym – 
efektywniej kontrolować klimat panują-
cy w szklarni. Wykorzystanie opraw LED 
może skrócić cykle wzrostu, zwiększyć 
plony i umożliwia lepsze wykorzystanie 
powierzchni uprawowej. Nowoczesne 
oświetlenie zapewnia ekonomiczną 
i jednocześnie eko-przyjazną uprawę 
szklarniową. 

Pomidory malinowe przez cały rok 
Gospodarstwo Ogrodnicze Łukasz 
Budyta zajmuje się uprawą warzyw 

Pierwsza w Polsce 
wielkopowierzchniowa 
instalacja FULL LED 
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szklarniowych. W ramach Grupy 
Producenckiej VegaPOL utworzonej 
w roku 2003 koncentruje się na upra-
wie pomidora malinowego. Gospo-
darstwo wykorzystuje oświetlenie 
LED w szklarni w Piotrowicach koło 
Karczewa. Nowoczesne oprawy zo-
stały zainstalowane na plantacji po-
midorów malinowych o powierzchni 
2 ha. Plantacja została oświetlona 
w systemie FULL LED. Zaproponowa-
ne rozwiązanie Philips zapewnia pa-
kiet światła na poziomie 140 µmol/s/
m2 z modułów oświetlenia górne-
go (toplighting) oraz 60 µmol/s/m2 

z modułów międzyrzędowych (inter-
lighting) co pozwala na intensywną 
a jednocześnie energoefektywną – 
a więc ekologicznie przyjazną – upra-
wę w okresie zimowym. – W projek-
towaniu oświetlenia naszej szklarni 
chcieliśmy maksymalnie ograniczyć 
zainstalowaną moc przyłącza przy jed-
noczesnym zachowaniu odpowied-
niego poziomu światła niezbędnego 
dla roślin. Oświetlenie LEDowe jest 
rozwiązaniem najmniej energochłon-
nym i jednocześnie – co dla nas rów-
nie istotne – najbardziej przyjaznym 
ekologicznie – mówi Łukasz Budyta, Fot. 1. Łukasz Budyta – właściciel gospodarstwa i Michał Szymczak doradca firmy Signify

Fot. 2. Oświetlenie Philips GreenPower LED
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właściciel Gospodarstwa Ogrodni-
czego Łukasz Budyta. Współpraca jest 
efektem testów przeprowadzonych 
w latach 2015–2017 w mikroszklarniach 
uczelni SGGW w Warszawie. Gospodar-
stwo Ogrodnicze Łukasz Budyta chciało 
powtórzyć rezultaty uprawy uzyskane 
na instalacji testowej w swojej pełno-
wymiarowej szklarni produkcyjnej. 

Wsparcie ekspertów Signify 
Połączenie wiedzy ogrodnika na temat 
uprawy warzyw i owoców z know-how 
Signify w zakresie oświetlenia zwiększa 
szansę na obfite plony i zmniejsza ry-
zyko popełnienia błędów. Producenci 
szklarniowi mogą skorzystać z posprze-
dażowego wsparcia specjalisty Signify 
ds. roślin, co stanowi wartość dodaną 

oferty Philips LED. Dzięki doświadczeniu 
w segmencie Horti oraz wiedzy w za-
kresie uprawy z LEDami eksperci prowa-
dzą doradztwo, regularnie odwiedzając 
szklarnie oraz udzielając porad online. 
Gospodarstwo Ogrodnicze Łukasz Bu-
dyta położone jest w pobliżu Warszawy, 
co zapewnia łatwy bezpośredni dostęp 
do rynku zbytu. Pierwsze pomidory ma-
linowe uprawiane pod oprawami LED-
-owymi Philips od firmy Signify trafiły do 
warszawskich sklepów już w tym sezonie 
zimowym.

Opracowała 
Aleksandra Czerwińska-Nowak 

na podstawie informacji firmy Signify

Fot. 5. Owoce Tomimaru Muchoo 

Fot. 3. Philips GreenPower LED toplighting

Fot. 4. Philips GreenPower LED interlighting
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Chłodzenie szklarni 
z wykorzystaniem  
paneli ewaporacyjnych

dr hab. Włodzimierz Krzesiński , prof. UPP
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Alternatywą do systemów zamgławiania i chłodzenia w szklarniach może być wykorzystanie paneli ewaporacyj-
nych nazywanych czasami również ścianami wodnymi. Panele te chłodzą powietrze poprzez odparowanie wody 
– jest to tzw. chłodzenie adiabatyczne. Do niedawna wykorzystywane były one głównie w budynkach inwen-
tarskich, ale obecnie zarówno w Polsce jak i na świecie są one wykorzystywane w szklarniach, pieczarkarniach, 
różnego rodzaju halach usługowych i produkcyjnych, salach sportowych i centrach handlowych. 

Do zalet chłodzenia adiabatycznego 
zalicza się m.in. niskie koszty działania. 
Oszczędności dochodzą nawet do 80% 
energii elektrycznej w porównaniu 
z konwencjonalnymi klimatyzatorami. 
Inne zalety to szybkie chłodzenie du-
żych powierzchni, niskie koszty budo-
wy takiego systemu, brak w systemie 
sprężarek, freonów czy innych szkodli-
wych gazów dla środowiska używanych 
w chłodnictwie. Ze względu na prostotę 
systemu istnieje możliwość jego samo-
dzielnej budowy i serwisowania bez 
konieczności korzystania z usług spe-
cjalistycznych firm.

Zasada działania chłodzenia adia-
batycznego bezpośredniego 
W czasie pracy panelu ewaporacyjnego 
przepływające przez niego powietrze 
chłodzona jest poprzez odparowanie 

wody. Do odparowania 1 l wody potrze-
ba 628 Wh energii cieplnej pobieranej 
z powietrza, co w efekcie powoduje ob-
niżenie temperatury. Przepływ powie-
trza przez panel wymuszają wentylatory. 

W zależności od temperatury i wilgot-
ności powietrza możliwe jest schłodze-
nie powietrza nawet o 15°C (rysunek). 
Im wyższa jest wilgotność wchodzą-
cego do panelu powietrza, tym efekt 
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Rysunek. Temperatura powietrza po przejściu przez panel ewaporacyjny 
w zależności od temperatury i wilgotności powietrza wchodzącego

Te
m

pe
ra

tu
ra

 p
ow

ie
tr

za
 

po
 s

ch
ło

dz
en

iu
 (°

C)

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

0
0%    10%    20%  30%   40%   50%   60%   70%   80%   90%   100% 
                                      Wilgotność powietrza

Temperatura
za zewnątrz

          10°C

          15°C

          20°C

          25°C

          30°C

          35°C

432/2020



chłodzenia jest słabszy, gdyż mniej wody 
może zostać odparowane. W uprawach 
szklarniowych dodatkowym ograni-
czeniem w możliwości chłodzenia jest 
maksymalna wilgotność powietrza, któ-
ra w dzień powinna zapewniać roślinom 
możliwość transpiracji, a jednocześnie 
nie dopuszczać do tworzenia warunków 
sprzyjających do występowania chorób 
grzybowych. Stąd w szklarniach należy 
zachować niedosyt pary wodnej na po-
ziomie 35 g/m3.

Przepływ powietrza
Aby zapewnić w szklarniach odpo-
wiedni przepływ powietrza przez pa-
nele ewaporacyjne na przeciwległej 
do nich ścianie obiektu instalowane są 
wentylatory promieniowe. Przy takim 
rozwiązaniu nie otwiera się wietrzników, 
gdyż wietrzenie uniemożliwia zasysanie 
powietrza do szklarni przez panel ewa-
poracyjny. Możliwe jest też wykorzysta-
nie paneli ewaporacyjnych, w których 
wentylatory (osiowe lub promieniowe) 
zainstalowano w jednej obudowie 
z wkładami ewaporacyjnymi. Przy takim 
rozwiązaniu w czasie pracy paneli ewa-
poracyjnych konieczne jest otwarcie 
wietrzników znajdujących się najlepiej 
na przeciwnej stronie szklarni. W szklar-
niach o dużej powierzchni najlepszym 
rozwiązaniem jest budowa systemu roz-
prowadzanie schłodzonego powietrza 

po całej szklarni za pomocą rur po-
wietrznych instalowanych pod rynnami 
uprawowymi, czy stołami. W systemach 
takich wykorzystywane są wentylatory 
promieniowe ze względu na wyższe 
ciśnienie ułatwiające rozprowadzenie 
schłodzonego powietrza. Wietrzenie 
odbywa się z wykorzystaniem wietrzni-
ków górnych. Dzięki czemu możliwe jest 
równomierne chłodzenie całej szklarni, 
co przy dużych powierzchniach nie jest 
możliwe przy wykorzystaniu tradycyj-
nego rozwiązania z panelami ewapo-
racyjnych z jednej strony i wentylato-
rami z drugiej. W szklarniach o dużej 
powierzchni przy zamontowaniu paneli 
i wentylatorów tylko na przeciwległych 
ścianach schłodzone powietrze zanim 
dotrze do drugiej strony zdąży się na-
grzać nim wentylatory je usuną ze szklar-
ni. W efekcie w pobliżu wentylatorów 
temperatura jest o kilka stopni niższa niż 
przy wentylatorach.

Budowa panelu ewaporacyjnego
Panel ewaporacyjny składa się z ramy, 
najczęściej aluminiowej, do której w gór-
nej części zmontowany jest system po-
dawania wody a w dolnej – rynienka 
zbierająca nadmiar spływającej wody. 
Cała rama wypełniona jest wkładem 
ewaporacyjnym. Obecnie najczęściej 
wykorzystuje się lamelowe wkłady 
celulozowe nasączane żywicą, która 

stabilizuje celulozę zarówno w stanie su-
chym jak i wilgotnym zapewniając stałe 
właściwości fizyczne tj. przede wszyst-
kim przepływ powietrza i wody przez 
wkład. Na świecie do budowy wkładów 
ewaporacyjnych wykorzystuje się róż-
ne materiały, w tym m. in. wkłady z mat 
włókna drzewnego, tekturę falistą, gąbki 
naturalne lub syntetyczne, różnego ro-
dzaju tkaniny o rzadkim splocie, które 
łatwo przepuszczają powietrze takie 
jak np. juta czy tkaniny polietylenowe. 

Wykorzystywane mogą być również 
materiały sypkie, które umieszczane są 
w panelu pomiędzy dwoma siatkami. 
Wykazano m.in. przydatność do tego 
celu keramzytu, wkładów ceramicznych 
lub plastikowych, czy różnych sypkich 
materiałów organicznych takich wióry 
drzewne, węgiel drzewny a nawet łuski 
ryżowe. Same wkłady bywają plecione 
z drutów polietylenowych lub z alumi-
niowego drutu. Czyli jak widać może to 
być dowolny materiał przepuszczalny 
dla wody i powietrza oraz nie zmienia-
jący swoich właściwości z czasem. Wy-
jątkiem są materiały organiczne, które 
wymienia się okresowo. Budowa paneli 
jest tak prosta, że każdy ogrodnik jest 
wstanie zbudować je we własnym zakre-
sie i wykorzystać do chłodzenia szklarni, 
czy tunelu foliowego.

Woda wykorzystywana  
do chłodzenia
Woda do chłodzenia podawana jest 
cały czas do górnej części panelu i na-
wilża ona wkład ewaporacyjny a jej 
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Fot. 1. Blok foliowy z panelami ewaporacyjnymi (po prawej na 

dole), wentylatorami po przeciwnej stronie (widać wewnątrz 

bloku) i cieniówkami na zewnątrz

Fot. 2. Doprowadzenie wody  

do panelu ewaporacyjnego

Fot. 3. Wypełnienie panelu ewaporacyjnego
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nadmiar spływa do rynienki na dole 
ramy, skąd za pomocą rur trafia do niżej 
położonego zbiornika na wodę. Z tego 
zbiornika podawana jest za pomocą 
pompy jednocześnie do wielu paneli, 
a ilość wody w zbiorniku jest uzupeł-
niana automatycznie. 
 Do nawilżania wkładu może być 
używana dowolna czysta woda. Nie ma 
potrzeby stosowania wody po odwró-
conej osmozie jak to jest wymagane 
przy systemach zamgławiania wyso-
kociśnieniowego. W niektórych krajach 
używana jest nawet zasolona morska 
woda. Oczywiście im więcej woda za-
wiera rozpuszczonych soli, tym więcej 
osadów pozostaje na wkładach ewapo-
racyjnych. Jednak ze względu na dużą 
przepuszczalność porowatych materia-
łów używanych do budowy wkładów 
powstające osady nie mają zazwyczaj 
większego znaczenia dla efektywność 
pracy paneli, ich nadmiar można usuwać 
po wysuszeniu.

Inne rozwiązania techniczne
Panele ewaporacyjne pracują wydaj-
nie, kiedy na zewnątrz temperatura jest 
wysoka, a wilgotność powietrza niska. 
Przy wysokiej wilgotności powietrza 
na zewnątrz wydajność paneli szybko 
maleje. Dlatego aby móc wykorzysty-
wać panele przy wysokiej wilgotności 
powietrza opracowano system łączą-
cy chłodzenie adiabatyczne pośrednie 

z bezpośrednim. W pierwszej części 
systemu, ciepłe i wilgotne powietrze 
jest schładzane z wykorzystaniem 
pośredniego systemu chłodzenia 
adiabatycznego. W systemie pośred-
nim strumień nawilżanego powietrza 
przechodzi przez chłodnicę, która ob-
niża temperaturę powietrza przedo-
stającego się do szklarni, co powoduje 
częściowe wykroplenie pary wodnej. 
Następnie powietrze przechodzi do 
modułu nawilżania bezpośredniego 
co powoduje dalsze zmniejszenie jego 
temperatury. Taki system jest zdecydo-
wanie droższy i ma mniejszą sprawność 
energetyczną niż chłodzenie ewapora-
cyjne bezpośrednie, jednak efektyw-
ność energetyczna chłodzenia często 
bywa wyższa niż tradycyjnych syste-
mów chłodniczych.
 W szklarniach można wykorzysty-
wać również tylko chłodzenie ewapora-
cyjne pośrednie, dzięki czemu schłodzo-
ne powietrze nie trafia do szklarni, lecz 
z powrotem na zewnątrz, ale przedtem 
jest wykorzystywane w rekuperatorze 
do schłodzenia powietrza ze szklarni. 
Taki system daje możliwość utrzyma-
nia wysokiego poziomu CO₂ wewnątrz 
szklarni.
 W szklarniach można montować 
jednocześnie panele ewaporacyjne 
oraz zamgławianie wysokociśnieniowe. 
W takim przypadku schłodzone przez 
panele ewaporacyjne powietrze może 

być transportowane system rur bez-
pośrednio pod rośliny, a zamgławianie 
wysokociśnieniowe może służyć do ob-
niżenia temperatury powietrza nad rośli-
nami. Przy takim rozwiązaniu, w warun-
kach silnej radiacji można dodatkowo 
cieniować szklarnię i koniecznie otwo-
rzyć wszystkie wietrzniki dachowe, aby 
możliwe było wtłoczenie schłodzonego 
powietrza do obiektu.
 Panele ewaporacyjne wykorzysty-
wane są też do zwiększenie efektyw-
ności zwykłych układów chłodniczych, 
w których efektywność skraplaczy 
zmniejsza się przy wysokiej temperatu-
rze powietrza na zewnątrz. Schłodzenie 
powietrza poprzez panel ewaporacyjny 
zanim przejdzie przez skraplacz pozwala 
zwiększyć wydajność chłodnicza ukła-
dów chłodniczych w upalne dni.

Podsumowanie
Zastosowanie chłodzenia adiabatyczne-
go w szklarniach może poprawić warunki 
wzrostu, a tym samym poprawić jakość 
warzyw produkowanych pod osłonami 
i umożliwić zwiększenie plonu. Biorąc 
pod uwagę prostą budowę paneli ewa-
poracyjnych oraz niskie koszty inwe-
stycyjne i użytkowania, technologia ta 
w najbliższych latach może stać się stan-
dardowym wyposażeniem każdej nowo-
czesnej szklarni, czy bloku foliowego.
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Fot. 4. Wentylatory wymuszające przepływ powietrza przez panele znajdują się po przeciwnej 

stronie szklarni niż panele

Fot. 5. Kanały powietrzne pod roślinami 

rozprowadzające schłodzone powietrze 

ułatwiają utrzymanie niskiej temperatury 

między roślinami w całej szklarni
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Jednym z najważniejszych czynników gwarantujących wzrost i rozwój roślin jest światło. Ważna jest zarówno 
odpowiednia ilość światła, jak i jego jakość. W naszej strefie klimatycznej, aby móc prowadzić uprawę całose-
zonową w okresie niedoboru światła naturalnego, konieczne jest doświetlanie upraw szklarniowych światłem 
sztucznym. Czym kierować się przy wyborze oświetlenia w szklarni? Czy każdy rodzaj światła będzie pomocny 
w uprawach szklarniowych? Na te i inne pytania spróbuję znaleźć odpowiedź w tym artykule. 

Światło – ale jakie?
Światło, woda i dwutlenek węgla są nie-
zbędne dla wzrostu roślin. Przyjrzymy się 
bliżej zależności pomiędzy ilością i ro-
dzajem spektralnym światła a intensyw-
nością fotosyntezy. Od intensywności 
fotosyntezy zależy wszak wzrost rośliny, 
jej pokrój, rozwój systemu korzeniowe-
go, ilość i jakość kwiatów i owoców. 

 Kluczowym czynnikiem w upra-
wie jest dostarczanie roślinom świa-
tła czynnego fotosyntetycznie (ang. 
photosyntetical active radiation). Dziś 
wiadomo, że z widma światła widzial-
nego rośliny absorbują jedynie niektóre 
fale świetlne. Doświadczenia przepro-
wadzone przez naukowców z katedry 
roślin ozdobnych SGGW w Warszawie 

dowiodły, że istnieje ścisły związek 
pomiędzy rodzajem światła dostarcza-
nego roślinom a tempem i kierunkiem 
ich wzrostu. Badania były prowadzo-
ne na roślinach dnia długiego (Petunia 
hybrida) oraz roślinach dnia krótkiego 
(Poinsettia pulcherrima). Oba gatun-
ki doświetlano światłem mieszanym 
w różnych proporcjach:
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Oprawy LED w szklarniach  
– profesjonalne  
i energooszczędne

Technika i innowacje Tomasz Demianiuk 
Energa Oświetlenie Sp. z o.o.
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l 50% światło białe i 50% światło czer-
wone (1),

l 50% światło białe i 50% światło nie-
bieskie (2), 

l 40% światło białe, 30% światło czer-
wone i 30% światło niebieskie (3), 

l samo światło białe (4). 
 Rośliny doświetlane mieszanką 
światła białego i czerwonego (1) cha-
rakteryzowały się najlepiej rozwiniętym 
systemem korzeniowym oraz zwartym 
pokrojem i dużą liczbą kwiatów. Rośliny 
poddane promieniowaniu światła białe-
go i niebieskiego (2) miały umiarkowany 
system korzeniowy, rozwinięty pokrój, 
długie pędy (łodygi) oraz liczne pąki 

kwiatowe. Rośliny oświetlane światłem 
mieszanym białym, czerwonym i niebie-
skim (3) charakteryzował duży przyrost 
masy zielonej, zwarty pokrój oraz umiar-
kowana liczba kwiatów. Rośliny oświe-
tlane światłem białym bez domieszek 
barwowych (4) były o niemal połowę 
słabiej rozwinięte od pozostałych roślin. 
Jak interpretować te wyniki? Pierwszy 
wniosek jest taki, że rośliny absorbują 
światło tylko z niektórych zakresów. 
Drugi, że światłem możemy stymulować 
wzrost rośliny w określonym kierunku. 
Trzecie, że doświetlanie roślin światłem 
innym niż białe dawało we wszystkich 
badanych przypadkach lepsze efekty 
uprawowe. 
 Oprawy sodowe HPS, najczęściej 
używane w doświetlaniu szklarniowych 
upraw roślin emitują światło o długo-
ści fali z przedziału 500–600 nm. Jest to 
światło o barwie żółtej, dobrze znane np. 
z oświetlenia ulicznego. Przyjrzyjmy się 
teraz, w jakim stopniu światło HPS jest 
absorbowane przez barwniki zawarte 
w ciałkach zielonych komórek roślin-
nych. W chloroplastach tych komórek 
występują następujące barwniki: chlo-
rofil ‘a’, chlorofil ‘b’, ksantofil, karotenoidy, 
melaninę i antocyjany. Największą rolę 
w fotosyntezie odgrywają chlorofile oraz 
karotenoidy. Związki te absorbują świa-
tło w zakresie widmowym (rysunek ).

Jak „widzą” rośliny?
Rośliny „widzą” światło słoneczne inaczej 
niż ludzie. Ludzkie oko widzi najlepiej 
barwy zielone o długości 500–600 nm, 
a gorzej radzi sobie z promieniowaniem 
krótszym i dłuższym. Dla roślin z kolei 
promieniowanie o barwie zielonej jest 
mało użyteczne. Rośliny mają najczęściej 
zielony kolor dlatego, że odbijają więk-
szość światła zielonego, a pochłaniają 
światło niebieskie i fioletowe oraz świa-
tło o wyższej energii, czerwone i pod-
czerwone. Rośliny różnie wykorzystują 
poszczególne długości fal. Dlatego po-
trzebne jest ich łączenie uwzględniające 
także czynniki drugorzędne, jak np. czas 
naświetlania sterujący rytmem wzrostu 

i rozwoju roślin. Światło niebieskie, po-
chłaniane łatwo i w dużych ilościach, 
przyspiesza przyrost masy zielonej. Bar-
wa światła czerwona i daleka czerwona 
stymuluje kiełkowanie, rozwój pąków 
i kwitnienie. Światło ultrafioletowe wpły-
wa na pogrubianie liści oraz ich odpor-
ność na działanie szkodników. Wreszcie 
promieniowanie podczerwone stanowi 
uzupełnienie dla światła czerwonego 
w okresie kwitnienia. Kluczowe dla roś-
lin są przede wszystkim barwy: ciem-
noczerwona – stanowiąca ok. połowę 
mieszanki – i czerwona, która razem 
z kolorem niebieskim i tzw. niebieskim 
królewskim stanowią po około 20% ca-
łej ilości energii dostarczanej roślinom. 
Światło podczerwone stanowi dodat-
kową dawkę energii przydatną w okre-
ślonych warunkach rozwoju. Światło 
zielone i żółte są potrzebne głównie 
ogrodnikom, gdyż umożliwiają ocenę 
wizualną roślin w świetle zbliżonym do 
naturalnego.

Technologia LED – oszczędna 
alternatywa
Światło emitowane przez oprawy HPS ma 
zakres widmowy, który częściowo nie po-
krywa się z zapotrzebowaniem rośliny. 
Dlatego potrzebna jest nowa technolo-
gia stwarzająca możliwości dostosowa-
nia barwy światła do zdolności absorbcji 
konkretnego gatunku, a nawet odmiany 
roślin, lokalizacji doświetlanej uprawy, 
zorientowania geograficznego szklarni, 
liczby słonecznych dni w roku itp. 
 Oświetlenie LED dla roślin komple-
tuje się poprzez łączenie ze sobą diod 
oferujących długości światła czynne-
go fotosyntetycznie z uwzględnie-
niem wymagań konkretnych roślin. 
Dominuje zazwyczaj dioda deep red 
(„ciemnoczerwona”) emitująca światło 
czerwone o długości fali 660 nm. Jest 
to światło wysokoenergetyczne do-
starczające chlorofilowi dużych ilości 
energii niezbędnej do intensywnej fo-
tosyntezy. W celu dostarczenia światła 
z zakresu fal długich stosowane są tak-
że diody w kolorze royal blue (królewski 
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niebieski). Ponadto należy pamiętać, 
że oprócz barwy, istotnym czynnikiem 
jest zapewnienie odpowiedniej mocy 
strumienia światła. Moc strumienia 
światła słonecznego wynosi ok. 100 
000 lm. Aby zapewnić podobne para-
metry światła sztucznego HPS, należy 
zastosować oprawy o mocy ok. 1000 
W. Nie trudno zatem wyliczyć, że do-
świetlenie uprawy tego typu źródłami 
światła generuje duże koszty dla plan-
tatora. Do tego należy dodać mniejszą 

efektywność absorbcji światła HPS 
przez rośliny. Jak zauważa Łukasz Ska-
wiński – Dyrektor Departamentu Przy-
gotowania Usług w Energa Oświetle-
nie – doświetlanie upraw pod osłonami 
wymaga nie tylko dużych nakładów na 
wyposażenie szklarni, ale wiąże się rów-
nież z wysokimi kosztami ponoszonymi 
w trakcie eksploatacji. Dlatego od lat 
poszukuje się alternatywnych metod 
doświetlania. Jednym z takich rozwią-
zań są diody elektroluminescencyjne 

LED. Ważną ich zaletą, oprócz długiej 
trwałości (w obecnie oferowanych 
oprawach około 100 tysięcy godzin), 
jest możliwość wytwarzania selektyw-
nego spektrum światła dostosowane-
go do potrzeb konkretnego gatunku 
uprawianych roślin. Dobierając odpo-
wiednią kombinację diod emitujących 
światło o różnej barwie można idealnie 
dopasować spektrum emisji światła do 
widma absorpcji roślin. Liczne badania 
naukowców i firm komercyjnych po-
twierdzają, że oświetlenie LED pozy-
tywnie wpływa na przyspieszenie tem-
pa wzrostu roślin oraz wzrost wielkości 
i jakości plonu. 
 Oceniając modernizację opraw 
oświetleniowych warto przeanalizować 
korzyści płynące z tego przedsięwzięcia. 
Wymiana źródeł światła na oprawy asy-
milacyjne LED dla upraw szklarniowych 
to przed wszystkim oszczędność zużycia 
energii elektrycznej o co najmniej 40% 
– dodaje Jakub Farinade, Wiceprezes 
Zarządu Energa Oświetlenie. – Ponadto 
oprawy te cechują się wyższą wydajno-
ścią świetlną, dzięki czemu można zasto-
sować redukcję ilości opraw na tej samej 
oświetlanej powierzchni. Oprawy LED 
nie emitują ciepła, co pozawala łatwiej 
regulować temperaturę w szklarni. Dłu-
ga trwałość opraw LED to także oszczęd-
ności na konserwacji i utrzymaniu sys-
temu oświetleniowego. Warto dodać, 
że oprawy te są w 100% ekologicznie 
bezpieczne oraz nie powodują efektów 
ubocznych w postaci migotania czy 
przykrego olśnienia. 
 Wielu plantatorów zwraca uwagę na 
dość wysoki koszt nakładów inwestycyj-
nych związanych z wymianą opraw HPS 
na LED. Jest to ważny czynnik decydu-
jący o przystąpieniu do modernizacji. 
Warto jednak pamiętać, że funkcjonują 
na rynku firmy (np. Energa Oświetlenie) 
oferujące modernizację skalkulowaną 
tak, by poniesione przez plantatora na-
kłady zwróciły się z oszczędności kosz-
tów zużycia energii elektrycznej w cią-
gu pierwszych trzech lat od wymiany 
oświetlenia. 
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Fot. 1. Jedna z realizacji, przy których współpracowała firma Energa Oświetlenie

Rysunek. Absorbcja światła przez chlorofil 
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Kierunki badań nad oświetleniem 
w szklarniach
Od lat prowadzone są badania skutecz-
ności doświetlania roślin za pomocą 
diod LED, które pozytywnie zweryfiko-
wały zastosowane oprawy. Istnieje jed-
nak nadal wiele otwartych pytań, stano-
wiących przedmiot badań naukowców, 
producentów opraw i specjalistów ds. 
oświetlenia. Z punktu widzenia jakości 
światła oraz efektywności usługi oświe-
tleniowej szczególnie ważne wydają się 
następujące kwestie: 
– wpływ proporcji światła niebieskie-

go i czerwonego na fotosyntezę 
w różnych etapach rozwoju rośliny;

– skuteczność stosowania oświetlenia 
w trybie ściemniania (dimmable) 
oraz pulsacyjnym;

– rola dodatkowego światła białego 
i jego wpływ na przebieg fotosyn-
tezy;

– znaczenie koloru zielonego, dalekiej 
czerwieni (far red) oraz ultrafioletu 
(UV) w procesie fotosyntezy,

– wpływ typu opraw i wysokości ich 
montażu na równomierność oświe-
tlenia oraz „gęstość” strumienia świa-
tła (PPFD).

 Na potrzeby doświadczeń wery-
fikujących te zagadnienia został za-
projektowany system doświetlania 
roślin diodami LED, charakteryzujący 
się możliwością szerokiej parametry-
zacji emitowanego światła w zakresie 
udziału poszczególnych składowych 
widma oraz definiowania czasu pracy 
oraz mocy strumienia świetlnego po-
szczególnych opraw. Zespół Energa 

Rys. 2. Spektrum widmowe światła HPS
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Rys. 4. Redukcja kosztów energii elek-
trycznej w jednej z realizacji Energa 
Oświetlenie

Rys. 3. Redukcja zużycia energii po za-
stosowaniu LED w jednej z realizacji 
Energa Oświetlenie

Oświetlenie na bieżąco śledzi nowości 
w dziedzinie opraw LED oraz imple-
mentuje je w konkretnych rozwiąza-
niach, by stale podnosić efektywność 
oświetlenia upraw w szklarniach.
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Rozwój technologii produkcji roślin ma szereg składowych, jedną z ważniejszych jest ochrona roślin przed 
agrofagami. 

Mimo coraz bardziej zaawansowanych 
rozwiązań oferowanych w ramach me-
tod, takich jak agrotechniczno-higie-
niczna, fizyczna, mechaniczna i biolo-
giczna, aplikacja klasycznych środków 
ochrony roślin opartych na substancjach 
chemicznych, syntetycznych czy też 
pochodzenia naturalnego jest bardzo 
ważnym komponentem technologii 
ochrony roślin. Często bardzo trudno 
znaleźć równie skuteczne i tanie alter-
natywne rozwiązania. Trzeba jednak 
przyznać, że w uprawach pod osłona-
mi udało się wprowadzić najskuteczniej 
środki biologiczne i różnorodne bariery 
fitosanitarne. Jednocześnie dla potrzeb 

ochrony roślin pod osłonami wprowa-
dzono także najwięcej urządzeń, często 
nietypowych, które służą do opryskiwa-
nia i zamgławiania. Z uwagi na ich róż-
norodność i innowacyjność wynikające 
z możliwości tworzenia indywidualnych 
rozwiązań, nie sposób ich opisać. Można 
jednak wskazać na główne typy technik 
i urządzeń oraz przedstawić ich kluczo-
we elementy, a także czynniki decydu-
jące o skuteczności. 

Dyspersyjne właściwości powietrza 
Tym, co odróżnia technikę aerozolowa-
nia, nazywaną częściej zamgławianiem, 
od opryskiwania, jest wykorzystanie 

do rozprzestrzeniania środka ochrony 
roślin powietrza wypełniającego wnę-
trze pomieszczenia oraz innego typu 
rozpylaczy. Powietrze staje się medium 
przenoszącym „mgłę” uzyskaną podczas 
aerozolowania. Owszem, zdarza się, że 
z wykorzystaniem małych, przenośnych 
zamgławiaczy aplikuje się strumień roz-
pylonych kropli bezpośrednio w pewne 
miejsca na roślinie, podobnie jak pod-
czas opryskiwania. Równomierne nanie-
sienie preparatu na rośliny w całym po-
mieszczeniu, które jest przecież celem 
zabiegu realizowane jest tylko wtedy, 
gdy aplikator kieruje się w międzyrzędzia 
czy ponad roślinami, zostawiając resztę 
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samoistnemu przemieszczaniu mgły 
z powietrzem. Mgła może utrzymywać 
się w powietrzu, dryfować, „opływać”, 
ale i osadzać się stopniowo na znajdują-
cych się na jej drodze obiektach. Krople 
mogą osiąść i na spodniej stronie liści, 
jednak tylko wtedy, gdy jest ona wy-
stawiona w kierunku przemieszczającej 
się mgły. Kierowanie strumienia mgły 
z bliskiej odległości na określone miejsca 
na roślinie jest nie tyle niewskazane, co 
powinno zostać wyeliminowane. Ciecz 
używana do zamgławiania ma prze-
cież duże stężenie i naniesienie więk-
szej jej ilości prowadzi do miejscowego 
znacznego przedawkowania prepara-
tu, a zatem i nadmiernych pozostałości 
w produkcie do spożycia. W zależności 
od wielkości kropli, wilgotności względ-
nej powietrza, temperatury i szybkości 
ruchu powietrza, „długość życia” kropli 
zawieszonych we mgle może wahać się 
bardzo znacznie. Im wyższa wilgotność 
względna powietrza, tym dłuższa jest 
ich żywotność. Niestety, gdy tempera-
tura zbliża się do punktu rosy, rośnie też 
ryzyko kondensacji wody na liściach, jej 
skutkiem jest spływanie kropli wody po 
powierzchni. W sytuacji, gdy preparat 
został niedawno naniesiony na liść, może 
dochodzić przy okazji do jego częścio-
wego zmywania na brzeg blaszki. Gdy 
to zagrożenie jest małe, to w warunkach 
wysokiej wilgotności względnej powie-
trza można się spodziewać wysokiej 
skuteczności działania. Na marginesie 

obecnej sytuacji epide-
miologicznej związanej 
z zagrożeniem koronawi-
rusem SARS-CoV-2 warto 
wspomnieć, że od tych sa-
mych czynników atmosfe-
rycznych zależy trwałość 
kropelek wytwarzanych 
podczas kaszlu, kichania 
czy mówienia. Zdolności 
infekcyjne wirusa szybko 
maleją po odparowaniu wody z kropelki. 
 W tzw. ultraniskoobjętościowych 
(ULV) wytwornicach zużywa się do 5 l 
cieczy na 1 ha, w konsekwencji stężenie 
cieczy jest wielokrotnie większe niż pod-
czas opryskiwania. Żeby równomiernie 
pokryć rośliny, trzeba więc rozpylić tę 
niewielką dawkę cieczy na krople o roz-
miarach znacznie poniżej 10 µm. Tak bar-
dzo małe krople mogą stosunkowo dłu-
go zawisać w powietrzu i przemieszczać 

się wraz z nim, o ile wcześniej nie odpa-
rują. Jeśli ciecz, z której składa się kropla, 
odparuje, to pozostałości samego pre-
paratu mają znacznie mniejszą szansę 
przyczepić się do rośliny i zwilżyć jej 
powierzchnię. Skutkuje to pogorsze-
niem dalszego wnikania. Między innymi 
z tego względu zamgławianie uważa się 
za zabieg mniej przydatny do aplikacji 
preparatów o działaniu układowym. 
W cieczy użytkowej przygotowanej do 

Fot. 1. Zamgławiacz termiczny

Fot. 2. Urządzenie do zamgławiania szklarni z użyciem środków 

ochrony roślin
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Tabela 1. Przyrost powierzchni pokrytej przez krople zwiększa się proporcjo-
nalnie do zmniejszania się ich średnicy 

Średnica kropli 
(µm)

Liczba jednorodnych 
kropli uzyskanych 

z 1 ml cieczy

Współczynnik przyrostu powierzchni 
pokrytej przez niezlane ze sobą 

jednorodne krople

500 15,3 1

200 239 2,5

100 1912 5

50 15 296 10

10 1 912 000 50

5 15 296 000 100

1 1 912 000 000 500
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zabiegów ULV nie jest konieczna woda, 
która, jak wiemy, szybko odparowuje 
z bardzo drobnych kropelek. Ważna jest 
natomiast zawartość adiuwantu, który 
zapewnia trwałość kropli w powietrzu 
i zwiększa ich przyczepność do po-
wierzchni roślin. Często określa się go 
słowem „nośnik” preparatu, jeżeli stano-
wi wyłączny lub ilościowo dominujący 

składnik cieczy użytkowej. Równie do-
brze można mówić o wodzie jako no-
śniku preparatu. 
 Wielu producentów roślin pod 
osłonami do zabiegów zamgławiania 
stosuje więcej, nawet znacznie więcej 
niż 5–10 l cieczy użytkowej na 1 ha, 
oczywiście z wodą jako dominującym 
ilościowo składnikiem. Zwiększona 

ilość cieczy sprawia, że krople mogą 
mieć proporcjonalnie większe roz-
miary niż w przypadku zastosowania 
mniejszej objętości cieczy. Tym samym 
czas ich „życia” nieco się wydłuża, przy 
tym szybciej opadają. Adiuwant po-
winien być nadal stałym składnikiem 
takiej cieczy. 
 Warto dodać, że nie wszystkie for-
my użytkowe preparatów używanych 
do opryskiwania będą dobrze się spra-
wować podczas zamgławiania. Główne 
ograniczenie dotyczy preparatów w po-
staci proszku do sporządzania zawiesin 
(WP). Drobiny, które składają się na pro-
szek, mają wielkość około 10–30 µm, 
zatem są raczej zbyt duże, żeby każdą 
z nich lub kilka na raz „otoczyć” jeszcze 
warstewką nośnika (wody) i utworzyć 
w rozpylaczu kropelkę o rozmiarze sa-
tysfakcjonującym dla potrzeb zamgła-
wiania. Wiele preparatów zawierających 
mikroorganizmy przeznaczonych do 
opryskiwania nadziemnej część roślin 
jest niestety formułowanych w postaci 
proszku do sporządzania zawiesiny, co 
bardzo ogranicza ich użycie z pomo-
cą techniki zamgławiania. Wytwornice 
mgły przydają się natomiast bardzo 
dobrze do aplikacji dezynfektantów we 
wnętrza pomieszczeń wypełnionych 
różnego rodzaju sprzętami, np. prze-
chowalni, gospodarczych, przeznaczo-
nych na cele socjalne, ponieważ bardzo 
drobne krople stwarzają bardzo małe 
ryzyko powstania nieprzewidzianych 
uszkodzeń.

Wytwornice
Urządzenia do wytwarzania mgły 
dzieli się na wytwornice „zimne” 
i „gorące”. Te pierwsze działają dzięki 
silnikowi elektrycznemu, drugie na-
tomiast są wyposażone w spalinowy 
silnik pulsacyjno-odrzutowy. Histo-
rycznie, jest to pierwszy typ silnika 
odrzutowego. Dzięki energii spalin 
wynikającej z prędkości ich przepływu, 
a także temperatury ciecz użytkowa 
może zostać rozbita na krople o wy-
jątkowo małych rozmiarach. Wysoka 

Fot. 4. Rozpylacze dwu- i jednostrumieniowe

Fot. 3. Opryskiwacz wspomagany strumieniem powietrza
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temperatura jest jednak poważnym 
problemem. Zatem żeby krople zosta-
ły doniesione do roślin, zanim odpa-
rują, ciecz użytkowa powinna składać 
się z preparatu i nośnika innego niż 
woda. Nie zawsze musi tak być. Wiele 
współczesnych spalinowych wytwor-
nic mgły jest wyposażona w takie roz-
wiązania techniczne, które sprawiają, 
że ciecz wchodzi w kontakt ze spalina-
mi, gdy te mają temperaturę znacznie 
poniżej 100°C, zatem woda może być 
wtedy jednym ze składników nośnika. 
Elektryczne wytwornice mgły wytwa-
rzają krople dzięki energii przepływu 
strumienia powietrza. Krople tworzą 
się według tej samej zasady i w tym 
samym typie rozpylacza (pneumatycz-
ny), co w wytwornicach „gorących”. 
Rozwiązań konstrukcyjnych modułu 
rozpylającego jest bardzo wiele, co 
daje wiele możliwości w zakresie re-
gulacji wielkości kropli, wydajności za-
biegu, sprawności działania, obsługi. 
Woda może stanowić składnik nośnika 
preparatu w zabiegach wykonywa-
nych wytwornicami „zimnymi”. 

Opryskiwacze i opryskiwanie
Mgły wytworzonej podczas zabiegów 
ULV nie należy mylić z mgłą, która po-
wstaje podczas zabiegów z użyciem 
opryskiwaczy z pneumatycznym mo-
dułem rozpylającym, zwykle silniko-
wych opryskiwaczy plecakowych. Wy-
twarzane w nich krople mają większe 
rozmiary. Znaczny ich odsetek może 
mieć średnicę mniejszą niż 50 µm 
i utrzymywać się dość długo w powie-
trzu. Ilość cieczy stosowana do zabiegu 
z tego rodzaju opryskiwaczy jest więk-
sza niż 50 l w przeliczeniu na 1 ha, za-
tem i stężenie cieczy jest odpowiednio 
niższe. W związku z tym ryzyko lokalne-
go przekroczenia pozostałości środka 
ochrony roślin na skutek błędów pod-
czas wykonywania zabiegu zmniejsza 
się bardzo znacznie w porównaniu do 
techniki ULV. Niewątpliwie zaletą wy-
konywania zabiegów tymi opryskiwa-
czami jest możliwość uzyskania bardzo 

dobrego pokrycia dolnej i górnej strony 
liści. Dzieje się to za sprawą strumienia 
powietrza, który odchyla liście i pene-
truje nawet zwarte skupiska liści. Tego 
typu opryskiwacze sprawdzą się tak 
w uprawach na płasko, jak i w wyso-
kich roślinach w prowadzonych w po-
jedynczych jak i wielokrotnych rzędach 
w pasie.
 W większych obiektach i w upra-
wach prowadzonych na płasko bardzo 
dobrze działają opryskiwacze wózkowe 
z wężem zakończonym pistoletem opry-
skowym z rozpylaczem ciśnieniowym. 
Wyposaża się je dość często w pompy 
nurnikowe umożliwiające wytworzenie 
wysokiego ciśnienia, rzędu kilkudziesię-
ciu bar czy nawet stu kilkudziesięciu bar. 
Przy tak wysokim ciśnieniu odpowied-
nio skonstruowany pistolet opryskowy 
może wytwarzać długi, zawirowany 
strumień bardzo drobnych kropli o za-
sięgu kilku metrów. 
 Najlepszym rozwiązaniem dedy-
kowanym do roślin prowadzonych 
w wysokich rzędach są wózki do 
opryskiwania. To konstrukcje nierzad-
ko przygotowywane do konkretnego 
obiektu mające oryginalne rozwiąza-
nia, są niezwykle opcjonalne. Umoż-
liwiają uzyskanie bardzo dobrej rów-
nomierności naniesienia cieczy na 
roślinę, przy tym ciecz dobrze pokry-
wa również dolną stronę liści. Można 

wykonywać opryskiwanie tylko wybra-
nych partii roślin, np. samych wierz-
chołków, albo różnicować ilość cieczy 
nanoszonej w te miejsca. Na pionowej 
ramie takiego opryskiwacza umiesz-
czone są dość gęsto rozpylacze ciśnie-
niowe. Tu warto wspomnieć krótko 
o doborze rozpylaczy w zakresie kąta 
strumienia cieczy. Im strumień cieczy 
ma szerszy kąt (np. 110°), tym zasięg 
takiej cieczy jest mniejszy, ale pokrycie 
spodniej strony liścia będzie rosło. Roz-
pylacz o tej samej wydajności na mi-
nutę, ale o wąskim strumieniu (np. 65°), 
wytwarza krople grubsze o większym 
zasięgu, które lepiej penetrują rośli-
nę, ale gorzej pokrywają dolną stronę 
liścia przy prostopadłym ustawieniu 
rozpylacza do ściany roślin. Dobrym 
rozwiązaniem jest użycie rozpylaczy 
dwustrumieniowych. Najlepszą pene-
trację wnętrza korony roślin w wielo-
rzędowym pasie można uzyskać z uży-
ciem opryskiwaczy wyposażonych 
w pomocniczy strumień powietrza. 
Zabiegi wózkami opryskowymi wyko-
nywane są półautomatycznie, czasem 
automatycznie. Proste konstrukcje ob-
sługiwane są ręcznie.
 Zabiegi opryskiwania pod osłonami 
są zwykle wysoko objętościowe, czyli 
zużywa się kilkaset litrów cieczy na 1 ha, 
a zabiegi są czasochłonne. Wyjątkiem 
są opryskiwacze z rozpylaczami pneu-
matycznymi. Ta wada związana z ilo-
ścią cieczy kompensowana jest przez 
dobrą i bardzo dobrą równomierność 
naniesienia cieczy na roślinie. Zabieg 
drobno- i średniokroplisty jest zarazem 
korzystny z punktu widzenia skutecz-
ności działania preparatów układowych 
i wgłębnych. Krople drobne i średnie, po 
odparowaniu wody pozostawiają pod 
sobą większy „depozyt” preparatu niż 
te uzyskiwane podczas zamgławiania, 
to natomiast sprzyja wnikaniu do ro-
śliny substancji czynnych preparatów. 
Ponadto opryskiwanie wysokoobjęto-
ściowe można z powodzeniem prowa-
dzić w warunkach niskiej wilgotności 
względnej powietrza. 

Tabela 2. Teoretyczny czas odparo-
wania kropli wody w przeciętnych 
warunkach klimatu umiarkowane-
go, temperatura 16°C i wilgotność 
względna powietrza 58%

Średnica kropli 
(µm)

Czas odparowania 
kropli w sekundach

500 694

200 111

100 28

50 6,9

20 1,1

10 0,3
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Zacieniuj uprawę pomidorów 
zanim nadejdą upalne dni
Podczas intensywnego promieniowania słonecznego rośliny oraz powietrze w obiekcie uprawowym szybko się na-
grzewają. Szczególnie niebezpieczne jest bezpośrednie promieniowanie słoneczne, docierające do nieosłoniętych 
liśćmi owoców, ponieważ jego nadmiar może doprowadzić do zahamowania wzrostu roślin oraz ich poparzenia. 
Owoce malinowych odmian pomidora są bardzo wrażliwe na wysoką temperaturę i intensywne nasłonecznienie. 
W takich warunkach tworzą się na nich przebarwienia w postaci zielonożółtych lub żółtych plam przy szypułkach. 

Anna Wilczyńska

DYFUZYJNE POWŁOKI ROZPRASZAJĄ ŚWIATŁO SŁONECZNE 
JEDNOCZEŚNIE UTRZYMUJĄC WYSOKI JEGO POZIOM

JEDNOLITY POZIOM 
ŚWIATŁA JEST NAJLEPSZY 
DLA UPRAWY

Dyfuzyjna powłoka zapewnia lepsze rozprowadzanie światła w szklarni, zarówno w pozio-

mie, jak i w pionie. Nie ma już jasnych i ciemnych obszarów. Ze względu na równomierność 

światła roślina jest mniej obciążona i rośnie lepiej. Ponadto światło wnika głębiej w uprawę.

Czy chcesz optymalnie wykorzystać światło słoneczne? 

Redusystems.pl

DYFUZJA

DYFUZJA

CZYSZCZENIE

ReduSystems-Diffusion - STO 174x126 - POL-.indd   1 30/01/2020   16:17
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Wysoka temperatura i bezpośrednie 
nasłonecznienie powodują rozkład li-
kopenu, głównego barwnika odpowia-
dającego za czerwoną barwę pomido-
rów, przyczyniając się do powstawania 
żółtych plam na owocach. Ponadto 
niska wilgotność oraz wysoka tempe-
ratura powietrza utrudniają pobieranie 
niektórych składników pokarmowych 
m.in. wapnia, przez co owoce są nara-
żone na występowanie suchej zgnilizny 
wierzchołkowej. Rozwiązaniem po-
zwalającym uniknąć tych problemów, 
a tym samym zapobiegającym stratom 
w plonie handlowym, może okazać się 
cieniowanie obiektów szklarniowych. 
Zabieg cieniowania najlepiej wykonać 
zanim nadejdą upalne i słoneczne dni, 
jednak dokładne określenie terminu 

opryskiwania w dużej mierze zależy od 
przebiegu warunków atmosferycznych. 
Służą do tego preparaty cieniujące i dy-
fuzyjne, które zmniejszają ilość światła 
i temperaturę w obiekcie uprawowym, 
a ich ofertę prezentujemy w tabeli na 
stronie nastpnej. 

Fot. 3. Typowe 

objawy suchej 

zgnilizny 

wierzchołków 

owoców – czarne, 

zasychające plamy
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ŚRODKI 
DO CIENIOWANIA 

tel. 63 276 83 10     789 034 834     info@ceres.pl     www.ceres.pl

optymalne zacienienie przy słonecznej pogodzie
maksimum światła przy zachmurzonym niebie
zapobieganie nadmiernemu wzrostowi temperatury
odporne na ulewne deszcze

PARASOLEX
środek do cieniowania szklarni
PARASOLEX PLASTIC
środek do cieniowania tuneli foliowych
TRANSOLEX
uniwersalna cieniówka w płynie

r e k l a m a

Fot. 1. Cieniowanie połaci dachowej nie tylko ogranicza promieniowanie 

cieplne, ale również dostęp światła do roślin

Fot. 2. Cieniowanie obiektów wpływa na poprawę jakości owoców



Przykładowa oferta preparatów cieniujących do stosowania w obiektach uprawowych 
Nazwa  
produktu

Opis

D-Fuse Środek cieniujący, rozpraszający światło zalecany do aplikacji mechanicznej. Dawka preparatu zależy od rodzaju 
uprawy i może wynosić 169 l/ha – przy aplikacji mechanicznej lub 221 l/ha – przy aplikacji ręcznej. Pod koniec sezonu 
środek cieniujący można usunąć z powierzchni szklarni za pomocą zmywacza Removit. 

D-Gree Środek silnie cieniujący, wodoodporny, rozpraszający światło. W zależności od sposobu aplikacji należy obliczyć 
odpowiednią ilość preparatu na hektar: przy aplikacji mechanicznej 195 l/ha (13 pojemników/ha), przy aplikacji 
ręcznej − 255 l/ha (17 pojemników/ha).

La Blanche Produkt polecany do nakładania na foliową lub szklaną powierzchnię. Rozpuszczony w 100 l wody pokrywa od 800 
m² powierzchni (intensywne zacienienie) do 1600 m². Minimalna trwałość wynosi 3−4 miesiące. Zaleca się nakładanie 
środka podczas bezdeszczowej aury, przynajmniej 4 godziny przed prognozowanym opadem. Nie wymaga 
dodawania polepszaczy przyczepności. Preparat można usunąć mechanicznie albo za pomocą roztworu z kwasem. 

Parasolex Produkt wyprodukowany na bazie kredy z domieszkami wiążącymi poprawiającymi właściwości fizyczne. Jedno 
opakowanie (20 kg) wystarczy na zacieniowanie od 600 do 1200 m2 powierzchni (w zależności od stopnie 
zacienienia).

Parasolex 
plastic

Preparat w postaci proszku z domieszką specjalnego kleju, który poprawia stabilność środka cieniującego na 
powierzchni folii. Jego właściwości fizyczne utrzymują się przez cały sezon produkcyjny. Jedno opakowanie (20 kg) 
wystarczy na zacieniowanie od 600 do 1200 m2 powierzchni (w zależności od stopnia zacienienia). 

ReduSol Środek cieniujący, który w znacznym stopniu odbija energię słoneczną. Umożliwia cieniowanie do 80%. Polecany jest 
do stosowania na powierzchniach ze szkła, folii akrylowych, plastikowych i poliwęglanie. Stopień zacienienia zależy 
od ilości użytego preparatu: 180−720 kg/ha. Powłokę można łatwo zmyć preparatem ReduClean. 

ReduHeat Środek cieniujący, zawierający pigment przepuszczający promieniowanie fotosyntetycznie czynne zapewniające 
wzrost roślin (PAR), który jednocześnie odbija promieniowanie cieplne. Nadaje się do stosowania na powierzchniach 
ze szkła, folii akrylowych, plastikowych i poliwęglanu. Odznacza się dużą odpornością na zmywanie. Zaleca się 
maszynowe nakładanie środka. Stopień zacienienia zależy od ilości użytego preparatu: 440−880 kg/ha. Do zmycia 
środka cieniującego polecany jest produkt ReduClean.

ReduFuse Środek cieniujący rozpraszający światło o wysokiej odporności na zmywanie. Po zmoczeniu wodą staje się 
przeźroczysty, dzięki temu w pochmurne dni do szklarni dostaje się więcej światła. Zaleca się nakładać produkt 
maszynowo. Nadaje się do stosowania na powierzchniach ze szkła, folii akrylowych, plastikowych oraz poliwęglanie. 
Stopień zacienienia zależy od ilości użytego preparatu: 270−330 kg/ha

ReduFuse IR Środek cieniujący, który częściowo utrzymuje promieniowanie cieplne na zewnątrz i jednocześnie rozprasza światło 
słoneczne wpadające przez dach szklarni. Charakteryzuje się wysoką transmisją światła, wysoką odpornością  
na zmywanie. Łatwo usuwa się przy pomocy ReduClean. Stopień zacienienia zależy od ilości użytego preparatu: 
270−330 kg/ha. 

Resolex Produkt polecany do nakładania na folię lub szklaną powierzchnię. Minimalna trwałość wynosi 3-6 tygodni. Preparat 
najlepiej nanieść przy pomocy rozpylacza lub pędzla na suchą powierzchnię.

Temperzon 
T74 (dawniej 
Transfix)

Płynny środek, wprowadzony do ogrodnictwa w 1974 r. Po zmoczeniu wodą staje się przeźroczysty, dzięki temu 
w pochmurne dni do szklarni dostaje się więcej światła. Zaleca się wymieszać 270 l preparatu z 1200 l cieczy wody  
na ha. 

Transolex Produkt polecany do stosowania na szklaną powierzchnię dachu. Przy słonecznej i suchej pogodzie nadaje mleczno-
białą barwę pokrytej powierzchni, z kolei przy deszczowej, pochmurnej i wilgotnej pogodzie naniesiony preparat 
staje się transparentny. 

Whitefix Środek oparty jest na cząsteczkach skrobi. Po naniesieniu na powierzchnię użytkową wysycha ok. 4 godziny. Zalecana 
dawka preparatu ok. 1 kg/50−70 m2. Proszkowy preparat cieniujący można usunąć za pomocą Greenhouse Clean CC 
lub kwasu cytrynowego. 

Wit Vast Produkt polecany do stosowania na szkło i folię. Rozpuszczony w 100 l wody pokrywa od 800 m² powierzchni 
(intensywne zacienienie) do 1600 m². Trwałość wynosi ok. dwa miesiące, produkt naturalnie zanika po trzech 
miesiącach. Łatwo zmywa się z pokrytej nim powierzchni za pomocą wody i szczotki.

Q3 White Środek w paście, umiarkowanie wodoodporny, na bazie węglanu wapnia. Stopień zacienia zależy od ilości użytego 
preparatu: 260−680l/ha. Objętość cieczy roboczej zależy też od sposobu aplikacji: przy nanoszeniu maszynowym 
wynosi ona 1200−1400 l/ha, podczas gdy przy nanoszeniu ręcznym – 1500−1700 l/ha. Zaleca się stale mieszać 
roztwór i nanosić go na suchą, czystą powierzchnię, w dni bez deszczu. Trwałość od 1 do 6 miesięcy. Do zmywania 
produktu polecany Removit. 

Q4 White Środek w paście, mocno cieniujący, wodoodporny. Stopień zacienienia zależy od ilości użytego preparatu:  
200−680 l/ha. Ilość cieczy roboczej na hektar: 1400−2000 l. Jest też łatwy do zmycia, za pomocą Removitu.  
Trwałość od 2 do 6 miesięcy. 
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Kryzys epidemiczny przyniósł zauważalne pogorszenie koniunktury na 
ogórki. Jednak rozwój sytuacji na rynku jest bardzo dynamiczny i trudno 
przewidzieć co stanie się za chwilę. Deficyt rąk do pracy, który zaczyna 
być odczuwalny w wielu krajach, m.in. w Hiszpanii, będącej największym 
producentem ogórków spod osłon w Europie może ograniczyć napływ 
towaru zza granicy i korzystnie wpłynąć na popyt i cenę krajowego to-
waru. Warto wziąć to pod uwagę zastanawiając się czy warto posadzić 
ogórki w cyklu jesiennym. Prezentujemy odmiany sałatkowe o gładkich 
owocach polecanych przez przedstawicieli firm hodowlano-nasiennych 
do uprawy jesiennej.

Ogórki sałatkowe 
na cykl jesienny
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Firma Enza Zaden do produkcji jesien-
nej poleca odmiany i Melen F1 i Grum-
mel F1. Melen F1 to znana odmiana 
ogórka szklarniowego, sprawdzona 
w sprzedaży wielkotowarowej. Cechuje 
ją uniwersalność, łatwość uprawy w róż-
nych warunkach i wysoki plon. Krótkie, 
generatywne rośliny mogą być uprawia-
ne zarówno w szklarniach, jak i niskich 
tunelach foliowych. Odmiana polecana 
jest do uprawy w cyklu jesiennym oraz 
wiosennym od połowy lutego. Lekko 
żebrowane owoce o długości 20–22 cm  
wyróżniają się regularnym kształtem 
oraz ciemnozieloną skórką z połyskiem. 
Utrzymują wysoką jakość również latem. 
Przy opóźnieniu zbioru nie przerastają 
na grubość, zachowują kształt i prawi-
dłową proporcję długości do grubości. 
W uprawie jesiennej, zwłaszcza przy 
niskiej temperaturze, owoce są nieco 
krótsze. Odmiana dobrze rośnie przy 
standardowym nawożeniu, wykazuje to-
lerancję na zaburzenia pokarmowe. Wy-
różnia się bardzo dobrą zdrowotnością 
roślin, jest tolerancyjna m.in. na mącz-
niaka rzekomego i szarą pleśń. Grum-
mel F1 to odmiana uprawiana od kilku 
lat, cechuje się bardzo dobrym zawią-
zywaniem owoców o wysokiej jakości, 

kojarzona jest głównie z wysokim plo-
nem całkowitym. Bardzo dobrze spraw-
dza się w cyklu jesiennym, a w cyklu wio-
sennym zaleca się sadzenie najwcześniej 
na przełomie stycznia i lutego. Szybko 
rosnące rośliny, o dużej powierzchni 
horyzontalnie ustawionych liści dobrze 
znoszą krótkotrwałe zmiany pogody, nie 
reagując zrzucaniem zawiązków. Mocny 
system korzeniowy pozwala na stabilną 
i niezawodną uprawę. Odmiana dobrze 
sprawdza się w systemie z opuszcza-
niem. Ciemnozielone, żebrowane owo-
ce mają stabilną długość 22–25 cm, bez 
tendencji do mocnego wydłużania się 
latem. Odznaczają się dobrą trwałością 
pozbiorczą i dużym wyrównaniem pod 
względem jakości (niski procent owo-
ców poza wyborem). Ze względu na wy-
soką plenność i szybkie tempo wzrostu, 
wymagania pokarmowe roślin są więk-
sze niż standardowo.
 Z portfolio firmy Bayer (marka Semi-
nis) do produkcji jesiennej rekomendo-
wana jest odmiana Britanos F1. Britanos F1  
to ogórek midi o generatywnym typie 
wzrostu. Nadaje się do uprawy w tune-
lach różnej wysokości. Może być uprawia-
ny zarówno na podłożach mineralnych, 
jak i organicznych. Rośliny wytwarzają 

silny system korzeniowy. Owoce o dłu-
gości 18–21 cm mają cylindryczny kształt 
i zachowują odpowiednie proporcje 
między długością i średnicą. Skórka jest 
ciemnozielona z silnym żebrowaniem. 
Rośliny wykazują tolerancję na gorsze 
warunki świetlne. Cechują się krótkimi 
międzywęźlami. Wyrośnięte rośliny nie 
tworzą pędów bocznych dzięki czemu 
nie wymagają dużego nakładu pracy na 
pielęgnację. Pokrój roślin jest otwarty, co 
umożliwia łatwe prowadzenie zabiegów 
pielęgnacyjnych oraz szybki zbiór owo-
ców. Odmiana polecana jest do uprawy 
na pęd główny z opuszczaniem.

 Z odmian marki Nunhems należą-
cej o firmy BASF polecana jest odmiana 
Sepalin F1. Jest to typ ogórka długiego 
do uprawy letniej i jesiennej w systemie 
na parasol oraz z opuszczaniem. Owo-
ce o masie 350–400 g są wyrównane 
o dobrej trwałości pozbiorczej, nie mają 
skłonności do tworzenia szyjek przy szy-
pułce. Rośliny mają silny wigor i dobrą 
zdrowotność; wykazują odporność m.in. 
na wirusa CGMMV.
 Z oferty firmy Hazera do uprawy je-
siennej polecana jest odmiana Nikifor F1.  
Rekomenduje się jej sadzenie w tym cy-
klu do 15 sierpnia. Odmiana tworzy ciem-
nozielone owoce o długości 20–23 cm,  
wyraźnie żebrowane z silnym połyskiem. 
Wyróżnia je wyrównanie i dobra trwałość 

Fot. 1. Grummel F1 Fot. 2. Melen F1 
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Fot. 3. Britanos F1  
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pozbiorcza. W warunkach gwałtownych 
zmian temperatury są one tolerancyjne 
na ordzawienia i mikrospękania skórki. 
Rośliny o otwartym pokroju i silnym wi-
gorze tworzą jeden lub dwa 
owoce w węźle. Liczba 

pędów bocznych jest ograniczona. Sil-
ny wigor zapewnia ciągły wzrost wierz-
chołka dzięki czemu odmiana może być 
prowadzona metodą „wysokiego drutu”. 
Jednocześnie silna roślina umożliwia 
wytworzenie mocnych pędów bocz-
nych, koniecznych w przypadku uprawy 
„na parasol”.
 Z asortymentu ogórków sałatko-
wych typu midi firma Rijk Zwaan pole-
ca odmiany: Meleas RZ F1 i Medora RZ F1 

i Media RZ F1. Media RZ F1 jest odmianą 
rekomendowaną do uprawy od połowy 
grudnia do jesieni. Jest to sprawdzona 
odmiana na wczesne i późne nasadznia 
do wszystkich typów uprawy i obiek-
tów. Owoce o długości 20–24 cm są 
intensywne zielone, bez tendencji do 
jaśnienia, żebrowane o małej komorze 
nasiennej; są bardzo smaczne. Rośliny 
o dużej sile wzrostu mają umiarkowa-
ne zdolności regeneracyjne. Meleas 
RZ F1 to ogórek polecany do uprawy 
od połowy grudnia do jesieni. Jest to 
odmiana o dużej sile wzrostu i umiarko-
wanej regeneracji. Tworzy ciemnozielo-
ne owoce, bez tendencji do jaśnienia, 
lekko żebrowane o długości 20−24 cm 
i małej komorze nasiennej. Istotną zaletą 
tego mieszańca jest duża tolerancja na 
niedobór światła oraz plenność. Jest to 
odmiana uniwersalna, nadająca się do 
wszystkich systemów uprawy i wszyst-
kich rodzajów obiektów. Medora RZ F1  
również polecana jest do wczesnej 
uprawy – od stycznia do jesieni. Rośliny 
o umiarkowanej sile wzrostu, otwartym 
pokroju i umiarkowanej regeneracji ła-
two się pielęgnuje. Tworzą intensywnie 

zielone, żebrowane owoce o długo-
ści 18–22 cm, bez tendencji do 

przerastania na długość. Od-
miana polecana do wszyst-
kich systemów uprawy oraz 
obiektów. Wyróżnia ją bardzo 
wysoki plon wczesny. Dobrze 

sprawdza się w uprawie letniej 
w podłożach inertnych i organicznych.
 Firma W. Legutko do uprawy latem 
poleca mieszańca sałatkowego Haker F1.  
Jest to odmiana przeznaczona do 

Fot. 4. Sepalin F1 fot. 4 BASF

Fot. 5. Nikifor F1 fot. 5 Hazera

Fot. 6. Meleas RZ F1 
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upraw w szklarniach i tunelach folio-
wych ogrzewanych oraz nieogrzewa-
nych. Rekomenduje się nasadzenia po 
15 lutego w dowolnym podłożu. Owoce 
Hakera mają cylindryczny kształt i stabil-
ną długość 19–23 cm przez cały sezon 
uprawy. Powierzchnia owocu jest lekko 
żebrowana, z ciemnozieloną, błyszczącą 
skórką. Rośliny odmiany wykazują zbi-
lansowanie cech wegetatywnych i ge-
neratywnych, wytwarzają stosunkowo 
niewielką liczbę pędów bocznych, co 
zmniejsza pracochłonność pielęgnacji. 
Rośliny charakteryzują się wysoką tole-
rancją na porażenie przez mączniaka 
prawdziwego. 
 Z oferty firmy Yuksel Seeds do 
uprawy jesiennej polecane są cztery 

odmiany sałatkowe. Golia F1 to wcze-
sna partenokarpna odmiana ogórka dłu-
giego o kwiatach żeńskich. Owoce są 
ciemnozielone, lekko karbowane, długo-
ści 30–32 cm. Roślin o krótkich między-
węźlach i małych liściach nadają się do 
uprawy zarówno w cyklu wiosennym, 
jak i jesiennym, tak z opuszczaniem, jaki 
na parasol. Wyjątkową zaletą odmiany 
jest równe i regularne plonowanie oraz 
wysoka jakość owoców. Cevher F1 to 
bardzo wczesna odmiana partenokarp-
na w typie midi o kwiatach żeńskich do 
uprawy w szklarniach i tunelach. Rośli-
ny wiążą owoce pojedynczo w węzłach 
i tworzą zredukowane pędy boczne. 
Owoce są ciemnozielone, lekko karbo-
wane, długości 18–19 cm. Rośliny o krót-
kich międzywęźlach i małych liściach re-
gularnie wiążą owoce przez cały sezon 
i mogą być uprawiane w cyklu wiosen-
nym i jesiennym, szczególnie polecane 
jest sadzenie w lutym – marcu. Dymik F1  
jest partenokarpną, średnio wczesną 
odmianą o kwiatach żeńskich. Rośliny 
o bardzo silnym wzroście i wigorze oraz 
średniej długości międzywęźlach wiążą 
liczne owoce w każdym węźle. Są one 
ciemnozielone, lekko karbowane, po-
czątkowo o długości 17–19 cm, a latem 
o długości 22–24 cm. Optymalny termin 
nasadzeń przypada od połowy marca, 

później także w tunelach zimnych aby 
plonowanie przypadło na okres od koń-
ca kwietnia do listopada. Kolejna propo-
zycja firmy to nowa odmiana testowana 
pod numerem hodowlanym 162-114 F1. 
Jest to ogórek partenokarpny, bardzo 
wczesny o szybkim wzroście. Wyróżnia 
się silnym wigorem i dużymi zdolnościa-
mi regeneracyjnymi. Rośliny mają bar-
dzo krótkie międzywęźla i zredukowane Fot. 8. Haker F1

Fot. 9. Golia F1 Fot. 10. Cevher F1

Fot. 11. Dymik F1
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Fot. 7. Medora RZ F1



Nowości produktowe

Nowe lampy HPS 
o mocy 1150 W

Firma BLV w kwietniu 2020 wprowadza na 
rynek nową lampę HPS o mocy 1150 W – HOR-

TURION HPS 1150 W DE EL 2.4 intense. Lampa ta cechuje 
się wysoką efektywnością, emituje strumień fotonów 2400 µmol/s,  

co daje o 12% wyższą moc świetlną w porównaniu z jej odpowiednikiem 
o mocy 1000 W, który emituje 2140 µmol. Według BLV producenci szklarniowi 

fo
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dzięki zastosowaniu tych lamp uzy-
skują wyższe plony oraz krótsze cykle 
uprawy niektórych gatunków lub cało-
roczną produkcję z lepszymi wynikami, 
co w efekcie przekłada się na wyższe 
przychody i krótsze cykle ROI (okres 
zwrotu inwestycji). HORTURION HPS 
1150 W DE EL 2.4 intense pasuje do 
standardowych opraw dwustronnych 
dostępnych na rynku, obsługiwanych 
przez zasilacz o mocy 1150 W. Jest to 
produkt z serii Horturion, z potrójnym 
kondensatorem i żywotnością tech-
niczną 10 tys. godzin. Lampa maksy-
malizuje korzyści stosowania trady-
cyjnego doświetlania HPS, nadaje się 

również do stosowania w systemach 
hybrydowych. Cechy lampy HOR-
TURION HPS 1150 W DE EL 2.4 intense 
to najwyższy w swojej klasie współ-
czynnik PAR, zoptymalizowany rozkład 
widma światła dla wysokiej wydajności 
fotosyntezy, zachowanie wysokiego 
współczynnika PAR przez cały okres 
użytkowania, łatwa wymiana lampy. 
Firma BLV oferuje swoje rozwiązania 
producentom warzyw i roślin ozdob-
nych, ale także uprawom specjalnym. 

Opracowała  
Aleksandra Czerwińska-Nowak

612/2020

r e k l a m a

pędy boczne, co znacznie obniża pra-
cochłonność zabiegów pielęgnacyj-
nych. Owoce są ciemnozielone, delikat-
nie karbowane, bez szyjki, o długości 
22–24 cm. Plon jest wyrównany, bar-
dzo dobrej jakości. Owoce są bardzo 
smaczne, długo zachowują jędrność 
po zbiorze. Odmiana polecana jest do 
uprawy w cyklu wiosennym i jesiennym, 
w szklarniach i tunelach. Nadaje się za-
równo do prowadzenia z opuszczaniem, 
jak i ,,na parasol”. 
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W branży

Konferencja: Hydroponiczna uprawa sałaty i ziół

Na 18 marca br. zaplanowana została pierwsza Konferencja Hydroponicz-
na firmy Ceres. W związku z rozwojem sytuacji epidemicznej, jej termin 
został przełożony. W oczekiwaniu na to wydarzenie przybliżamy tematykę 
konferencji. 

Spotkanie będzie w całości poświęcone 
uprawie hydroponicznej. Jest to alter-
natywa do upraw konwencjonalnych, 
która odznacza się przede wszystkim 
mniejszym zużyciem wody w prze-
liczeniu na jedną roślinę. Nawożenie 
roślin w uprawie hydroponicznej jest 

łatwiejsze i wydajniejsze w porówna-
niu z produkcją w glebie. Dzięki uprawie 
roślin w wodzie możliwe jest m.in. wy-
dajniejsze wykorzystanie powierzchni 
szklarni. Warto również zauważyć, że 
precyzyjne sterowanie ilością wody, 
soli mineralnych oraz światła pozwala 

uzyskać wyrównany plon wysokiej ja-
kości handlowej. 
 W trakcie spotkania zostaną przed-
stawione szczegółowe informacje na 
temat uprawy sałaty i ziół w tym specy-
ficznym systemie uprawy. Podczas wy-
kładów poruszona zostanie tematyka 
m.in.: podłoża do produkcji rozsady, na-
wożenia, odmian sałaty, wykorzystania 
mikroorganizmów, dobór wielodoni-
czek, systemów rynnowych, oświetlenia 
LED, systemów nawadniających czy ma-
szyn i linie produkcyjnych. Konferencja 
ma charakter międzynarodowy. Pojawią 
się na niej prelegenci z Belgii, Niemiec, 
Danii, Włoch czy Litwy. Wśród polskich 
przedstawicieli warto wymienić Poldrip 
– firmę która wygłosi wykład o fertyga-
cji i gospodarce wodnej. 
 Ofertę substratów kokosowych 
przedstawi specjalista w tej dziedzinie  
– Tomasz Szuławy z firmy Ceres. Po-
czątek uprawy – produkcja rozsady 
ma znaczenie dla powodzenia całej 
uprawy. Nasiona powinny mieć za-
pewnione jak najlepsze warunki dla 
szybkiego kiełkowania. Przyczyniają 
się do tego odpowiednie stosunki 
powietrzno-wodne. Młody i delikatny 
korzeń szybko rozwija się w podłożu 
o dużej porowatości. Takie warunki 
najlepiej utrzymuje włókno kokosowe. 
Substraty, które je zawierają, utrzymują 
optymalną wilgotność, nie dopuszcza-
jąc do gnicia korzeni. 
 Podczas konferencji można bę-
dzie również zapoznać się z ofertą 
dedykowanych hydroponice odmian 
oferowanych przez firmę Rijk Zwaan. 
Przedstawiciele firmy opowiedzą o tym, 
dlaczego odpowiednia odmiana po-
zwala w pełni wykorzystać specyficzne 
warunki uprawy. 
 O potrzebach pokarmowych sałaty 
i zasadach nawożenia w uprawie hydro-
ponicznej opowie dr inż. Piotr Chohu-
ra z Uniwersytetu Przyrodniczego we 
Wrocławiu. 

Fot. 2. Produkcja sałaty w rynnach przepływowych

Fot. 1. Uprawa hydroponiczna sałaty
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 Zastosowanie bakterii pożytecznych 
pozwala ochronić rośliny przed patoge-
nami i zwiększać im dostępność skład-
ników pokarmowych. Zalety zastosowa-
nia tych korzystnych mikroorganizmów 
przedstawi przedstawiciel belgijskiej 
firmy Delgeco. 
 Bernhardt Aichele, przedstawiciel 
niemieckiej firmy Herkuplast, omówi 
organizację produkcji z wykorzystaniem 

dedykowanych wielodoniczek. Podczas 
obrad zostanie również omówiony te-
mat ich wytrzymałości na światło UV 
i warunki termiczne panujące w szklar-
ni. W związku z tym, że coraz większą 
popularnością w sprzedaży detalicznej 
cieszą się opakowania ekologiczne, 
podczas niniejszego spotkania zostaną 
wskazane nowe pomysły na opako-
wania produktu bez użycia tworzyw 
sztucznych, które zaprezentuje duńska 
firma Ellepot. 
 Podczas kolejnego wykładu firma 
FGM- również z Danii wyjaśni jakie zna-
czenie dla czystości i wyrównania sałaty 
ma system rynnowy. 
 Aby możliwa była całoroczna pro-
dukcja sałaty w systemie hydroponicz-
nym, konieczne jest jej doświetlanie. 
Podczas jednego z referatów zostanie 
również podana odpowiedź na pytanie: 
jakie lampy LED wybrać, aby obniżyć 
koszty energii elektrycznej i maksymal-
nie skrócić czas zwrotu inwestycji? Od-
powiedzi tej udzielą dr Genadil Kurilcik 
wraz z żoną – prowadzący na Litwie 
firmę Lumilita. Dzięki przeprowadzo-
nym badaniom naukowym na roślinach 

w szklarni, firma ta dopasowuje widmo 
światła lamp do poszczególnych od-
mian. Odpowiednio dobrane spektrum 
światła pozwala przyspieszyć wzrost 
wegetatywny lub opóźnić rozwój ge-
neratywny roślin. 
 Zastosowanie maszyn w szklarni 
pozwala szybciej i dokładniej wyko-
nywać monotonne zadania podczas 
uprawy. Przygotowanie podłoża, na-
wożenie, podlewanie, transport doni-
czek, siew czy czyszczenie wielodo-
niczek to tylko niektóre z zadań, które 
z łatwością można wykonać za po-
mocą maszyn włoskiej firmy Urbinati. 
Istnieje ona na rynku od ponad 40 lat, 
dlatego dobrze zna potrzeby produ-
centów sałaty czy ziół. 
 Wracając do technicznych aspek-
tów konferencji, w związku z sytuacją 
epidemiologiczną, nie chcemy jako Or-
ganizator stwarzać zagrożenia zakaże-
niem i rozprzestrzenianiem się wirusa 
SARS-CoV-2. Dlatego też konferencja nie 
mogła odbyć się w wyznaczonym cza-
sie. O nowym terminie spotkania firma 
Ceres będzie informować na bieżąco.

Ceres

Fot. 4, 5. Oświetlenie hybrydowe LED + HPS w uprawie hydroponicznejFot. 3. Zestaw trzech rodzajów sałat w jednej 

doniczce

Fot. 6. Rozwinięty system korzeniowy dzięki 

Paper-pot
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W branży

Zmiany klimatu, nowe zagrożenia  
i wyzwania związane z ochroną roślin 

W dniach 11–13 lutego 2020 r. w Poznaniu odbyła się 60. Sesja Naukowa 
Instytutu Ochrony Roślin – PIB. Tegoroczna Sesja była jednym z wydarzeń 
poświęconych zdrowiu roślin, które zostało wpisane do kalendarza ONZ 
na rok 2020.

Patronat honorowy nad 60. Sesją Na-
ukową objęło Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Marszałek Wo-
jewództwa Wielkopolskiego Marek 
Woźniak. Patronaty objęli także: Wiel-
kopolska Izba Rolnicza, Rada Upo-
wszechniania Nauki PAN, Akademia 
Młodych Uczonych PAN, Polskie Sto-
warzyszenie Ochrony Roślin, Polskie 
Towarzystwo Ochrony Roślin oraz  
13 instytucji reprezentujących media. 
 Tematem przewodnim 60. Sesji Na-
ukowej IOR – PIB był ustanowiony przez 
Zgromadzenie Ogólne ONZ „Między-
narodowy Rok Zdrowia Roślin” (IYPH 
2020), którego motto brzmi: „Chroniąc 
rośliny, chronisz życie”. Podczas obrad 
sesyjnych poruszano m.in. tak ważne 
zagadnienia, jak: wpływ nasilających się 
zmian klimatycznych na ochronę roślin, 
rozprzestrzenianie się agrofagów powo-
dujących straty gospodarcze i spusto-
szenie w środowisku naturalnym oraz 

bezpieczeństwo żywności i środowiska. 
 W pierwszym dniu Konferencji, 
w przeddzień jej uroczystego otwarcia, 
w Centrum Kongresowym IOR − PIB od-
były się cztery interesujące spotkania, 
które zgromadziły licznych uczestników. 
12 lutego, w Novotel Poznań Centrum, 
nastąpiło uroczyste otwarcie jubileuszo-
wej, 60. Sesji Naukowej IOR − PIB. Panel 
inauguracyjny, prowadzony przez prof. 
dr. hab. Grzegorza Skrzypczaka z Uni-
wersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 
rozpoczęła premiera filmu pt. „Od stonki 
do integrowanej ochrony roślin, czyli 60 
lat Sesji Naukowych IOR – PIB”. Następnie 
głos zabrał Dyrektor Instytutu prof. dr 
hab. Marek Mrówczyński, który powitał 
przybyłych gości oraz przedstawił te-
matykę obrad tegorocznej Konferencji. 
Niezwykle interesujące wykłady inau-
gurujące jubileuszową Sesję wygłosili: 
Krzysztof Kielak – zastępca dyrektora 
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin 

MRiRW, Andrzej Chodkowski – głów-
ny inspektor GIORiN, Rosalinda Scalia  
– przedstawicielka Komisji Europejskiej, 
Dyrekcji Generalnej Zdrowia i Bezpie-
czeństwa Żywności oraz Marek Łuczak 
− prezes firmy Syngenta Polska (spon-
sora głównego Sesji). W swoich wystą-
pieniach prelegenci podkreślali m.in. 
znaczenie zagrożenia fitosanitarnego 
dla krajów Unii Europejskiej, konieczność 
wzmożonej kontroli importowanych 
towarów oraz wprowadzania certyfika-
tów fitosanitarnych. Prelegenci poruszyli 
również bardzo istotną problematykę 
zmian klimatycznych, które sprzyjają 
rozprzestrzenianiu się i zadomawianiu 
agrofagów w nowych rejonach, wymu-
szając tym samym dokonywanie zmian 
w programach ochrony roślin. Pan pre-
zes Marek Łuczak podkreślił również 
znaczenie rozwoju nowych technologii. 
Jego zdaniem ich rola w ochronie roślin 
w najbliższych latach będzie kluczowa.
 Podsumowując jubileuszową 60. 
Sesję IOR – PIB, prof. dr hab. Marek 
Mrówczyński podziękował wszystkim 
uczestnikom za aktywny udział w tym 
naukowym wydarzeniu, za liczne wystą-
pienia i konstruktywne dyskusje. Szcze-
gólne podziękowania skierował do firmy 
Syngenta Polska – głównego sponsora 
Sesji, oraz do wszystkich instytucji, które 
objęły Konferencję swoim patronatem. 
 – 60. Sesja IOR – PIB zakończyła się 
pełnym sukcesem. Była doskonałą oka-
zją do zaprezentowania dorobku i osią-
gnięć naukowców oraz do pokazania, 
jak ogromny wpływ na praktykę mają 
wyniki prowadzonych badań. Dobór 
zagadnień poruszanych podczas te-
gorocznej konferencji świadczył o tym, 
że badania naukowe dotyczące ochro-
ny roślin uwzględniają zmieniające się 
warunki środowiskowe (m.in. zmiany 
klimatu) i umożliwiają wprowadzenie 
konkretnych rozwiązań dostosowanych 
do aktualnych potrzeb – podsumował 
prof. dr hab. Marek Mrówczyński, Dy-
rektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB, 
organizator Sesji Naukowej.

IOR Poznań

Uczestnicy jubileuszowej sesji IOR
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Ceny warzyw spod osłon

W lutym br. spółdzielnie ogrodnicze nie 
skupowały jeszcze warzyw spod osłon 
na rynek detaliczny. W porównaniu z lu-
tym 2019 r., w hurcie droższe były krajo-
we ogórki krótkie i sałata. Obniżyła się zaś 
o 5% hurtowa cena krajowej rzodkiewki. 
W odróżnieniu od poprzedniego roku 

w handlu hurtowym były notowane kra-
jowe pomidory wielkoowocowe i pomi-
dory malinowe. Importowane warzywa 
spod osłon w handlu hurtowym cha-
rakteryzowały się spadkiem cen, a do-
tyczy to wszystkich odmian barwnych 
papryk i sałaty, znacznie wzrosła cena 

ogórków długich. Nieznacznie zwiększy-
ły się ceny importowanych pomidorów 
wielkoowocowych i rzodkiewki. Na nie-
mieckich rynkach hurtowych występo-
wała szeroka gama warzyw z importu, 
a największe ilości były sprowadzane 
z Hiszpanii i Maroka (najtańsze pomidory 

Tabela 1. Ceny hurtowe warzyw spod osłon w Polsce 
w grudniu 2019 r. i 2020 r. (zł/kg, a – cena za pęczek, 
b – cena za sztukę)
Krajowe II 2019 r. II 2020 r. Zmiana II 2020/

II 2019 r. %
Ogórki długie – 10,00 –
Ogórki krótkie 9,24 12,61 136
Pomidory  
wielkoowocowe

– 9,49 –

Pomidory mali-
nowe

– 17,85 –

Rzodkiewka/a 1,82 1,72 95
Sałata/b 3,07 3,10 101

Źródło: zestawienia i obliczenia własne na podstawie danych ZSIR MRiRW.

Tabela 2. Ceny hurtowe importowanych warzyw spod osłon 
w lutym 2019 i 2020 r. (zł/kg, a – cena za pęczek, b – cena za 
sztukę)

Importowane II 2019 II 2020 Zmiana II 2020/II 
2019 (%)

Ogórki długie 7,62 11,08 145
Ogórki krótkie 6,88 – –
Pomidory wielkoowocowe 7,60 7,83 103
Papryka czerwona 8,70 8,33 96
Papryka żółta 9,30 8,13 87
Papryka zielona 8,18 7,85 96
Rzodkiewka/a 1,75 1,76 101
Sałata/b 3,01 2,85 95

Źródło: zestawienia i obliczenia własne na podstawie danych ZSIR MRiRW.

Tabela 3. Średnie ceny hurtowe warzyw spod osłon (netto za kg w I klasie) w Niemczech 21 lutego 2020 r.
Pochodzenie Frankfurt Hamburg Kolonia Monachium Berlin

euro/kg zł/kg euro/kg zł/kg euro/kg zł/kg euro/kg zł/kg euro/kg zł/kg
Pomidory wielkoowocowe

z Maroka 1,04 4,51 0,99 4,30 1,46 6,33 1,13 4,90 1,10 4,77
z Hiszpanii 1,22 5,29 1,19 5,16 1,38 5,99 1,35 5,86 1,28 5,55
z Belgii 1,42 6,16 1,45 6,29 1,48 6,42 1,92 8,33 2,13 9,24

Pomidory gałązkowe
z Hiszpanii 1,60 6,94 1,55 6,72 1,83 7,94 1,63 7,07 1,77 7,68
z Holandii 2,24 9,72 2,00 8,68 2,21 9,59 2,05 8,89 2,13 9,24
z Belgii 2,18 9,46 2,10 9,11 2,36 10,24 1,99 8,63 2,14 9,28

Pomidory mięsiste
z Maroka 1,49 6,46 2,68 11,63 1,89 8,10 1,54 6,68 1,92 8,33
z Hiszpanii 1,40 6,07 2,00 8,68 2,11 9,04 1,79 7,77 1,88 8,16
z Belgii 2,42 10,50 2,46 10,67 1,95 8,35 1,89 8,20 2,20 9,55

Pomidory koktajlowe
z Włoch 3,05 13,23 3,04 13,19 3,66 15,88 2,73 11,84 2,91 12,63
z Hiszpanii 4,31 18,70 3,56 15,45 4,39 19,05 3,87 16,79 3,95 17,14
z Holandii 4,50 19,52 3,79 16,44 4,95 21,48 4,83 20,96 5,19 22,52

Papryka czerwona
z Hiszpanii 1,87 8,11 1,89 8,20 2,12 9,20 1,89 8,20 1,96 8,50
z Turcji 2,40 10,41 2,50 10,85 2,83 12,28 2,50 10,85 2,94 12,76

Papryka żółta
z Hiszpanii 1,99 8,63 2,04 8,85 2,37 10,28 1,97 8,55 2,25 9,76

Papryka zielona
z Hiszpanii 1,70 7,38 1,62 7,03 1,71 7,42 1,49 6,46 1,75 7,59
z Turcji 1,81 7,85 2,00 8,68 2,08 9,02 2,20 9,55 1,85 8,03

Ogórki
z Holandii (mini ogórki) 3,53 15,32 3,52 15,27 3,42 14,84 4,25 18,44 3,88 16,83
z Holandii (400–500 g) 2,00 8,68 1,93 8,37 2,19 9,50 1,98 8,59 1,58 6,86
z Hiszpanii (gramatura 400–500 g) 1,73 7,51 1,66 7,20 1,95 8,46 1,32 5,73 1,48 6,42
z Hiszpanii (gramatura 500–600 g) 1,44 6,25 1,48 6,42 1,61 6,99 1,25 5,42 - -

Źródło: dane źródłowe wg AMI, przeliczenie z euro na zł wg średniego kursu walutowego NBP 21 lutego 2020 r., w przeliczeniu 1 euro = 4,3387 zł.
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Aktualności rynkowe

wielkoowocowe), Turcji (najdroższa pa-
pryka czerwona) oraz z Holandii (najtań-
sze pomidory gronowe i koktajlowe). Na 
francuskim, paryskim rynku hurtowym 
sprzedawano najdrożej pomidory wiel-
koowocowe oraz papryki z produkcji 
hiszpańskiej, a najtaniej – z marokańskiej. 

Ceny warzyw spod osłon na ryn-
kach hurtowych 
W lutym 2020 r., w porównaniu z lutym 
2019 r., odnotowano wzrost cen hur-
towych krajowych ogórków krótkich 
o 36% do 12,61 zł/kg i sałaty o 1% do  
3,10 zł/szt. Obniżyły się natomiast ceny 
rzodkiewki 5% do 1,72 zł/pęczek. W han-
dlu hurtowym ewidencjonowano sprze-
daż krajowych pomidorów wielkoowo-
cowych w cenie 9,49 zł/kg i pomidorów 
malinowych po 17,85 zł/kg – tabela 1.
 W lutym br. na krajowych rynkach 
hurtowych drożej niż w lutym 2019 r. 
były notowane importowane: ogórki 
długie (o 45% do 11,08 zł/kg), pomi-
dory wielkoowocowe (o 3% do 7,83zł/
kg) i rzodkiewka (o 1% do 1,76 zł/ 
pęczek). Zanotowano spadek cen 
hurtowych importowanych warzyw: 
papryki żółtej (o 13% do 8,13 zł/kg),  
sałaty (o 5% do 2,85 zł/szt.), papryki czer-
wonej i papryki zielonej (po 4% odpo-
wiednio do 8,33 zł/kg i 7,85 zł/kg). Handel 
importowanymi krótkimi ogórkami nie 
był ewidencjonowany – tabela 2.

Na rynku niemieckim 
Na początku trzeciej dekady lutego br.  
(22 II) na rynkach hurtowych w Niemczech 
wg danych Agrarmarkt Informations-
-Gesselschaft mbH (AMI) sprzedawano 
pomidory: wielkoowocowe, gronowe 
(gałązkowych), mięsiste i koktajlowe 
sprowadzane z Belgii, Włoch, Holandii, 
Turcji, Maroka, Egiptu oraz Hiszpanii. 
Spośród wszystkich typów pomidorów 
najdroższe były holenderskie pomidory 
koktajlowe w cenie 3,79–5,19 euro/kg  
(16,44–22,52 zł/kg), a najtańsze wiel-
koowocowe pomidory importowane 
z Maroka w cenie 0,99–1,46 euro/kg 
(4,30–6,33 zł/kg). Spośród pomidorów 

gronowych (gałązkowych) najdroż-
sze były pomidory belgijskie w cenie 
1,9–2,36 euro/kg (8,63–10,24 zł/kg),  
a najtańsze pomidory gałązkowe sprowa-
dzane z Hiszpanii w cenie 1,55–1,83 euro 
za kg (6,72–7,94 zł/kg). Spośród pomido-
rów mięsistych najdroższe były belgij-
skie pomidory w cenie 1,89–2,46 euro 
za kg (8,20–10,67 zł/kg). Tańsze były 
pomidory mięsiste z Maroka w cenie 
1,49–2,68 euro/kg (6,46–11,63 zł/kg) oraz 
z Hiszpanii w cenie 1,40–2,00 euro/kg  
(6,07–8,68 zł/kg). Najdroższe spośród 
sprzedawanych importowanych pomi-
dorów wielkoowocowych były belgijskie 
pomidory (w kalibrażu 57–67 mm) w ce-
nie 1,42–2,13 euro/kg (6,16–9,24zł/kg). Na 
rynkach hurtowych w Niemczech sprze-
dawano wąską gamę odmian barwnych 
papryk importowanych z Hiszpanii, Tur-
cji, i Maroka. Najwięcej płacono za czer-
woną paprykę importowaną z Turcji 

(w kalibrażu 70+ mm) w cenie 2,40– 
2,94 euro/kg (10,41–12,76 zł/kg), a naj-
mniej – za zieloną paprykę importowaną 
z Hiszpanii (w kalibrażu 70+ mm) w cenie 
1,49–1,75 euro/kg (6,46–7,59 zł/kg). 
 Wśród sprzedawanych ogórków na 
rynkach hurtowych w Niemczech na 
początku trzeciej dekady lutego ub.r. 
najwyższe ceny osiągały ceny hurto-
we holenderskie mini ogórki po 3,42– 
4,25 euro/kg (14,84–18,44 zł/kg). Ceny hur-
towe hiszpańskich ogórków (w gramatu-
rze 400/500 g) kształtowały się na pozio-
mie 1,32–1,95 euro/kg (5,73–8,46 zł/kg)  
oraz hiszpańskich ogórków (w gramatu-
rze 500/600 g) 1,25–1,61 euro/kg (5,42–
6,99 zł/kg) – tabela 3. 

mgr inż. Tomasz Smoleński
Instytut Ekonomiki Rolnictwa  

i Gospodarki Żywnościowej – PIB
Zakład Ekonomiki Gospodarstw  

Rolnych i Ogrodniczych IERiGŻ-PIB

Tabela 4. Ceny hurtowe warzyw spod osłon we Francji Paris Rungis Interna-
tional Market z 25 lutego br.

Pochodzenie Klasa Cena w euro/kg Cena w zł/kg*
Cena 

minimalna
Cena 

maksymalna
Cena 

minimalna
Cena 

maksymalna
Pomidory wielkoowocowe

z Hiszpanii 0,80 0,80 1,20 3,44 5,16
z Maroka 0,80 0,80 0,95 3,44 4,08

Pomidory gałązkowe
z Hiszpanii 1,30 1,50 5,59 6,45 1,30

Pomidory koktajlowe
z Maroka 2,99 3,79 12,86 16,30 2,99
z Hiszpanii 3,19 4,19 13,72 18,02 3,19

Papryka
z Hiszpanii zielona 1,40 1,90 6,02 8,17 1,40
z Maroka zielona 1,20 1,50 5,16 6,45 1,20
z Hiszpanii czerwona 1,70 2,00 7,31 8,60 1,70

Ogórek

z Hiszpanii mini 2,49 3,09 10,71 13,29

z Jordanii mini 3,79 3,99 16,30 17,16

Sałata

Roszponka z Francji 4,99 6,98 21,46 30,01

Sałata głowiasta z Francji 7,98 8,98 34,31 38,61

Sałata krucha z Hiszpanii 5,49 6,49 23,60 27,90
Czerwona dębolistna 
z Francji

6,98 7,98 30,01 34,31

* kurs wg notowań NBP z dnia 25 lutego 2020 r. 1 euro = 4,2996 zł
Źródło: dane z rynku hurtowego Paris Rungis International Market we Francji.
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