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Podane w naszej ofercie ceny dotyczą zamówień opłaconych do końca 2020 r.
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Jak zamawiać nasze czasopisma i wydawnictwa
Przez internet – należy złożyć zamówienie na formularzu zamieszczonym
na naszej stronie www.plantpress.pl (zakładka „Prenumerata” lub „eSklep”).
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Mejlowo – dystrybucja@plantpress.pl

Złożone powyższymi sposobami zamówienia są płatne przy odbiorze przesyłki
(za zaliczeniem pocztowym), a do wartości zamówienia doliczamy opłatę
manipulacyjną w wysokości 15 zł Poczta Polska, 23 zł kurier UPS, DPD
(nie dotyczy prenumeraty).
Przekazem bankowym/pocztowym nr konta: 65 1240 4722 1111 0010 2729 5729
– składane tą drogą zamówienie wymaga jednoczesnego wniesienia opłaty za nie.

Słowo „klimat” zostało wybrane słowem
roku 2019. Początek 2020 r. pokazuje,
że nadal nie traci ono na aktualności. Średnia temperatura grudnia ub.r.
i tegorocznego stycznia były wyraźnie
wyższe od przeciętnych wieloletnich
wartości, luty również bije rekordy termiczne. Po raz pierwszy doświadczamy
w Polsce kalendarzowej zimy, podczas
której w wielu rejonach kraju nie zaobserwowaliśmy żadnych jej oznak. Coraz
częściej przekonujemy się, że w kwestii
pogody niczego nie można być pewnym, a klimat zmienia się na naszych
oczach, niemal z miesiąca na miesiąc.
Zmiany te wpływają bezpośrednio na
produkcję ogrodniczą - terminy agrotechniczne, przebieg produkcji, problemy uprawowe, pojawianie się nowych szkodników – dotyka to zarówno
zaawansowanych technologicznie
gospodarstw szklarniowych, jak również mniejszych producentów obsadzających corocznie warzywami kilka
tuneli – tych drugich, nawet bardziej
ze względu na dużo mniejsze możliwości wpływania na warunki w obiektach.
Problem ekologii i zmian klimatycznych
zaczyna być dostrzegany przez rząd

i samorządy, co lokalnie już wpływa na
wyposażenie gospodarstw – na razie
dotyczy to infrastruktury do ogrzewania obiektów uprawowych, z czasem
prawdopodobnie pojawi się konieczność zbierania i ponownego wykorzystywania drenażu.
Drugim słowem, bardzo popularnym na początku tego roku jest „koronawirus”. Nie jest to problem, który
bezpośrednio zagraża uprawom pod
osłonami, jednak może mieć pośredni
wpływ na produkcję rolną w naszym
kraju. W skrajnie pesymistycznym
scenariuszu, który zakłada całkowite
i trwałe zablokowanie handlu z Chinami
z powodu epidemii koronawirusa, polski PKB mógłby się obniżyć o 1,5 proc.
w skali roku – piszą w analizie wpływu
koronawirusa na handel Polski i Chin
ekonomiści banku Santander. Zablokowanie wymiany handlowej z Chinami
pozbawiłoby polskie firmy zarówno
finalnych produktów do sprzedaży
(wpływ głównie na handel), jak i wkładu do produkcji (wpływ na sektor produkcyjny), a sami wiemy ile środków
produkcji w gospodarstwach oraz
wykorzystywanych urządzeń lub ich

podzespołów nosi napis Made in China.
W raporcie czytamy, że obliczenia dotyczą wyłącznie efektów bezpośrednich,
niewykluczone, że efekty pośrednie (np.
spowolnienie gospodarki niemieckiej)
mogą być dla naszego kraju co najmniej
równie silne, a może nawet istotniejsze.
Nie są to słowa, które napełniają optymizmem na początku sezonu,
jednak stanowiąc ogniwo globalnego
rynku i podlegając tym samym zmianom klimatycznym co reszta świata
musimy się liczyć z tym, że oprócz
bieżących problemów z uprawą, czy
brakiem pracowników będą zdarzały
się okoliczności nieprzewidywalne. Nie
zawsze muszą one oznaczać kłopoty
dla gospodarstw, mogą się zdarzyć
również szanse na rozwój – być może
w dalszej perspektywie w produkcji
gatunków o wyższych wymaganiach
termicznych.

Aleksandra Czerwińska-Nowak
redaktor naczelna
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Osłonowe newsy
W Berlinie nagrodzono pomidor YoomTM
i polskie opakowania

fot. M. Korzeniowska

Tegoroczna nagroda Fruit Logistica Innovation Award (FLIA) trafiła do
pomidora YoomTM firmy Syngenta. Holenderska firma Syngenta wygrała
FLIA wcześniej w 2012 r. za czerwoną paprykę Angello.
Pomidor YoomTM przekonał biorących udział w głosowaniu uczestników targów wyglądem i walorami smakowymi oraz prozdrowotnymi:
w zależności od godzin nasłonecznienia jego kolor zmienia się od
fioletowego do czarnego. Niezmienna pozostaje wysoka zawartość
witamin, minerałów i przeciwutleniaczy, a także słodko-kwaśny i lekko
pikantny smak „umami”.

Srebrna nagroda FLIA trafiła do polskiej firmy Silbo za certyfikowane opakowanie owoców i warzyw z barwnikami
i klejami na bazie wody.
Brązowa nagroda FLIA została

przyznana za zrównoważone opakowanie: SoFruMiniPak® Eco View polskiej
firmy SoFruPak Witold Gai. Jest to produkt wykonany z zasobów odnawialnych, zapewnia dobrą wentylację

i zoptymalizowane chłodzenie oraz jest
w 100% biodegradowalny.

Aleksandra Czerwińska-Nowak
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JEDNOLITY POZIOM
ŚWIATŁA JEST NAJLEPSZY
DLA UPRAWY

DYFUZJA

DYFUZJA

DYFUZYJNE POWŁOKI ROZPRASZAJĄ ŚWIATŁO SŁONECZNE
JEDNOCZEŚNIE UTRZYMUJĄC WYSOKI JEGO POZIOM
Dyfuzyjna powłoka zapewnia lepsze rozprowadzanie światła w szklarni, zarówno w poziomie, jak i w pionie. Nie ma już jasnych i ciemnych obszarów. Ze względu na równomierność

CZYSZCZENIE

światła roślina jest mniej obciążona i rośnie lepiej. Ponadto światło wnika głębiej w uprawę.
Czy chcesz optymalnie wykorzystać światło słoneczne?
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Osłonowe newsy
fot. Stowarzyszenie Polski Klub Rolnik-Farmer Roku

Wybrano Rolników-Frmerów Roku 2020
7 lutego br. w hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się uroczysta gala finałowa XXVI edycji Ogólnopolskiego Konkurs ROLNIK-FARMER ROKU, na
której obecny był minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Laureatami w kategorii ogrodnictwo zostali Agnieszka i Ernest Kaźmierczakowie
z Warszówki k. Kalisza.
Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Polski Klub ROLNIK-FARMER ROKU”. Partnerem wydarzenia jest Krajowy Ośrodek Wsparcia
Rolnictwa, a patronat honorowy od lat sprawują: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, JM
Rektor Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. J. J. Śniadeckich.
Sponsorem głównym tegorocznej edycji była firma Bayer.

Fot. 1. Uczestnicy finałowej gali

Kapituła konkursowa, w której skład
wchodzą przedstawiciele Stowarzyszenia “Polski Klub Rolnik – Farmer Roku”,
pracownicy uczelni rolniczych, ministerstwa rolnictwa, KOWR oraz niezależni
eksperci, spośród 236 zgłoszeń wyłoniła
grupę finalistów konkursu.
Kolejnym etapem konkursu była
wizytacja gospodarstw finalistów, która
umożliwiła wybranie spośród nich najlepszych.
Laureatami XXVI edycji Ogólnopolskiego
Konkursu Rolnik – Farmer Roku zostali:
w kategorii ogrodnictwo – Agnieszka
i Ernest Kaźmierczakowie (Warszówka,
woj. wielkopolskie), którzy prowadzą
gospodarstwo rolne o powierzchni
55 ha, w tym 14 ha zajmują nowoczesne obiekty szklarniowe. Specjalizują
się oni w uprawie malinowej odmiany
Tomimaru Muchoo F1, którą prowadzą
na rynnach uprawowych w podłożu
6
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z wełny kamiennej. W szklarniach zastosowano w pełni skomputeryzowany
system klimatu, kurtyn energooszczędnych, nawadniania, sortowania owoców
i transportu wewnętrznego. Transport
do odbiorców odbywa się własnymi samochodami. Odbiorcami pomidorów są
sieci supermarketów w kraju, a także wysyłane są do Anglii, Grecji, Niemiec i Białorusi. Gospodarstwo wdrożyło standardy GLOBALG.A.P., GLOBALGAP GRAPS,
ma również certyfikat HAACCP, a także
ISO 22000. Państwo Kaźmierczakowie
są otwarci na pomoc i udział w działaniach na rzecz środowiska lokalnego.
Współpracują z wieloma instytucjami
naukowo-badawczymi i ze szkołami.
w kategorii: gospodarstwa rodzinne
– produkcja roślinna – Ludmiła i Michał Sznajder (Karnice, woj. dolnośląskie).
w kategorii gospodarstwa rodzinne
– hodowla bydła – Mieczysława i Jan

Tylka (Tokarnia, woj. podkarpackie).
w kategorii gospodarstwa rodzinne
– hodowla trzody chlewnej – Marzena
i Łukasz Kieras (Komorów, woj. świętokrzyskie).
w kategorii gospodarstwa o alternatywnych źródłach dochodu – Anna
i Jan Kępa, Barbara i Paweł Kępa (Ligota
Wielka, woj. dolnośląskie).
w kategorii działy specjalne produkcji rolnej – Danuta i Zygmunt Stromscy
(Kczewo, woj. pomorskie) specjalizujący
się w produkcji drobiu.
w kategorii działy specjalne produkcji rolnej – Agnieszka Taraszkiewicz,
Winnica Bona Terra (Krzyżówki, woj. kujawsko-pomorskie).
w kategorii przedsiębiorstwa rolnicze – Przedsiębiorstwo Rolniczo-Hodowlane GAŁOPOL Sp. z o.o. (Gałowo,
woj. wielkopolskie).
Aleksandra Czerwińska-Nowak

Konferencja poświęcona uprawie hydroponicznej
Hydroponiczna uprawa ziół i warzyw to temat rzadko podejmowany podczas spotkań dla producentów. Zmienia to firma Ceres. 18 marca 2020 r. w Hotelu Węgierki
w Węgierkach (woj. wielkopolskie) odbędzie się Pierwsza Konferencja Firmy Ceres
poświęcona w całości uprawie hydroponicznej. W jej trakcie zostaną przedstawione
szczegółowe informacje na temat uprawy sałaty i ziół w warunkach bezglebowych.
Sałata należy do roślin, które szczególnie dobrze rosną w wodzie. Jak zapewnić
odpowiednią jakość wody? W jaki sposób wydajnie nawadniać rośliny? Jakie nawozy należy zastosować, aby odpowiednio odżywiać rośliny? Nasiona jakich odmian
najlepiej nadają się do uprawy hydroponicznej? Dlaczego podłoża kokosowe są
ważne w produkcji rozsady? Jak opłacalnie doświetlać rośliny?

fot. Ceres

W jaki sposób, chronić rośliny przed
grzybami i bakteriami bez wykorzystania chemicznych środków ochrony
roślin? Na te i inne pytania odpowiedzą
specjaliści z całej Europy podczas konferencji poświęconej w całości uprawie
hydroponicznej.

Firma Ceres zaprasza do darmowego
uczestnictwa w spotkaniu. Szczegółowy
program oraz formularz zgłoszeniowy
dostępny na stronie www.ceres.pl.
Aleksandra Czerwińska-Nowak
Na podstawie informacji firmy Ceres

reklama

Uprawa hydroponiczna
sałaty oraz ziół

Konferencja

hydroponiczna

WOLNY
WSTĘPe zg
łoszenie
wymagan

18 marca 2020, Hotel Węgierki

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy na: www.ceres.pl tel. 789 034 834

Partnerzy:

Patronat medialny:
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Krótko mówiąc

Sławomir Kozłowski
Konexim

Nowy sezon – praca u podstaw
Rośliny pomidorów w szklarniach są już
posadzone. Jednakże nasuwa mi się
oczywista refleksja, że sezon szklarniowy
trwa praktycznie cały rok. Jakie problemy przyniesie ten nadchodzący sezon?
Trudno ocenić. Polityczne zapowiedzi
zmian przepisów o wysokości pensji
minimalnej, zmiana kanałów dystrybucji i sprzedaży warzyw oraz zwiększona
presja chorób i szkodników spędzają sen
z powiek wielu z nas.
Głównym problemem w ogrodnictwie jest jednak brak ludzi do pracy.
Z uwagi m.in. na masową migrację części krajowych zasobów siły roboczej do
krajów zachodnich, musimy w znacznym stopniu korzystać z napływowych pracowników pochodzących ze
wschodnich krajów Europy i Azji: Ukrainy, Białorusi, Rosji, Czeczenii, Nepalu,
Indii itd.
Jeszcze na początku pierwszej dekady XXI w. nikt z nas nie przypuszczał, że
za kilkanaście lat jednym z istotniejszych
elementów prowadzenia gospodarstw
ogrodniczych będzie… właściwe zarządzanie siłą roboczą. No tak łatwo
powiedzieć. Zgodnie z krzywą Gaussa
około 20% ludzi ma naturalne zdolności,
które pozwalają im bez trudu stworzyć
w gospodarstwie dobrze funkcjonujący zespół pracowników wykonujących
potrzebne czynności. No dobrze, a co
zrobić, gdy akurat tych zdolności nie
posiadamy? Już pod koniec lat 90. jeden z cenionych przedsiębiorców powiedział: jeśli chcesz uprawiać rośliny, to
idź do szkoły, która nauczy Cię uprawiać
rośliny, ale jeśli chcesz zarządzać ludźmi,
idź do szkoły która nauczy Cię zarządzać
ludźmi. Przecież to takie oczywiste!
Właściwa rekrutacja, staranne wprowadzenie pracownika do gospodarstwa, stworzenie ścieżki rozwoju oraz
pozytywny marketing wewnętrzny to
elementy, które pozwolą zbudować
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właściwy obraz naszej firmy w oczach
rodzimych pracowników.
Przy zatrudnianiu pracowników obcojęzycznych bardzo przydatne okazują się plakaty szczegółowo ilustrujące
czynności, które należy danego dnia
wykonywać. Istotnym elementem tego
systemu jest codzienne pokazywanie
właściwych plakatów, gdyż jak powszechnie wiadomo, pracownicy mają
bardzo dużo różnych ważnych spraw na
głowie i po prostu nie pamiętają tego, co
było wczoraj.
Jednym z istotnych elementów
tworzenia dobrego i trwałego zespołu
pracowników chętnie wykonujących
swoje zadania jest przemyślana polityka płacowa. Rzetelne rozliczanie czasu
pracy i jakości wykonanych zadań są jej
niezbędnymi czynnikami. Elektroniczne
systemy zarządzania pracą są istotnym
narzędziem sprzyjającym transparentności polityki płacowej oraz pozwalają
lepiej zapłacić bardziej wartościowym
pracownikom i tym samym zatrzymać
ich w firmie.
Gdzie poszukiwać będziemy pracowników w przyszłości? Afryka? Chiny?
Wietnam? – ale tu zaczynają się pojawiać istotne różnice kulturowe. A może
spróbujmy zainteresować pracą u nas
naszych rodaków. Trzydzieści lat temu
było w Polsce około 5000 gospodarstw
szklarniowo-tunelowych. Wiedza o warunkach pracy w tych obiektach była
powszechnie dostępna. Minęło wiele lat,
liczba gospodarstw istotnie zmniejszyła
się, ale również zmieniła się struktura
naszych przedsiębiorstw, warunki pracy oraz możliwości rozwoju pracownika.
Dziś wiedza o tym, jak wygląda nowoczesne gospodarstwo szklarniowe, jest
dostępna tylko dla bardzo wąskiej grupy
ludzi związanych z branżą ogrodniczą.
Obecnie mamy miejsca pracy nie tylko
dla pracowników wykonujących proste

czynności na wózkach, przy usuwaniu
liści czy też zbiorze owoców, ale również
dla wysoko wykwalifikowanych menedżerów, technologów produkcji, specjalistów od ochrony roślin, handlowców,
brygadzistów, ślusarzy, elektryków, a nawet nocnych stróżów. Interesujące miejsca pracy mamy, ale często informacja
o tym nie jest powszechnie dostępna.
Rozpocznijmy edukację. Pokażmy
nasze gospodarstwa najpierw dzieciom z okolicznych przedszkoli, ładnie
opowiadając o ciekawostkach produkcyjnych – np. zapylanie pomidorów
przez trzmiele lub prowadzenie wielkiej
wojny ze szkodnikami przy użyciu armii pożytecznych organizmów! Potem
pokażmy dzieciom ze szkół podstawowych trochę elementów technicznych,
komputerowych oraz ekologicznych –
walczymy ze szkodnikami, nie używając oprysków chemicznych, a stosując
repelenty i pożyteczne entomofagi. Pokażmy młodzieży ze szkół średnich, że
w naszych gospodarstwach może być
ciekawie: strategie walki ze szkodnikami,
strategie nawadniania, strategie nawożenia zależne od pogody… Pokażmy
gospodarstwa studentom ogrodnictwa,
którzy, choć jest ich niewielu, w naturalny sposób mogą zasilić szeregi naszych pracowników. Pokażmy im to, że
w naszych gospodarstwach oni mogą
znaleźć swoją przyszłość oraz mogą się
rozwijać bo ciągle pojawiają się nowe
wyzwania i nowe technologie np. Plant
empowerment – nowa technologia
uprawy oparta na wzmocnieniu roślin.
Jestem przekonany, że jeśli spróbujemy rozpocząć szeroko zakrojoną, dobrze
przemyślaną politykę informacyjną oraz
spróbujemy otworzyć nasze gospodarstwa dla dzieci i młodzieży to w niedalekiej przyszłości problem siły roboczej
będzie mniejszy.

Reportaż

Aleksandra Czerwińska-Nowak

fot. A. Czerwińska-Nowak

Szklarnia w Kisielach
na chwilę przed
rozpoczęciem produkcji
Skumulowany na bardzo krótki okres popyt na rozsady warzyw szklarniowych skutkuje tym, że nie dla wszystkich zainteresowanych wystarcza u polskich producentów rozsady powierzchni w mnożarkach. Aby sprostać
rosnącej skali zapotrzebowania na rozsady swoich klientów Grupa Producentów Rozsad Krasoń podjęła decyzję
o budowie kolejnego zakładu produkcyjnego. Na początku stycznia 2020 r. na ukończeniu był pierwszy etap
nowej inwestycji w Kisielach (woj. łódzkie) obejmujący szklarnię o powierzchni 4 ha wraz z magazynem zajmującym 1,1 ha, kotłownią wyposażoną w zbiornik buforowy, jednostką kogeneracji i zbiornikiem na deszczówkę.

23 lata doświadczenia
GPR Krasoń profesjonalnym przygotowaniem rozsad warzyw zajmuje się od
1997 r. Pierwszy zakład produkcyjny założyciel Grupy, Grzegorz Krasoń, zbudował

w Piaskach k. Piotrkowa Trybunalskiego.
Produkcję rozsad dla krajowych plantatorów warzyw rozpoczęto w tej lokalizacji od powierzchni 0,5 ha. Wraz ze wzrostem popularności gotowych rozsad

stopniowo rozrastały się obiekty w Piaskach osiągając ostatecznie powierzchnię 5 ha. Postępująca specjalizacja produkcji na rynku ogrodniczym i rosnące
koszty opału oraz energii elektrycznej
1/2020
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fot. 1–11 A. Czerwińska-Nowak

Reportaż

Fot. 1. Ostatnie prace konstrukcyjne pierwszego etapu budowy w Kisielach

spowodowały dalsze zwiększanie popytu na rozsady od specjalistycznych
dostawców. Aby sprostać wymaganiom klientów, zdecydowano się na
budowę kolejnego zakładu w okolicach
Złotowa w północnej części woj. Wielkopolskiego. Stanęła tam 6-hektarowa
nowoczesna szklarnia wraz zapleczem
techniczno-logistycznym. Szybko okazało się jednak, że klientów dla których
brakuje miejsca na 11 ha powierzchni

produkcyjnej, jaką dysponowała
wówczas Grupa, nadal było sporo.
W 2016 r. podjęto decyzję o dalszej
rozbudowie firmy. Zakupiono kilkunastohektarową działkę w Kisielach odległych o ok. 6 km od głównej siedziby
firmy w Piaskach i rozpoczęto prace
projektowe oraz organizacyjne zmierzające do wzniesienia na niej jednego
z najnowocześniejszych zakładów rozsadowych w Europie.

Fot. 2. Szklarnia została wyposażona w podwójne kurtyny termoizolacyjne
10
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Projekt Kisiele
Docelowo zakład w Kisielach ma obejmować szklarnię produkcyjną o powierzchni 7,5 ha z zapleczem technicznym oraz 2-hektarowy hartownik typu
Sunroof. Realizacja inwestycji została
podzielona na dwa etapy. Pierwszy
z nich jest już na ukończeniu. Obejmuje on 4 ha szklarni podzielonej na pięć
bloków klimatycznych, a także halę magazynową i kotłownię, które już teraz

Fot. 3. Dach szklarni pokrywa szkło hartowane

przygotowane są do obsługi całego
7,5-hektarowego obiektu. Wyjątek stanowi kogeneracja, której montaż podzielony jest na dwa etapy.
– Wylewanie fundamentów pod
szklarnię rozpoczęło się w połowie
czerwca ub.r., na początku lipca ruszyły

Fot. 4. Ściany boczne wykonane są płyt poliwęglanowych

prace nad konstrukcją obiektu, a już pod
koniec tego miesiąca rozpoczęto montaż instalacji nawodnieniowej – mówił
Marcin Krasoń. Projekt konstrukcji wykonała sprawdzona przy wznoszeniu
wcześniejszych obiektów Grupy Krasoń
firma Certhon, której przedstawicielem

w Polsce jest Jaksa. Natomiast budowę powierzono firmie Skierski. Szerokość naw i wysokość nowego obiektu
w Kisielach są takie same jak w szklarni w Świętej, tj. 12,8 m między słupami
i 6 m wysokości w słupie. Wylewanie
posadzek w szklarni prowadzono we
reklama
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Fot. 5. Do doświetlania rozsad zainstalowano lampy sodowe Hortilux o mocy 1000 W

wrześniu i październiku. W obrębie bryły
szklarni wzniesionej w pierwszym etapie
budowy znalazła się hala magazynowa
o powierzchni 11 tys. m2 z wydzieloną
strefą przygotowania nawozów i uzdatniania recyrkulowanej pożywki, strefą

napełniania wielodoniczek podłożem/
produkcji kostek rozsadowych i wysiewu
nasion, a także strefą spedycji towaru.
Lokalizację magazynu zaplanowano tak,
aby po zakończeniu całej inwestycji znalazł się on w środkowej części kompleksu

szklarniowego, pomiędzy częściami
obiektu wybudowanymi w pierwszym
i drugim etapie, co pozwoliło zoptymalizować m.in. budowę systemu nawadniania i recyrkulacji pożywki, a w przyszłości
również zapewni sprawną obsługę produkcji. Poszczególne elementy całego
kompleksu szklarniowego zaprojektowane są tak, aby roboty do rozstawiania
rozsady mogły przemieszczać się między
wszystkimi blokami produkcyjnymi.
Dach szklarni w Kisielach pokryty jest
szkłem hartowanym, natomiast na ściany boczne obiektu wybrano płyty poliwęglanowe. Ich głównymi zaletami są:
zwiększona izolacyjność względem szkła
standardowego, łatwość montażu, duża
odporność na uderzenia szczególnie
przy niebezpieczeństwie wystąpienia
opadu gradu, mniejsza porównaniu ze
szkłem masa materiału osłonowego. Dla
ograniczenia energochłonności uprawy

reklama

Fot. 6. Schemat instalacji nawodnieniowej

nowa szklarnia GPR Krasoń została wyposażona w podwójne kurtyny termoizolacyjne.
Do sterowania klimatem i nawadnianiem wybrano system firmy Ridder. Montaż instalacji nawodnieniowej podobnie
jak wcześniej w Świętej powierzono firmom Adviser i Tanake. Do nawaniania
rozsady warzyw szklarniowych, które
rozstawiane będą bezpośrednio na posadzce w nawach szklarni, przygotowany
12
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jest systemem zalewowy z recyrkulacją
pożywki, który pozwala ograniczyć zużycie wody i nawozów. W betonowej
posadzce naw znajdują się otwory, przez
które pompowana będzie pożywka zalewająca całkowicie podłogę nawy. Po
nasączeniu kostek z rozsadą nadmiar pożywki, tj. ok. 70%, będzie spływał tymi
samymi otworami. Zebrana pożywka
wróci do nawozowni, gdzie poddawana
będzie uzdatnianiu i dezynfekcji. Strefa
przygotowania pożywek wyposażona
została w tym celu w system filtrów oraz
urządzenie Ridder VitaLite przeznaczone
do dezynfekcji drenażu promieniami UV
o długości fali 254 nm w technologii low-pressure UV.
Do nawadniania rozsad gruntowych
wykorzystane będą z kolei ramiona
zraszające wyposażone w dozownik
Dosatron i dysze z możliwością regulacji wielkości kropli. W Kisielach pożywki
przygotowywane będą z wody pochodzącej ze studni głębinowej mieszanej
z wodą deszczową zbieraną z połaci dachowych szklarni i gromadzoną w zbiorniku o pojemności 13 tys. m3.
Ciepło i energia elektryczna
z gazu
W okolicach Piotrkowa Trybunalskiego,
podobnie jak w większości rejonów

Fot. 7. Ogrzewanie wegetacyjne

Fot. 8. Nawozownia zakładu w Kisielach
reklama

BOOMER 50

MOC, NIEZAWODNOŚĆ

I ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

· CZTEROCYLINDROWY SILNIK
O MOCY 47 KM
· POTĘŻNY UDŹWIG TYLNEGO
PODNOŚNIKA WYNOSZĄCY 1250 KG
· FABRYCZNA KABINA Z KLIMATYZACJĄ
· 2 LATA FABRYCZNEJ GWARANCJI

www.newholland.pl

CENA JUŻ OD 85 900 ZŁ NETTO*.
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* Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Powyższe1/2020
warunki nie stanowią
oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, będąc jedynie wstępną kalkulacją.
Szczegóły u Twojego najbliższego dealera New Holland.

Reportaż

Fot. 9. Instalacja do oczyszczania recyrkulowanej pożywki

Fot. 10. Kotłownia ze zbiornikiem buforowym i jednostką kogeneracji

Fot. 11. Kotły gazowe Crone do ogrzewania upraw
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kraju, uzyskanie przyłącza energetycznego o dużej mocy jest bardzo trudne.
Zakład w Kisielach dysponuje podłączeniem średniej mocy, które nie jest
wystarczające do pokrycia zapotrzebowania instalacji doświetlającej na tak
dużej powierzchni. Rozwiązaniem, na
które zdecydowała się GPR Krasoń, jest
produkcja energii elektrycznej silnikami
kogeneracyjnymi na gaz. Pierwszy silnik
firmy Jenbacher zamontowano w październiku 2019 r., a przyłączenie zakładu
do sieci gazowej nastąpiło dwa miesiące później. Konieczne było w tym celu
doprowadzenie gazu z linii biegnącej
kilka kilometrów od Kisieli. W styczniu
br., kiedy prace w pięciu blokach pierwszego etapu inwestycji były niemal
zakończone, w pojedynczych nawach
rosła już rozsada, doświetlana lampami
sodowymi Hortilux o mocy 1000 W zasilanymi z sieci. Oczekiwano jednak na
uruchomienie silnika, aby pełną parą wystartować z produkcją rozsad w nowym
zakładzie. Drugi silnik kogeneracyjny zostanie uruchomiony dopiero kiedy gotowa będzie do użytku druga, 3,5-hektarowa część szklarni podzielona na 4 bloki.
Ma to nastąpić w ciągu dwóch lat.
Aby zapewnić odpowiednie warunki
wzrostu rozsad, szklarnia wyposażona
jest w system grzewczy składający się
z ogrzewania gruntowego (w podłodze); rurek wegetacyjnych z możliwością
podnoszenia ich wraz ze wzrostem roślin i ogrzewania górnego. Do ogrzewania obiektów produkcyjnych kotłownię
wyposażono w dwa kotły gazowe Crone
o łącznej mocy 12 MW. Wybudowano
też zbiornik buforowy aby zoptymalizować gospodarkę energią cieplną. Wybór
ogrzewania gazowego to bardzo przezorne rozwiązanie w sytuacji stale zaostrzających się uregulowań prawnych
dotyczących korzystania z paliw stałych.
Podczas gdy prace nad pierwszym
etapem budowy w Kisielach są już na
finiszu i ok. 10 lutego obiekt opuściły
pierwsze wyprodukowane tam rozsady, przygotowywany jest już teren pod
kolejny etap tej olbrzymiej inwestycji.

Raghavendra Prasad
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

fot. R. Prasad
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Ogrodnictwo ekologiczne
i zrównoważone na świecie
– kierunek na przyszłość (cz. 1)
Szacuje się, że do 2050 r. liczba ludności na świecie wyniesie do 9,7 miliarda, co będzie wymagało wyprodukowania dodatkowych 70% żywności. Wyzwaniem jest nie tylko wyżywienie tak dużej populacji, ale także zapewnienie
zdrowych i wartościowych produktów.

Ogrodnictwo w przyszłości napotka na
wiele wyzwań, takich jak zbyt mała powierzchnia gruntów ornych i zasobów
potrzebnych do wyprodukowania żywności. Zwiększenie powierzchni gruntów ornych jest prawie niemożliwe,
ale można lepiej wykorzystywać te już
użytkowane, praktykując zintegrowaną technikę rolniczą z wykorzystaniem
naturalnych środków produkcji. W produkcji żywności ekologicznej można

wpływać na fizyczną, chemiczną i biologiczną aktywność gleby oraz poprawę
profilu glebowego, a tym samym wydajności produkcji.
Głód na świecie
W ostatnim raporcie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia
i Rolnictwa (FAO) „Stan bezpieczeństwa żywnościowego i żywienia na
świecie w 2019 r.” opublikowano liczby

dotyczące głodu na świecie, bezpieczeństwa żywnościowego i niedożywienia we wszystkich formach.
Według danych FAO W 2018 r. ok. 820
mln ludzi (czyli co dziewiąty człowiek na
świecie) nie miało wystarczającej ilości
pożywienia. W porównaniu do 2017
r. to wzrost o 9 mln osób. Liczba ludzi
głodujących rośnie już trzeci rok z rzędu. Zmniejszanie o połowę liczby dzieci
dotkniętych zahamowaniem wzrostu
1/2020
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Bangladesz

Chiny

Indie

Fot. 1. Dostęp do rynku warzyw i owoców świeżych

jest zbyt wolne. Zmniejsza się też liczba
dzieci z niską masą urodzeniową. Jednocześnie wzrasta na całym świecie liczba
osób z nadwagą i otyłością. Problem ten
dotyczy zwłaszcza dzieci w wieku szkolnym oraz dorosłych. Liczba głodujących
osób rośnie zwłaszcza w krajach dotkniętych spowolnieniem gospodarczym.
Najtrudniejsza sytuacja jest w Afryce, gdzie głód to powszechny problem.
Sytuację pogarszają zmiany klimatyczne, konflikty zbrojne i spowolnienie
gospodarcze. Z kolei największa liczba
osób głodujących żyje w Azji (ponad
500 mln), a zwłaszcza w południowej
części kontynentu. W obecnej sytuacji
wyeliminowanie głodu do 2030 r. będzie
bardzo trudne do osiągnięcia.
Rosnąca populacja
Przez dziesięciolecia wyraźnie widać, że
populacja ludzka rośnie w tempie geometrycznym, ale produkcja żywności
rośnie w tempie arytmetycznym.
Organizacja Narodów Zjednoczonych
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sporządza prognozy dla przyszłej populacji co dwa lata. Najnowsze prognozy
liczby ludności na świecie w 2019 r. podały, że globalna populacja osiągnie 8,5
mld w 2030 r., 9,7 mld w 2050 r. I 10,9 mld
w 2100 r. (rysunek 2).
Dostęp do rynku
W krajach rozwiniętych średnio 9 na 10
osób ma łatwy dostęp do lokalnych sklepów i supermarketów, gdzie mogą kupić
dobrej jakości owoce i warzywa, w krajach rozwijających się, takich jak Indie, Pakistan, Bangladesz i Indonezja, tylko średnio 3, 4 na 10 osób może uzyskać dostęp
do supermarketów. Pozostali mieszkańcy
tych krajów zaopatrują się na lokalnych
rynkach, gdzie jakość i różnorodność
produktów są zwykle niższe. Poza stolicami i dużymi miastami mieszkańcy
tych krajów zależą od rynków lokalnych
i mobilnych kupców, co zmusza ich do
kompromisów zarówno pod względem
jakości, ilości, jak i różnorodności spożywanych owoców i warzyw.

Podobnie zróżnicowany jest dostęp
do produktów ekologicznych. W krajach
rozwiniętych, takich jak Polska, łatwo jest
znaleźć produkty ekologiczne w większości supermarketów, ponadto istnieje
możliwość korzystania ze specjalnych
sklepów z żywnością ekologiczną. Jednak w krajach rozwijających się żywność
w jakości ekologicznej można kupić tylko w stolicach. W słabo rozwiniętych
krajach dostęp do takich produktów
premium jest bardzo ograniczony nie
tylko ze względu na bariery fizyczne, ale
i ekonomiczne.
Lepszy dostęp do żywności będzie
krokiem naprzód w kierunku bezpieczeństwa żywnościowego i osiągnięcia
zerowego głodu. Dostęp do żywności
jest uważany za jeden z filarów bezpieczeństwa żywnościowego.
Choroby cywilizacyjne
Jeszcze kilka do kilkunastu pokoleń
wstecz problemem ludzkości były choroby zakaźne, takie jak dżuma, odra, ospa,

Pakistan

Wielka Brytania

cholera itp., które siały śmierć milionów
ludzi z powodu braku dostępności do
skutecznych leków i opieki medycznej.
Pod koniec XX w. epidemie zastąpiły
choroby cywilizacyjne powodowane
złymi nawykami żywieniowymi i brakiem codziennej aktywności. Podaje się,
że 1 na 9 osób cierpi głód, a jednocześnie 1 na 8 osób zmaga się z otyłością, co
stanowi 13% populacji, tj. 672 milionów
ludzi na całym świecie (FAO, 2019).
Owoce i warzywa są najważniejszymi
składnikami codziennej zdrowej diety.
Ponieważ owoce i warzywa są bogatym
źródłem witamin i minerałów, dlatego są
uważane za żywność ochronną.
Zubożenie zasobów naturalnych
Intensyfikacja rolnictwa zaowocowała wzrostem wydajności produkcji, ale
jednocześnie wpłynęła na zwiększenie
zużycia nawozów chemicznych, pestycydów, regulatorów wzrostu i innych
środków chemicznych. Jednak zasoby
te kurczą się w szybkim tempie.

W przypadku każdej uprawy rolnik
powinien w pełni zaspokoić wymagania
pokarmowe rośliny, na podstawie wyników analizy chemicznej gleby i liczb
granicznych dla poszczególnych upraw.
Pozwala to utrzymać stan względnej
równowagi w glebie. Niestety wielu rolników nie stosuje tej praktyki, szczególnie w krajach rozwijających się i słabo
rozwiniętych.
W indyjskim systemie rolniczym
w produkcji konwencjonalnej sytuacja
jest dramatyczna w tym względzie, ponieważ zalecenia dotyczące stosowania
nawozów, zwalczania szkodników i chorób często udzielane są przez osoby nie
mające przygotowania merytorycznego
np. dystrybutorów lub lokalnych sprzedawców nawozów. W efekcie stosowane
dawki nawozów i pestycydów są często wielokrotnie większe niż powinny.
Z tego powodu Indie są jednym z krajów
importujących najwięcej środków chemicznych do celów rolniczych i ogrodniczych. Wpływa to na zanieczyszczenie

Rwanda

i degradację gleby oraz skażenie wód,
ponadto pogarsza sytuację ekonomiczną rolników. Jeśli jednak przyjrzymy się
statystykom, okazuje się, że Indie są
krajem, w którym jednocześnie można
znaleźć największą liczbę rolników ekologicznych.
Niska wydajność gleby
Rosnąca gęstość zaludnienia, wysokie
zapotrzebowanie na plony, komercjalizacja ogrodnictwa, intensywna uprawa
roli i nierównowaga w zarządzaniu żywnością doprowadziły do pogorszenia
jakości gleb ich żyzności i wydajności.
Problem niskiej żyzności gleby można
rozwiązać, stosując z zastosowaniem
odpowiednich produktów, ale poprawa jakości gleby jest procesem długotrwałym. Rolnicy są skoncentrowani na
osiąganiu wyższych plonów, jednak nie
wszyscy praktykują właściwą pielęgnację i dbają o utrzymanie jakości gleby
przez uzupełnianie w niej materii organicznej lub stosowanie produktów
1/2020
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Rysunek 1. Liczba osób niedożywionych na świecie w latach 2016–2017

Rysunek 2. Prognozowana zmiana wielkości populacji
ludzkiej na świecie w latach 2019–2100
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Rysunek: R. Prasad

Źródło: Departament Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Ekonomicznych
i Społecznych, Population Division (2019). World Population Prospects 2019.
Rysunek: R. Prasad

Tabela 1. Jednostki certyfikujące żywność ekologiczną w Indiach
Agricultural and Processed food products Export Development
www.apeda.com
Authority (APEDA)
Tamil Nadu Organic Certification Department

www.tnocd.org

Spice Board

www.indianspices.com

Coffee Board

www.indiacoffee.org

Tea Board

www.teaboard.gov.in

utrzymujących w nich równowagę biologiczną. Z czasem gleba może stać się
mniej produktywna, a nawet nie reagować na nawożenie mineralne, w takich
okolicznościach proces rekultywacji jest
trudny lub prawie niemożliwy.
W produkcji rolniczej wykorzystujemy dostępne naturalne zasoby szybciej,
niż się one odnawiają, dlatego jednym
z najpilniejszych wyzwań jest opracowanie sposobu ograniczenia ich zużycia, aby zachować je dla przyszłych pokoleń.
Rolnictwo ekologiczne w Indiach
sposobem na osiągnięcia zrównoważonego rozwoju
„Rolnictwo ekologiczne to unikalny system zarządzania produkcją, który promuje i poprawia zdrowie agroekosystemu,
w tym różnorodność biologiczną, cykle
biologiczne i aktywność biologiczną
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gleby, i osiąga się to poprzez zastosowanie metod agronomicznych, biologicznych i mechanicznych w gospodarstwie
rolnym, z wyłączeniem wszystkich syntetycznych produktów” (FAO).
W indyjskich gospodarstwach ekologicznych wykorzystuje się szereg praktyk pozwalających na produkcję żywności bez użycia środków syntetycznych.
Są wśród nich także działania wywodzące się z tradycyjnych obrzędów. Jeną
z takich praktyk jest rolnictwo Homa
(Agnihotra), czyli proces oczyszczania
powietrza poprzez specjalnie przygotowany ogień o wschodzie i zachodzie
słońca każdego dnia. O stosowaniu tego
obrzędu wspomniano już w jednej z najstarszych literatur hinduskich „Atharva
Veda”. Kolejna, bardziej praktyczna metoda to Panchagavya polegająca na wykorzystywaniu roztworu powstającego
na drodze tygodniowej fermentacji

dziewięciu naturalnych substancji organicznych, m.in. pomiotu bydlęcego,
mleka, owoców oraz wody do przyspieszania procesu kompostowania obornika, a także jako środka odstraszającego
różne szkodniki i choroby. Panchagavya
to bogata mieszanka mikroelementów,
hormonów, regulatorów wzrostu roślin i pożytecznych mikroorganizmów,
która ma doskonałe wyniki w użyciu.
Jeevamrutha to preparat organiczny,
w którym stosuje się miejscowy pomiot
i mocz bydlęcy (po 10 kg), 1 kg miąższu
owocowego i 2 kg zmielonych nasion
roślin strączkowych i garść żyznej gleby
z gospodarstwa zmieszanej z 200 l wody.
Preparat ten wykorzystuje się do poprawy żyzności gleby i jej aktywności mikrobiologicznej. Beejamrutha – „Beeja”
w różnych językach indyjskich oznacza
nasiona, a beejamrutha to preparat
organiczny przygotowany z użyciem
krowiego moczu i łajna, który działa
jako doskonały preparat biologiczny do
zaprawiania nasion, sadzonek lub młodych roślin, co ogranicza rozwój infekcji
grzybiczych i bakteryjnych. Beejamrutha i jeevamrutha są wymienione jako
główne elementy Zero Budget Natural
Farming (ZBNF) przez FAO.
Metody naturalnej ochrony przed
szkodnikami i chwastami obejmują
ponadto używanie ekstraktu z nasion

Fot. 2. Pole przygotowane do uprawy ekologicznej w Indiach

fot. 1–3 R. Prasad

neem (NSKE). Jest to preparat biologiczny, który skutecznie zwalcza wiele
gatunków szkodników m.in. wciornastki,
mączliki, chrząszcze itd.
W indyjskich gospodarstwach ekologicznych używa się jako naturalnego
użyźniacza gleby obornika i kompostu.
Kompost przygotowany jest z wszystkich
materiałów biologicznych dostępnych
w gospodarstwie, takich jak ściółki liściowe, resztki pożniwne, suche gałązki, odchody zwierzęce, sucha trawa itp. Stosuje
się także kompostowanie materii organicznej przy użyciu dżdżownic Eisenia foetida
i Lumbricus rubellis (wermikompost).
Ściółkowanie i nawozy zielone stosuje się do kontroli zachwaszczenia pól

Fot. 3. Przygotowanie kompostu z resztek
organicznych w gospodarstwie

oraz lepszego utrzymania wilgotności
gleby, jak również zwiększenia zasobności gleby w materię organiczną.
Płodozmian
W rolnictwie ekologicznym konieczne
jest przestrzeganie płodozmianu w celu
utrzymania bioróżnorodności, żyzności i zasobności gleby. Wykorzystanie
obornika, kompostu, wermikompostu
również działa jako bionawożenie mikrobiologiczne, które poprawia stan
biologiczny gleby i przyczynia się do
poprawy żyzności gleby.
Zintegrowany system rolniczy
(IFM)
Zintegrowane gospodarstwa rolne to
takie, w których hodowla zwierząt odgrywa istotną rolę, zapewniając jednocześnie żywność i materię organiczną,
m.in. odchody zwierzęce, które można
wykorzystać jako nawóz organiczny. IFM
zachowuje różnorodność i wydajność
w gospodarstwie. Ważnymi elementami
produkcji ekologicznej są też: wykorzystywanie rodzimych nasion, a także zredukowana uprawa roli i zbieranie wody
deszczowej.
Certyfikacja ekologiczna
i standardy w Indiach
India Organic to znak certyfikujący dla
ekologicznych produktów spożywczych w Indiach. Znak towarowy „India

Organic” zostaje przyznany na podstawie zgodności z krajowymi standardami produkcji ekologicznej (NSOP). Ten
znak towarowy jest własnością rządu
Indii, który przekaże informacje na temat autentyczności oraz pochodzenia
produktu.
Indyjskie normy dotyczące produktów ekologicznych zostały ustanowione
w 2000 r. Pomimo utworzenia rady certyfikacyjnej w 2000 r., proces certyfikacji
wszedł w życie w 2002 r.
Certyfikacja jest wydawana przez
centra testowe akredytowane przez
Urząd Rozwoju Eksportu Produktów
Rolnych i Przetworów Żywnościowych
(APEDA), w ramach krajowego programu produkcji ekologicznej rządu
Indii.
Gospodarstwo lub produkt, aby uzyskać certyfikat, muszą przestrzegać protokołu rolnictwa ekologicznego przez
okres 2–3 lat. Jeśli certyfikacja jest wydawana po raz pierwszy, wówczas gleba
musi być wolna od pozostałości pestycydów i innych zabronionych związków
chemicznych. Tradycyjne gospodarstwo
powinno praktykować normy ekologiczne przez minimum dwa lata, aby uzyskać certyfikację.
Wykorzystanie GMO w rolnictwie
ekologicznym jest zabronione. Jeśli
rolnik chce uzyskać certyfikację ekologiczną, w żadnym momencie podczas
produkcji nie może stosować produktów opartych na GMO, np. nasion ani
żadnych środków produkcji. Jeśli gospodarstwo rolne lub produkt jest już certyfikowane, zakaz pozostaje ten sam. Na
przykład, jeśli krowa jest zarejestrowana
jako ekologiczna, nawet jakiekolwiek dodatki paszowe z GMO mogą prowadzić
do unieważnienia certyfikatu, a stosowanie nawozu krowiego jako naturalnego
nawozu w gospodarstwie ekologicznym
spowoduje również anulowanie certyfikacji ekologicznej.

W kolejnej części artykułu przedstawiona zostanie produkcja ekologiczna
w Europie
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Piotr Pietrzak
Enza Zaden

fot. P. Pietrzak

Klimat w ogórkach
– nasz sprzymierzeniec
a nie wróg
Przed sezonem, gdy mamy trochę wolnego czasu, staramy się nie myśleć o problemach, które są przed nami.
Niestety, lub może na szczęście, nowy sezon już puka do naszych drzwi, a z nim nowe wyzwania. Powoli przyzwyczajamy się do upalnego lata, którym pogoda nas obdarza już od kilku lat. Musimy jednak pamiętać, iż nasze
rośliny mają minima i maksima wzrostowe, a te ostatnie często są przekraczane. Dlatego chciałbym przypomnieć
szczególnie o dwóch czynnikach, które są niezwykle ważne dla roślin ogórka w uprawach pod osłonami.

Temperatura
Ogórek jest wprawdzie gatunkiem pochodzącym z tropików, ale to nie znaczy, że jest gotowy na temperatury, które występują w obiektach uprawowych.
Szczególnie podczas upalnego lata, gdy
przekraczają one maksimum rozwojowe
czyli 35°C, wtedy to wzrost roślin zostaje
zahamowany. W okresie występowania
upałów plon zwykle jest jeszcze wysoki, gdyż są to najdłuższe dni w roku
przekładające się na największą liczbę
godzin produktywności roślin. Największe znaczenie mają wówczas godziny
poranne, gdy rośliny po nocy są schłodzone i gotowe do pracy a temperatura,
jak i światło wahają się wokół wartości
optymalnych. Uciekają niestety godziny
szczytowego nasłonecznienia, gdyż wartość światła przekracza 50 tys. luksów,
a temperatura jest powyżej maksimum
rozwojowego – co nie jest korzystne
dla żadnego uprawianego u nas gatunku. Pytanie brzmi: jak możemy pomóc
wtedy roślinom? I tu najpotężniejszą
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bronią jest wilgotność powietrza, o której wspomnę poniżej. Pamiętajmy, aby
temperatury w obiekcie były dobrane
do warunków, jakie panują na zewnątrz.
Zbyt wysoka temperatura w stosunku
do wartości nasłonecznienia spowoduje „generatywizację” roślin, zazwyczaj
na początku produkcji. W tym miejscu
należy wspomnieć także o bardzo ważnym zabiegu pielęgnacyjnym, jakim jest
usuwanie pierwszych zawiązków z dolnych partii roślin. Pozostawienie zbyt
wielu zawiązków w połączeniu z wysoką
temperaturą i niskim nasłonecznieniem
hamuje wzrost roślin. Lepiej jest usunąć
o dwa zawiązki więcej niż pozostawić
jeden za dużo, mniej zawiązków pozwoli
roślinie na lepszy rozwój masy wegetatywnej i ukorzenienie się. Dlatego przy
nasadzeniach w styczniu i lutym liczba
usuniętych zawiązków powinna wahać
się od 7 do nawet 10 przy niekorzystnych warunkach świetlnych. Przy starcie
produkcji w marcu powinno się usuwać
od 5 do 7 zawiązków, przy podobnym

założeniu, tj. jeśli na kolejny tydzień od
dnia, w którym planujemy wykonać zabieg prognozowane są pochmurne dni
należy przyjąć górną granicę podanego
zakresu. Źle wykonany zabieg uwidoczni się długodorastającycmi, krótkimi
pierwszymi owocami, a także po opóźnionym wejściem w owocowanie. Przy
niekorzystnych warunkach świetlnych,
gdy w obiekcie rejestruje się 12–15 tys.
luksów, starajmy się trzymać nieco niższe temperatury od optymalnych, co
wprawdzie spowolni wzrost roślin, ale
nie odbije się negatywnie na grubości
przewodnika (wysoka temperatura –
cienki przewodnik). Niezwykle ważne
jest, by nie zaburzyć rozwoju roślin przez
utrzymywanie wyższej temperatury
nocą niż za dnia, co może się zdarzyć,
gdy staramy się osuszać zbyt intensywnie rośliny. Różnice temperatury powietrza w obiekcie między dniem a nocą nie
powinny być większe niż 5–8°C, a gdy
chodzi o temperaturę podłoża to zaleca
się, aby różnica nie przekraczała 2°C.

fot. 1–2v P. Pietrzak

Fot. 1, 2. Rośliny przeciążone owocami – na każdej z nich znajdują się liczne owoce w tej samej fazie
wzrostu

Wilgotność powietrza
Wilgotność powietrza optymalna dla
ogórka to 80–90%, ale tylko w warunkach dużego nasłonecznienia i temperatury oscylującej w granicach 26–28°C.
Do wartości 95% podnosi się wilgotność powietrza tylko w ramach „akcji
ratunkowej”, gdy temperatura i nasłonecznienie przekroczyły wartości maksymalne. Częstym błędem jest utrzymywanie zbyt wysokiej wilgotności przy
niskich temperaturach, co powoduje
zmniejszenie przewodzenia składników
pokarmowych w roślinie oraz nieproporcjonalny rozwój masy wegetatywnej
rośliny w stosunku do systemu korzeniowego. Skutkuje to tylko powiększeniem

problemów z utrzymaniem turgoru roślin w następnym okresie uprawy. Powracając do wartości wilgotności względnej
powietrza, przez zdecydowanie większą
część produkcji ogórków powinna ona
się wahać w granicach 65–75%. Pozwala to na ograniczenie rozwoju chorób
grzybowych oraz na zwiększenie produktywności roślin. Większe wartości
skutkują tym, że roślina osłabia pobór
składników odżywczych z podłoża,
demonstrując niedobory składników,
zwłaszcza Ca, pomimo optymalnej ich
zawartości w podłożu.
Reasumując, tylko odpowiednio
dobrane do warunków zewnętrznych
temperatury i wilgotność powietrza

w obiektach uprawowych zapewnią
udaną produkcję. Mówiąc o warunkach
zewnętrznych, mam na myśli światło,
które jest czynnikiem niemal niesterowalnym w naszych obiektach. Wilgotność jest zazwyczaj niedocenianym
czynnikiem, który ma ogromny wpływ
na kondycję roślin. Błędy popełnione
w sterowaniu wilgotnością odbijają się
na balansie pomiędzy częścią wegetatywną a systemem korzeniowym, od
którego zależy równomierne owocowanie rośliny. Ogórek jako roślina silnie
reaguje na ilość światła i nie potrafi ,,zapamiętywać” światła przez krótki okres
jak pomidory. Wiedząc, iż ogórek działa
na zasadzie włączone światło – produkcja, wyłączone – przestój, wszystkie zabiegi powinny wspomagać rośliny, aby
ograniczyć negatywne skutki wahania
pogody. Należy zatem nie dopuszczać
do okresowego obciążania się roślin
owocami. Zabiegami odciążającymi
jest zbiór owoców, a także redukcja liści.
Wykonanie ich w dni pochmurne przed
nadejściem okresu upału pozwala na
zmniejszenie stresu dla roślin, zwłaszcza
gdy pogoda zmienia się dynamicznie.
Zwiększanie wilgotności do wartości
maksymalnych tylko przy nadmiernym
nasłonecznieniu pozwala ponadto
przejść łagodnie przez gwałtowne zmiany pogodowe. Dopasowanie wszystkich
trzech czynników światła, temperatury
oraz wilgotności powietrza umożliwia
uzyskanie wysokiego plonu i utrzymanie dobrej zdrowotności uprawy.
reklama
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Aleksandra Czerwińska-Nowak

fot. A. Wilczyńska

Produkcja rozsady
i uprawa papryki
w Polsce
i w Niderlandach
W Polsce rośnie popyt na gotową rozsadę papryki, wielu ogrodników analizuje także potencjalne korzyści ze
stosowania szczepionej rozsady, która dostępna jest już na naszym rynku. Nadal jednak najczęściej spotykanym
w rejonach paprykowych rozwiązaniem jest produkcja rozsady od podstaw we własnym zakresie lub z pikówki
dostarczonej przez specjalistyczne gospodarstwa. Czy jest coś w polskiej produkcji rozsady i uprawie papryki
co można poprawić korzystając z doświadczeń niderlandzkich?

Szczepienie rozsady
Podczas X edycji Targów Sadownictwa
i Warzywnictwa w Nadarzynie w ramach konferencji Uprawy pod osłonami współorganizowanej przez firmę
HortiAdNet Hans van Herk, właściciel
firmy Propagation Solutions porównał
produkcję papryki w Polsce i w Niderlandach wskazując w jakich elementach
występują różnice między tymi dwoma
krajami. Przedstawił także ciekawą opcję
dla ogrodników produkujących paprykę
w glebie, jaką jest szczepienie roślin.
Specjalista zwracał uwagę na rozwiązanie stosowane przez niderlandzkich
producentów organicznej papryki, którą
uprawia się w glebie tj. szczepienia rozsady. Polecał je również polskim ogrodnikom produkującym paprykę w glebie
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jako sposób na zwiększenie siły wzrostu
roślin i ich odporności na patogeny odglebowe. Rośliny po ich zahartowaniu
przez 2, 3 dni w temperaturze 15–16°C
szczepi się metodą japońską, podobnie
jak w przypadku pomidorów. Siewkę
odmiany szlachetnej i starszą od niej
o 5 do 7 dni siewkę podkładki ścina się
pod kątem 45°, a następnie łączy dolną
część podkładki (z korzeniem) z częścią
górną częścią uprawianej odmiany spinając miejsce złączenia silikonowym
klipsem. Zaszczepione rośliny umieszcza się w tuneliku foliowym, w którym
panuje wysoka wilgotność powietrza
na czas potrzebny do zrośnięcia komponentów (7, 8 dni). Zdaniem specjalisty do
szczepienia nadają się wszystkie odmiany papryki. Podkładki papryki oferuje już

kilka firm nasiennych. Dzięki szczepieniu
uzyskuje się mocniejszy system korzeniowy i silniejszy wzrost roślin, możliwe

Fot. 1. Hans van Herk, właściciel firmy
Propagation Solutions

Fot. 2. Zdaniem Hansa van Herka zagęszczenie roślin w produkcji rozsady w Polsce jest nadmierne

Fot. 3. Konsekwencją dużego zagęszczenia są
wyciągnięte rośliny

jest utrzymanie większej liczby pędów
na m2 uprawy. Rośliny szczepione pobierają więcej dwutlenku węgla, co oznacza
intensywniejszą fotosyntezę i większy
plon. Większa jest także średnia masa
owoców.

Niderlandy vs. Polska
W Holandii paprykę uprawia się na powierzchni ok. 1500 ha. Są to głównie
uprawy konwencjonalne (nie organiczne), które prowadzi się bezglebowo w wełnie mineralnej, kokosie lub

perlicie z wykorzystaniem rozsady nieszczepionej. Początek produkcji przypada na listopad lub grudzień. Sadzona
jest rozsada 42–49-dniowa z wyraźnie
widocznym pierwszym rozgałęzieniem.
reklama
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Zagęszczenie roślin wynosi 2,5 szt./m2.
Owoce w uprawie bezglebowej pojawiają bardzo wcześnie – już w styczniu.
Zbiory owoców trwają w niderlandzkich
uprawach aż do końca października.
Uzyskiwany przez tamtejszych ogrodników plon wynosi od 27 do 35 kg/m2
w zależności od stopnia wybarwienia
owoców podczas zbioru. Jeśli zbierane
są owoce w pełni wybarwione to plon
jest niższy, niż w przypadku owoców
zielonych.
W produkcji rozsady w Polsce, w opinii Hansa van Herka, stosowane jest zbyt
duże zagęszczenie roślin, z tego powodu są one wyciągnięte i wegetatywne.
Ponadto w mnożarkach utrzymywany
jest pasywny klimat, przez co rośliny od
początku są słabsze. Specjalista polecał
polskim ogrodnikom rozważenie zakupu
rozsady od profesjonalnych dostawców,
którzy dysponują lepszymi warunkami
do produkcji materiału nasadzeniowego

i są w stanie zapewnić jego lepszą jakość. Mają oni większe doświadczenie
w siewie nasion, w porównaniu z producentami papryki którzy robią to jedynie raz w roku, stąd uzyskują często
mniejsze wyrównanie wschodów. Co
istotne w profesjonalnych szklarniach
rozsadowych rośliny są doświetlane,
dzięki czemu są one mocniejsze i mają
większą siłę wzrostu, co przekłada się na
całą późniejszą uprawę.
W przypadku produkcji rozsady we
własnym zakresie specjalista zalecał, aby
zwrócić uwagę na głębokie pikowanie
siewek oraz umiarkowane podlewanie
roślin. Podkreślał również, że podstawą
udanej produkcji jest stosowanie mniejszego zagęszczenia roślin w mnożarkach. Proponował np. sadzić rośliny w co
drugi otwór w wielodoniczce. Wiąże się
to z większym zużyciem tac, torfu i zapotrzebowaniem na powierzchnię w mnożarce, ale dodatkowe koszty zwracają

się dzięki większemu plonowi jaki dają
w efekcie silniejsze rośliny.
Wśród głównych problemów
w uprawie papryki w Polsce niderlandzki ekspert wskazał brak zmianowania,
skutkujący dużą presją chorób naczyniowych i systemu korzeniowego. Ponadto
praktykowany w naszym kraju sposób
uprawy nie sprzyja jego zdaniem wyrównaniu roślin, co także nie służy dobrej uprawie. Konsekwencją są stosunkowo niskie plony.
Potencjalne rozwiązania
Możliwość poprawy wydajności polskich upraw według prelegenta daje
ogrzewanie tuneli - zwłaszcza w początkowym okresie uprawy, kiedy mamy
do czynienia z niekorzystnymi dla roślin chłodami. W godzinach porannych
w tunelach foliowych panuje wysoka
wilgotność powietrza i niska temperatura, które sprzyjają rozwojowi chorób.

fot. 2–4 A. Wilczyńska
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Fot. 4. Uprawa roślin nieszczepionych w glebie obarczona jest ryzykiem

Proste rury wegetacyjne podnoszone
w miarę wzrostu roślin pozwoliłyby rozwiązać ten problem. Kolejna rada specjalisty to stosowanie szczepionej rozsady,
która zapewnia roślinom wigor i zwiększa odporność na infekcje patogenów
odglebowych. Producentom prowadzącym uprawę od wielu lat na tych samych
stanowiskach polecał rozważenie przejście na uprawę bezglebową.
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fot. 1, 5 A. Czerwińska-Nowak

Fot. 5. W uprawie glebowej papryki trudno jest uzyskać wysokie
wyrównanie roślin

Nowe zagrożenie
dla upraw papryki
Podczas swojego wystąpienia specjalista informował także o nowym zagrożeniu w uprawie papryki, a także pomidorów, jakim jest Tomato Brown Rugose
Fruit Virus (ToBRFV) zaliczany do Tobamowirusów. Źródłem infekcji wirusem,
który bardzo łatwo się rozprzestrzenia za
pośrednictwem ludzi, a także na maszynach i narzędziach wykorzystywanych
w obiektach uprawowych mogą być
także zakażone nasiona. Wirus stwierdzono już w wielu krajach europejskich,
dlatego wprowadzono dla niego status
kwarantannowy. W przypadku papryki
warto wybierać do uprawy odmiany odporne na wirusy TMV i TM 0,2,3 należące
także do Tobamowirusów co zdaniem
specjalisty ogranicza ich podatność na
nowego patogena. W Niderlandach
opracowano preparat biologiczny zwalczający ToBRFV o nazwie Nzym Rugose,
którego działanie w badaniach testowych zapowiada się obiecująco. Nie
został on jeszcze zarejestrowany i dopuszczony do obrotu. Jednak, jak podkreślał Hans van Herk najistotniejszym
elementem walki z nowym wirusem jest
restrykcyjne przestrzeganie zasad higieny w gospodarstwach produkujących
paprykę i pomidory.
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dr Jan Sobolewski
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

fot. A. Czerwińska-Nowak

Czy mączniak
prawdziwy
może być ograniczony
dzięki właściwemu
doświetlaniu?

Wczesne terminy sadzenia pomidorów uprawianych pod osłonami warunkują ich doświetlanie. Produkcja
rozsady pomidora w okresie zimowym, ale także uprawa przedłużona pomidorów z nasadzeń letnich lub jesiennych wymagają zastosowania sztucznego doświetlania, ponieważ dostępność naturalnego światła w tym
czasie w warunkach Polski jest dla pomidora niewystarczająca. Światło jest istotnym i ważnym czynnikiem
w produkcji roślin. Wpływa zarówno na wzrost i rozwój rośliny, jak i na kilka procesów rozwojowych, takich jak
np. kiełkowanie nasion. Reguluje wiele procesów rozwoju fizjologicznego roślin i grzybów. Wpływa także na
rozwój patogenów m.in. mączniaka prawdziwego.
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Nieco informacji o doświetlaniu
roślin
W przypadku produkcji rozsady po wykiełkowaniu siewek i rozłożeniu liścieni
rośliny powinny być doświetlane przynajmniej 8–10 godzin dziennie, później
od 14 do 16, maksimum do 18 godzin
na dobę. Należy przyjąć sześciogodzinny okres ciemności. Doświetlanie
w szklarni powinno być uzależnione od
naturalnych warunków świetlnych na zewnątrz. Należy w tym celu uwzględniać
wartości progowe włączania i wyłączania lamp.
Wpływ doświetlania roślin
na rozwój mączniaka
prawdziwego
Sprawca choroby grzyb Oidium neolycopercisi może infekować wiele gatunków roślin z rodziny Solanaceae (np.
tytoń). Optymalne warunki do kiełkowania zarodników konidialnych występują
w temperaturze ok. 27oC przy maksymalnej wilgotności powietrza. Jajowate
konidia wytwarzają strzępkę kiełkową
i wnikają do tkanki skórki, a okres inkubacji wynosi 4–5 dni. Grzybnia ekstramatrykalna płoży się po powierzchni liści.
Do komórek skórki strzępki wnikają za
pośrednictwem chaustoriów. Objawy
choroby są charakterystyczne. Na górnej
stronie liści tworzą się drobne, okrągłe,
białe plamki, które po pewnym czasie
łączą się ze sobą tworząc biały, mączysty
nalot, pokrywający całą powierzchnię
blaszki liściowej. Nalot grzybni może być
także widoczny na łodygach, ogonkach
liściowych i działkach kielicha. Niekiedy
zarodnikujący biały nalot grzybni również może być widoczny na spodniej
stronie liści. Porażone liście więdną i zamierają. Choroba rozprzestrzenia się za
pomocą zarodników konidialnych przenoszonych przez wiatr. Chemiczne zwalczanie choroby polega na opryskiwaniu
roślin środkami ochrony roślin.
W badaniach prowadzonych w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach
stwierdzono, że intensywny rozwój
mączniaka prawdziwego pomidora

Fot. 1. Biały nalot grzybni Oidium neolycopersici

zachodzi w warunkach niedostatecznego doświetlania. Podobne spostrzeżenia
notowało wielu badaczy, stwierdzając
korzystny wpływ niskiej intensywności
światła na zwiększanie się liczby kiełkujących zarodników Oidium neolycopersici,
nawet o kilkanaście procent.
Przestrzeganie prawidłowego doświetlania roślin w szklarni ma istotny
wpływ na rozwój mączniaka prawdziwego pomidora. W Polsce w niektórych
latach choroba powodowała znaczne
szkody, szczególnie w okresie produkcji rozsady. Choroba ta stanowi coraz
większy problem w produkcji pomidora szklarniowego np. w Norwegii.
Rozwojowi sprawcy mączniaka prawdziwego sprzyja tamtejsze środowisko
i brak odmian odpornych. Zakłada się
tam, że jedną z możliwych strategii
ograniczania mączniaka prawdziwego
w produkcji pomidorów szklarniowych
może być regulacja oświetlenia. Istotnymi elementami jest wpływ czasu trwania oświetlenia i jego intensywności
na nasilenie mączniaka prawdziwego
pomidora. Znane są badania, w których
zainfekowane rośliny pomidora przez

O. neolycopersici poddano różnemu
traktowaniu światłem. Wśród różnych
opcji doświetlania obiecujące wyniki
uzyskano stosując 16-godzinne dzienne
oświetlenie diodowe (LED). Osiągnięto
bardzo niski poziom roślin z objawami
mączniaka prawdziwego. Jednocześnie
nie nastąpiła infekcji roślin zdrowych,
chociaż w innych kombinacjach obserwowano objawy choroby na takowych
roślinach. Łączne stosowanie lamp sodowych (HPS) i diodowych (LED) nie
wpłynęło na nasilenie rozwoju mączniaka prawdziwego po 18 dniach od ich
inokulacji. Co ciekawe, liście pomidora
traktowanie światłem czerwonym przez
16 godzin nie były intensywnie zielone
i zwijały w dół. Zastosowanie doświetlania tylko czerwonym światłem bardzo
ograniczyło rozwój mączniaka prawdziwego.
Stwierdzono, że promieniowanie
UV wpływa na zmniejszeniu infekcji
przez sprawcę mączniaka prawdziwego w uprawie kilku gatunków roślin.
Podobnie zaobserwowano, że filtracja
czerwonego światła może zmniejszyć
nasilenie mączniaka prawdziwego
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regulowanie oświetlenia w szklarni. Niskoenergetyczne diody LED mogą zapewnić zmniejszenie nasilenia choroby
dzięki specyficznemu spektrum widma czerwieni. Niskie natężenie światła
sprzyja rozwojowi choroby, natomiast
intensywne nasłonecznienie może ograniczać kiełkowanie zarodników grzyba
Uncinula necator sprawcy mączniaka
prawdziwego winorośli. Bezpośrednie
promieniowanie słoneczne niszczy zarodniki konidialne P. leucotricha (sprawca mączniaka prawdziwego jabłoni)
i może być czynnikiem ograniczającym
rozwój choroby. Jego wpływ obserwuje
się głównie w szkółkach i młodych sadach. Natomiast w starszych, w których
drzewa mają już mocno uformowane
i rozbudowane korony, do ich środka
dociera światło rozproszone, które z kolei stymuluje rozwój choroby i wówczas
nasilenie mączniaka jest większe.

fot. 1–3 J. Sobolewski

Fot. 2. Kiełkujące zarodniki konidialne Oidium neolycopersici

Fot. 3. Liść pomidora zniszczony przez Oidium neolycopersici

w uprawach szklarniowych. O. neolycopersici nie zawiera pigmentu, który
mógłby chronić przed promieniowaniem UV.
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Wpływ światła na mączniaki
prawdziwe na innych roślinach
Rozwój sprawca mączniaka prawdziwego róży może być ograniczony przez

Dobór systemu doświetlania
roślin pomidora
Należy kierować się właściwą intensywnością promieniowania. Zapotrzebowanie roślin na światło waha się w zakresie promieniowania o długości fali
400–700 nm. W procesie doświetlania
roślin wykorzystuje się najczęściej zakres widma dla barwy niebieskiej (400–
500 nm) i czerwonej (600–700 nm).
Stosując sztuczne doświetlenie, można
dobierać zakres widma i natężenie światła. Źródło doświetlenia stanowią: świetlówki, lampy sodowe (HPS), lampy metalohalogenkowe (MH) oraz lampy LED.
Optymalnym połączeniem wydajności
i energooszczędności jest wykorzystanie
diod elektroluminescencyjnych (LED).
Potwierdza się możliwość stosowania
oświetlenia LED również w połączeniu
z lampami sodowymi (HPS).
Podsumowując opisany wyżej problem, należy sztucznie doświetlać rośliny w okresie, kiedy naturalne oświetlenie
jest niedostateczne. Oprócz wymagań
natury prawidłowego ich wzrostu wpływa to również na ograniczanie rozwoju
mączniaka prawdziwego pomidora.

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

Bernard Zioło
Enza Zaden

fot. M. Oleszczak

Metody ograniczania
szkodliwości „uwiądów”
w uprawie papryki
W ostatnich kilku latach w wielu gospodarstwach uprawiających paprykę pod osłonami wyraźnie można zaobserwować wzrost znaczenia chorób objawiających się więdnięciem roślin. Dotyczy to szczególnie regionów
i gospodarstw, gdzie paprykę uprawia się od wielu lat praktycznie w monokulturze. W trakcie 20- lub 30-letniej
uprawy jednego gatunku na tym samym miejscu dochodzi do zaburzeń w funkcjonowaniu gleby.

W glebie obsadzanej papryką w monokulturze gromadzi się znaczna ilość inokulum, głównie grzybów chorobotwórczych, które atakują system korzeniowy,
wiązki przewodzące lub podstawy łodyg roślin papryki. Patogeny glebowe
zasiedlają glebę w sposób mniej lub
bardziej trwały nawet do głębokości 1
m, tworzą formy przetrwalnikowe, mogą
przenosić się także z resztkami roślinnymi. Patogeny te preferują gleby mineralne, o niskiej zawartości materii organicznej, okresowo podmakające, o niskiej
zawartości wapnia. W warunkach braku

płodozmianu dodatkowym zagrożeniem stają się także nicienie glebowe,
które w Polsce nie są typowymi patogenami papryki, ale uszkadzają system
korzeniowy roślin, co ułatwia atak patogenom glebowym.
Choroby systemu korzeniowego
Korkowatość korzeni oraz antraknoza
korzeni to dwie częste choroby systemu korzeniowego papryki. Sprawca
korkowatości korzeni Pyrenochaeta sp.
występuje powszechnie we wszystkich
glebach uprawnych. Istotny, szkodliwy

wzrost jego liczebności obserwuje się
w warunkach częstej uprawy danej rośliny na tym samym stanowisku. Choroba
nie pojawia się nagle w dużym nasileniu.
Grzyb może przez wiele lat rozwijać się
saprotroficznie w glebie. Zakażanie gleby jest trwałe i sięga głębokości prawie
1 m w głąb profilu glebowego. Nawet
po odkażaniu podłoża, mimo tego, że
grzyb rozwija się w glebie wolno, już
w końcu pierwszego cyklu uprawy można zauważyć uszkodzenia pojedynczych
korzeni. Gleba jest zwykle zakażona równomiernie na całej powierzchni obiektu
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fot. 1-7 M. Oleszczak
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Fot. 1. Antraknoza i korkowatość

Fot. 2. Uszkodzenia podstawy pędu papryki

Fot. 3. Niektóre odmiany papryki są bardzo wrażliwe na choroby odglebowe
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uprawowego. Zakażeniu znacznie szybciej ulegają gleby o pH, <5,5 Wyróżnia
się dwa typy objawów chorobowych:
(I) brunatnienie i zamieranie najdrobniejszych korzeni bocznych oraz (II)
korkowacenie korzeni szkieletowych.
Typowe korkowacenie korzeni szkieletowych obserwuje się w późniejszych
etapach wzrostu roślin, natomiast niszczenie drobnych korzeni następuje zaraz
po posadzeniu rozsady roślin do gruntu
tuneli – pierwsze objawy choroby mogą
pojawić się już po kilku tygodniach od
zakażenia. Korkowatości korzeni często
może towarzyszyć sprawca antraknozy
korzeni – grzyb Colletotrichum sp. Objawy chorobowe widoczne są na odcinkach lub na całej długości grubszych
korzeni, w postaci zbrunatnienia i/lub
całkowitego zniszczenia części korowej
korzeni. Zniszczona warstwa korowa łatwo zsuwa się z rdzenia korzenia przy
próbach wykopania czy wyrwania roślin z gleby. Po zdjęciu warstwy korowej
widać wyraźnie biały/kremowy walec
osiowy korzeni. Nieodwracalnemu zniszczeniu ulegają także drobniejsze korzenie. Patogen może wrastać do wiązek
przewodzących, wywołując ich delikatne zbrązowienie.
Choroby występujące
na podstawie pędu papryki
Do głównych sprawców możemy zaliczyć tu, grzyby: Didymella lycopersici
(zgorzeli podstawy łodygi i brunatna
zgnilizna owoców), Fusarium oxysporum
f.sp. radicis-lycopersici i Fusarium solani
(fuzarioza zgorzelowa), Rhizoctonia solani (rizoktonioza), Sclerotinia sclerotiorum
(zgnilizny twardzikowa) oraz organizmy
grzybopodobne: Phytophthora spp.
(powodujące zgniliznę podstawy pędów). W ostatnich latach wydaje się, że
w regionach uprawy papryki mamy do
czynienia głównie z uszkodzeniami podstaw łodyg powodowanych przez Rhizoctonia solani. Sprawca choroby występuje we wszystkich glebach uprawnych.
Zakażenie gleby utrzymuje się przez
długi czas, ze względu na formowanie

przez grzyba sklerocjów oraz możliwość saprotroficznego rozwoju grzyba
na resztkach roślin i oborniku. Patogeny atakują ponad 300 gatunków roślin,
głównie dwuliściennych. Najpodatniejsze są rośliny osłabione działaniem
niekorzystnych warunków do wzrostu
i rozwoju – nadmiar wody w glebie,
chłody. Sclerotinia sclerotiorum atakuje
głównie wyższe partie pędów, zwłaszcza węzły – gdzie utrzymuje się wysoka
wilgotność, a sprzyja jej również wysoka temperatura. Szybko formujące się
w łodydze sklerocja, dostają się do gleby
z resztkami uszkodzonych roślin i mogą
w niej bytować nawet przez kilka lat.
Choroby atakujące wiązki
przewodzące
Przyczyną objawów więdnięcia roślin
mogą być także patogeny zasiedlające wiązki przewodzące korzeni i łodyg
roślin papryki. Zniszczone lub zatkane
naczynia gorzej przewodzą wodę do
nadziemnej części roślin, co jest główną przyczyną więdnięcia. Uszkodzone
wiązki przewodzące słabiej też transportują produkty fotosyntezy do systemu
korzeniowego, który jest gorzej odżywiony i słabiej rozwinięty. Więdnięcie
roślin papryki może być następstwem
porażenia przez grzyby z rodzaju Verticillium i/lub Fusarium. Grzyby te występują powszechnie w agrocenozach.
Żywicielami Verticillium sp. są liczne
gatunki roślin dwuliściennych; rośliny
zielne, krzewy a nawet drzewa. Grzyb
atakuje zarówno rośliny uprawne, jak
i chwasty, w tym powszechnie występującą komosę. Verticillium sp. jest szczególnie szkodliwe na glebach lżejszych
i w uprawach pod osłonami. Zbliżone
do Verticillium sp. objawy chorobowe
– więdnięcie roślin, może powodować
inny grzyb glebowy, a mianowicie Fusarium oxysporum. Mikroorganizm ten
jest typowym patogenem glebowym
zdolnym do niemalże nieograniczenie
długiego przeżycia w glebie, w formie
chlamydospor. Sprawca fuzaryjnego więdnięcia może także okresowo

Fot. 4. Zróżnicowana wrażliwość odmian na uwiądy

Fot. 5. Kontrola, wzrost i rozwój roślin w tunelu odkażanym, gdzie nie stosowano biopreparatów
z serii BACTIM

rozwijać się saprotroficznie na resztkach organicznych i zamierających korzeniach wielu roślin. Zakażenie podłoża
podobnie jak w przypadku Verticillium
sp. może dochodzić do głębokości 1
m. Grzyb bardzo łatwo rozprzestrzenia
się za pośrednictwem chlamydospor
i zarodników konidialnych wraz z glebą,

kurzem, przenosimy go na narzędziach,
opakowaniach, multiplatach, maszynach, łatwo rozprzestrzenia się z wodą
do podlewania, może także przenosić
się z nasionami. Często dociera do korzeni wraz z okresowo podnoszącym
się poziomem wody gruntowej (np. po
podtopieniach).
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Fot. 6. Tunel odkażany, gdzie stosowano biopreparaty z serii BACTIM

Fot. 7. Po prawej system korzeniowy roślin traktowanych preparatami z serii BACTIM

Profilaktyka i zwalczanie chorób
odglebowych
Wspólną cechą chorób papryki powodowanych przez patogeny glebowe
jest to, że skuteczne ich zwalczanie
w okresie wegetacji roślin, przy użyciu
fungicydów praktycznie nie jest możliwe. Sprawdza się tu stara maksyma – „łatwiej zapobiegać niż leczyć”. Oczywiście
w wielu przypadkach najlepszą formą
zapobiegania chorobom odglebowym
jest prawidłowy płodozmian, niestety
w wielu gospodarstwach zasada ta nie
jest i nie może być z powodów czysto
ekonomicznych zachowana.
32

Szklarnie Tunele Osłony

Rozwiązania sprawdzone
w praktyce
Poszukując optymalnego rozwiązania
ograniczającego skutki uwiądów, przez
ostatnie trzy sezony firmy Enza Zaden
i Intermag prowadziły wspólne badania
z zastosowaniem mikroorganizmów,
odmian tolerancyjnych w stosunku
do uwiądów oraz szczepienia papryki
na podkładkach. Na podstawie badań
wielu odmian stwierdzono, że różnice
w ich podatności na choroby odglebowe są olbrzymie. W przypadku roślin
uprawianych w tych samych warunkach, w sąsiednich tunelach odmiany

najpodatniejsze pod koniec VII niemal
w 100% więdły i zamierały. Odmiany
o wysokiej tolerancji na choroby zachowywały zdrowotność do końca sezonu
i liczba wypadów nawet na najgorszych
stanowiskach nie przekraczała kilku procent. Najlepszą tolerancją na choroby odglebowe spośród testowanych odmian
wyróżniły się Dragoney F1 i Banckers F1.
Obie odmiany tworzą owoce typu blok.
Banckers wykazuje tolerancję zarówno
na Fusarium i Vericilium powodujące
zamieranie roślin, jak i na korkowatość
korzeni powodującą zahamowanie
wzrostu i więdnięcie roślin, obrazowo
zwane przez producentów „więdnięciem południowym”. Dragoney tworzy
bardzo głęboki system korzeniowy, który
szczególnie dobrze sprawdzał się przy
wysokiej presji grzybów powodujących
zamieranie roślin. Sprawdzono produkty
mikrobiologiczne Bactim Radinet i Bactim Fertimax. Bactim Radinet to biopreparat w formie proszku do sporządzania zawiesiny wodnej, polecany do
podlewania wszystkich gatunków roślin
mikoryzujących (zaliczamy do nich np.
pomidory, paprykę, ogórki, sałaty, dynie)
po pikowaniu siewek do multiplatów.
Biopreparat Bactim Radinet zawiera
konsorcjum grzybów mikoryzowych,
bakterii i grzybów ryzosferowych oraz
promieniowców silnie stymulujących
wzrost i rozwój roślin oraz zwiększających bioróżnorodność gleb i substratów.
Skład preparatu został tak dobrany, aby
zapewnić roślinom już na początkowym
etapie wzrostu lepsze zaopatrzenie
w podstawowe składniki pokarmowe
oraz ograniczenie szkodliwości chorób
odglebowych. Bactim Fertimax to biopreparat w formie proszku przeznaczony
do podlewania i fertygacji roślin w uprawie pod osłonami, zawierający inokulum
bakterii z rodzaju Bacillus i Pseudomonas
oraz grzybów glebowych z rodzaju Trichoderma i Gliocladium. Szybkie zasiedlanie gleby oraz systemu korzeniowego
przez mikroorganizmy zawarte w Bactim
Fertimax ogranicza możliwość wystąpienia wielu chorób powodowanych przez

patogeny glebowe. Z prowadzonych doświadczeń wynikają sprawdzone w praktyce zalecenia.
Przy braku uwiądów lub przy niewielkiej liczbie chorych roślin w ostatnim
roku proponujemy stosowanie strategii
trzech kroków: odmiana tolerancyjna
(Dragoney F1 lub Banckers F1) + Bactim
Radinet do podlewania rozsady + Bactim Fertimax do 1,5 kg/ha/sezon pierwsza fertygacja w dawce 1 kg/ha, kolejne
w dawce 0,125 kg/ha, co 14 dni.
Na stanowiskach o dużej liczbie chorych roślin: odkażanie chemiczne gleby a następnie: odmiana tolerancyjna
(Dragoney F1 lub Banckers F1) + Bactim

Radinet do podlewania rozsady + Bactim Vigor 2 kg/ha fertygacja po przyjęciu
się rozsady + Bactim Fertimax 1 kg/ha,
pierwsza fertygacja w dawce 0,5 kg/ha,
kolejne w dawce 0,125 kg/ha, co 14 dni.
Szczepienie na podkładkach było
testowane przez trzy sezony, niezależnie od prób odmianowych i preparatów
mikrobiologicznych. Szczególnie dobre
wyniki uzyskano przy szczepieniu na
podkładce Yaocali. Rośliny szczepione
sadzone były w tunelach, gdzie w poprzednich latach notowano najwięcej
wypadów. Przy sadzeniu roślin szczepionych uzyskano bardzo wysoką poprawę zdrowotności, nie obserwowano

więdnięcia lub zamierania roślin. Rośliny
szczepione miały bardzo dobry wigor
przez cały okres uprawy, były bardziej
generatywne, równomiernie zawiązywały owoce i dały znacznie wyższe
plony (przy tej samej odmianie) również
w przypadku, gdy na roślinach nieszczepionych nie było widocznych objawów
chorobowych. Mocny system korzeniowy pozwalał nie tylko na wiązanie większej liczby owoców, ale dzięki dobremu
dokarmieniu także wzrosła średnia masa
owocu. Obserwacje dotyczące szczepienia będą kontynuowane w roku 2020
w nieco większej skali, pierwszych nasadzeń komercyjnych.

WAŻNE

Profilaktyka chorób odglebowych powinna obejmować szereg działań, należą do nich:
l zachowanie zasady higieny w obiekcie – odkażanie obiektów (tuneli i szklarni) po zakończonym
cyklu produkcji, odkażanie narzędzi, pojemników uprawowych, maszyn,
l niezwłoczne usuwanie i niszczenie resztek roślin, na których wystąpiły uwiądy,
l wybór do uprawy odmian tolerancyjnych na uwiądy,
l szczepienie rozsady papryki na podkładkach,
l produkowanie rozsady z nasion wolnych od sprawców chorób, w świeżym podłożu,
l przygotowywanie rozsady z możliwie dużą bryłą ziemi, sadzić należy rozsadę krępą, dobrze zahartowaną rozsadę, nie głębiej niż do poziomu pojemnika rozsadowego,
l przeprowadzanie okresowej dezynfekcji gleby w tunelach foliowych przy użyciu zarejestrowanych
fumigantów, w trakcie odkażania trzeba ściśle trzymać się zapisów etykiet poszczególnych produktów, koniecznie należy spełnić zalecenia dotyczące wilgotności odkażonej gleby, zawartości
substancji organicznej i temperatury gleby,
l po zabiegach odkażania konieczne jest wprowadzenie do gleby już z rozsadą korzystnych mikroorganizmów przyspieszających odbudowę korzystnej mikroflory glebowej,
l wprowadzenie do produkcji preparatów opartych na grzybach posiadających właściwości ograniczania szkodliwości grzybów chorobotwórczych,
l stosowanie zarejestrowanych środków ochrony roślin zgodnie z programem ochrony papryki
i etykietą preparatu,
l prowadzenie zbilansowanego nawożenia mineralnego, a głównie kompensowanie wysokich
dawek azotu odpowiednimi dawkami potasu i fosforu,
l regularna kontrola odczynu gleby i ewentualne wapnowanie gleby (patrz wyżej),
l dbanie o odpowiedni poziom wapnia w glebie (patrz wyżej),
l niszczenie chwastów,
l wprowadzanie do uprawy przedplonów i zastosowanie w ich uprawie biopreparatów,
l skuteczne ograniczanie populacji nicieni glebowych przy użyciu biopreparatów.
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Aleksandra Czerwińska-Nowak

fot. A. Czerwińska-Nowak

Jakie spektrum
światła dla upraw
szklarniowych?
Wdrożenie technologii LED do produkcji roślinnej zmienia oblicze ogrodnictwa m.in. umożliwiając wysokowydajną uprawę ziół i warzyw w pomieszczeniach całkowicie pozbawionych dostępu naturalnego światła. LED-y wykorzystywane są również bardziej konwencjonalnie – jako zamiennik lub uzupełnienie systemów HPS w których
konwersja energii elektrycznej na światło jest mniej wydajna. Wyjątkową właściwością lamp LED jest możliwość
dowolnego komponowania spektrum światła, stawia to jednak przed jednostkami badawczymi, dostawcami
oświetlenia i ogrodnikami wyzwanie opracowania referencyjnych receptur świetlnych dla poszczególnych upraw.
Okazuje się, że proponowane rozwiązania znacznie się od siebie różnią.

Barwa światła a reakcja roślin
Dzięki badaniom naukowym znany jest
wpływ poszczególnych zakresów widma światła na tempo wzrostu i rozwoju
roślin oraz na ich cechy morfologiczne.
Wiemy także, że światło niebieskie i czerwone są najefektywniejsze fotosyntetycznie, okazuje się jednak, że również
te mniej wydajne długości fal są istotne
dla roślin, ponadto różna jest reakcja
poszczególnych gatunków i odmian
na określone kombinacje barw światła
co komplikuje komponowanie widma
optymalnego dla ich wzrostu i plonowania.
Anja Dieleman z Wageningen University & Research od wielu lat prowadzi
badania nad wpływem spektrum światła
na plonowanie warzyw, głównie pomidorów. Interesuje się szczególnie wpływem dalekiej czerwieni na rośliny i wielkość uzyskiwanego plonu w praktyce
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produkcyjnej. Od kilku lat specjalistka
dzieli się swoimi obserwacjami na temat
doboru oświetlania ogrodniczego do
poszczególnych upraw podczas targów
GreenTech w Amsterdamie. Podczas
ubiegłorocznej edycji targów wyjaśniała szczegółowo wpływ poszczególnych
długości fal światła na rośliny. Światło
czerwone (600–700 nm) odznacza się
dużą wydajnością w procesie fotosyntezy i wpływa na tworzenie oraz rozwój
liści, a także produkcję chlorofilu. Światło
czerwone hamuje wzrost elongacyjny
roślin (wydłużanie). Jest to podstawowy
kolor we wszystkich systemach oświetleniowych wykorzystywanych w szklarniach. Światło niebieskie (400–500 nm)
jest bardzo istotne ze względu na jego
wpływ na morfologię roślin. Redukuje
wydłużanie łodyg, powoduje tworzenie mniejszych, grubszych liści o wyższej zawartości chlorofilu, działa zatem

Fot. 1. Anja Dieleman z Wageningen University
& Research

podobnie jak chemiczne retardanty.
Ponadto wpływa na poprawę pracy
aparatów szparkowych. Światło zielone
(500–600 nm) daje efekt przeciwny do
światła niebieskiego. Powoduje wydłużanie łodyg i luźniejszy pokrój roślin.
Jest to światło o małej efektywności

fot. 1–3 A. Czerwińska-Nowak

Fot. 2. Prezentacja firmy Samsung

fotosyntezy. Daleka czerwień (700–800
nm) wywołuje w roślinach tzw. syndrom
unikania cienia, tj. stymuluje wzrost elongacyjny, ogranicza rozgałęzianie, liście
stają się cienkie i duże, stymuluje kwitnienie i ukorzenianie. Efekt dodatniego
wpływu dalekiej czerwieni na ukorzenianie się roślin można wykorzystać przy
produkcji sadzonek. Najlepiej jest stosować je w połączeniu ze światłem niebieskim, które sprawia, że młode rośliny nie
wyciągają się i pozostają zwarte.
Daleka czerwień korzystna dla
plonowania pomidorów
Wyniki badań przeprowadzonych na
Uniwersytecie w Wageningen nad plonowaniem dwóch odmian pomidorów
gałązkowych i dwóch odmian koktajlowych sadzonych w październiku 2016
r. wskazują również na pozytywny
wpływ dalekiej czerwieni na wielkość
plonu. W doświadczeniu porównywano
standardowo zalecane oświetlenie LED
światłem czerwonym i niebieskim (R/B)
210 µmol/m2/s oraz to samo oświetlenie z dodatkiem +40 µmol/m2/s dalekiej
czerwieni. W przypadku zastosowania
dalekiej czerwieni uzyskiwane plony
dla wszystkich badanych odmian były
wyższe niż przy zastosowaniu standardowego oświetlenia o 5 do 20% w zależności od odmiany. Cennym wnioskiem
płynącym z tego doświadczenia jest
stwierdzenie istotnych różnic w reakcji
odmian pomidorów na daleką czerwień.
Co ciekawe, skrajne wartości zwyżki plonu spośród uzyskanych w doświadczeniu – 5% i 20% stwierdzono
w obrębie jednego typu pomidorów

Fot. 3. Oferta oświetlenia LED firmy Samsung

– koktajlowych, dla odmian gałązkowych wzrost plonu wyniósł odpowiednio 9%i 13%. Oznacza to, że nie da się
opracować uniwersalnych zaleceń dla
poszczególnych typów pomidorów co
dodatkowo komplikuje opracowywanie
receptur świetlnych, ponieważ okazuje
się że powinny być one „szyte na miarę”
dla każdej odmiany.
Mówiąc o perspektywach rozwoju technologii LED w ogrodnictwie
A. Dieleman zaznaczyła, że jej zdaniem
powierzchnia produkcji doświetlanych
LED-ami będzie rosnąć. Wpłynie to na
zmianę myślenia ogrodników prowadzących uprawy doświetlane o klimacie
w szklarniach (lampy LED emitują bardzo mało ciepła). Uzyskiwane rezultaty
zależne są od odmiany dlatego rozwiązania LED powinny być „szyte na miarę”. W celu optymalizacji tej technologii
dla poszczególnych upraw konieczna
jest współpraca producentów oświetlenia LED, hodowców nowych odmian
i ogrodników.
Najnowszy trend – pełne
spektrum
Badania prowadzone na Uniwersytecie
w Wageningen skupiały się na wąskim
spektrum światła pokrywającym się
z widmem absorpcji chlorofilu a i b. Coraz częściej słyszy się jednak o celowości
stosowania w uprawach światła białego

o szerokim spektrum. Takie podejście do
tematu doświetlania upraw prezentuje
m.in. firma Samsung, która jest też dostawcą rozwiązań LED dla ogrodnictwa.
Podczas prezentacji tej firmy na ubiegłorocznych targach GreenTech podkreślano, że korzystanie z wąskiego spektrum
dostosowanego do widma absorpcji
chlorofilu a i b nie jest właściwe ponieważ to spektrum nie odpowiada rzeczywistej aktywności fotosyntetycznej
roślin w każdym czasie. Zdaniem specjalistów Samsunga, którzy powoływali
się na opracowania naukowe w tym zakresie, nie tylko chlorofil a (pochłaniający światło czerwone) i b (pochłaniający
światło niebieskie) są odpowiedzialne za
fotosyntezę. Zielone światło wspomaga
i reguluje fotosyntezę wchodząc w interakcję z innymi fotoreceptorami i jest
istotne dla zrównoważenia wzrostu roślin. Stąd nowym trendem jest stosowanie oświetlenia LED o pełnym spektrum,
lub rozwiązań łączących diody o pełnym
spektrum z diodami o jednej długości
fali np. ze światłem czerwonym. Jest
to według ekspertów Samsunga rozwiązanie efektywniejsze produkcyjnie
i ekonomicznie w porównaniu ze stosowaniem wąskiego spektrum , ponadto
tworzy w obiektach uprawowych warunki świetlne ułatwiające wykrywanie
chorób i szkodników oraz jest przyjaźniejsze dla pracowników.
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Aleksandra Czerwińska-Nowak

fot. A. Czerwińska-Nowak

Stymulują wzrost
i ograniczają stres
wczesnych kapustnych
Synoptycy we wstępnych prognozach spodziewają się, że średnia temperatura w lutym tego roku będzie wyższa
od statystycznej o 3–4°C. Również miniony styczeń i grudzień wyróżniły się temperaturami znacznie przekraczającymi średnią. Zaowocowało to niespotykanie szybkim rozpoczęciem sezonu wczesnych warzyw kapustnych,
których rozsada w niektórych gospodarstwach była już w tunelach w pierwszej dekadzie lutego! Nie oznacza to
jednak, że warunki do wzrostu tych warzyw są optymalne – wichury uszkadzające tunele i mrozy to nadal realne
zagrożenia. Dlatego warto rozważyć zastosowanie produktów wpływających na redukcję stresu związanego ze
wzrostem w trudnych warunkach pogodowych po posadzeniu na miejsce stałe oraz biostymulujących rośliny
najwcześniejszych kapust, kalarepy i kalafiorów.
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Acreciactiv, której rolą jest ograniczenie
stresów roślinnych, zwiększenie efektywności fotosyntezy oraz pobierania
i poprawienie transportów składników
odżywczych.
Firma Agraplant do zasilania wczesnych kapustnych rekomenduje produkt
AlgoHum. Jest to jednolita mieszaniną substancji humusowych i ekstraktu
z brunatnych alg morskich. Użyta tu
substancja humusowa to sól potasowa
kwasów huminowych i fulwowych. Drugim składnikiem AlgoHum jest ekstrakt
z alg morskich Ascophyllum nodosum.
Produkt zawiera wiele naturalnych aminokwasów, oligopeptydów i hormonów
zawartych w algach morskich. AlgoHum
działa pozytywnie na rośliny w sposób złożony, stymuluje rozrost korzeni,
wspomaga procesy fotosyntezy, a także wzrost roślin. Zmniejsza skutki stresu

wynikającego z suszy, zimna, zasolonej
gleby. Zmniejsza podatność roślin na
choroby, zwiększając w ten sposób jakość
i ilość plonów. Wspomaga dynamiczny
rozwój bocznych korzeni włosowatych.

fot. A. Czerwińska-Nowak

Firma Agrosimex w uprawie wczesnych
kapustnych poleca stosowanie płynnego
nawozu Startus Active Duo przeznaczonego do stosowania we wczesnych
fazach rozwojowych roślin. Nawóz zawiera: NPK, formułę Acreciactiv, aminokwasy oraz kwasy humusowe. Startus
ActiveDuo poprzez wielokierunkowe
działanie zakotwicza roślinę na polu. Dostarcza kwasy humusowe zwiększające
żyzność gleby. Dzięki temu gleba jest
bardziej zasobna w składniki pokarmowe
dostępne dla roślin. Nawóz w składzie ma
dwa syntetyczne aminokwasy: L-Tryptofan i L-Metioninę, które wpływają na syntezę fitohormonów odpowiedzialnych za
wzrost korzenia. L-Metionina jest prekursorem etylenu, L-Tryptofan jest prekursorem auksyn. Etylen oraz auksyny działają
w roślinie na zasadzie synergii. Startus ActiveDuo zawiera też bioaktywną formułę

Fot. 1. Budowa mocnego systemu
korzeniowego to najistotniejszy cel w czasie
produkcji rozsady

reklama

fot. Agraplant

DUO

Fot. 2. AlgoHum

Nie zastępuje podstawowych nawozów.
BacterPlant to drugi z produktów, które
proponuje firma Agraplant. Wspiera on
rośliny przed negatywnym oddziaływaniem na rośliny patogenów chorobotwórczych, w uprawach w glebie oraz
innych podłożach organicznych. Odpowiednio dobrana mieszanka bakterii
w dużym stopniu ogranicza namnażania
się bakterii i grzybów chorobotwórczych
w oparciu o mechanizm konkurencji.
Skład preparatu: komórki Bacillus subtillis
82% kompozytu bakteryjnego, komórki Bacillus megaterium 18% kompozytu
bakteryjnego. W przypadku zasilania
rozsady warzyw w celu poprawy wzrostu ich systemu korzeniowego zaleca się
rozpuścić w 100 l wody 150 g preparatu
BacterPlant i 100 g HumiAgra oraz 100 g
krystalicznego nawozu wieloskładnikowego z mikroelementami i zastosować
roztwór do podlania roślin. Po posadzeniu na miejsce stałe zaleca się stosować
produkty BacterPlant (800 g) i HumiAgra
(400 g) z dodatkiem 400 g krystalicznego nawozu wieloskładnikowego na 400
l wody/ha (dwa zabiegi w sezonie) do
oprysku drobnokroplistego roślin w celu
ich zabezpieczenia przed chorobami
i stymulacji wzrostu.
Firma Azelis poleca stosowanie
preparatu Aminosol zawierającego 20
różnych aminokwasów i prekursorów
fitohormonów oraz minerały i mikroelementy. Wspomaga on fotosyntezę, stymuluje metabolizm roślin, zwiększa tolerancję roślin na stres, a także stosowane
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Fot. 3. Aminosol

Fot. 4. Agro-Sorb L-Amino+ Ca

środki ochrony roślin. Ponadto poprawia
zwilżenie liści i przyczepność roztworu
(lepsze wchłanianie przez liście). Zaleca
się stosować 1% roztwór produktu do
moczenia lub podlewania rozsady. Można go stosować także dolistnie po posadzeniu roślin w gruncie dawce 2–3 l/
ha lub pod osłonami w dawce 300–500
ml/100 l wody. Mieszanie ze środkami
ochrony roślin: 150–300 ml/100 l wody.
Kolejnym polecanym przez firmę produktem dla warzyw kapustnych jest Lebosol® Silizium o wysokiej zawartość
krzemu (16,7 % Si) w formie kwasu ortokrzemowego, który dobrze wchłania się
przez liście i jest mobilny w roślinie. Krzem
mocno wzmacnia ściany komórkowe,
wpływa na zwarty pokrój roślin, zwiększa
ich wigor i podnosi tolerancję na niekorzystne warunki atmosferyczne. Ponadto
zwiększa zdrowotność roślin, ogranicza
podatność na żerowanie szkodników i infekcje oraz podnosi trwałość pozbiorczą.
Wpływa także na przyswajalność Ca, P, K.
Zaleca się stosowanie dolistnie produktu
w gruncie w ilości 0,5 l/ha, a pod osłonami w dawce 200–300 ml/100 l wody.
Trzecią propozycją jest Stimplex organiczny biostymulant otrzymywany
wyłącznie z wodorostów Ascophyllum
nodosum. Stimplex to mieszanina dobrze dostępnych komponentów bioaktywnych zawierających mikroelementy,
aminokwasy, naturalne środki chelatujące
z aktywatorami stymulującymi produkcję auksyn i cytokinin w roślinie. Zawarte
w produkcie związki roślinne takie jak:
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fot. A. Andrzejewska

fot. Intermag

fot. Azelis

fot. Biopharmacotech

Trudny wybór

Fot. 5. Tytanit

cytokininy, auksyny, betainy, oligosacharydy odgrywają znaczącą rolę w wielu
aspektach wzrostu i rozwoju roślin, efektywnie wpływają na rozwój systemu korzeniowego oraz zwiększenie tolerancji
na stres i odporności na choroby. Zaleca
się moczenie/podlewanie rozsady produktem w dawce 2–6 ml/l wody. Dolistnie w gruncie należy stosować biostymulant w dawce 2–3,5 l/ha, a pod osłonami
300–500 ml/100 l wody.
Polski producent aminokwasów – firma
Biopharmacotech w uprawie przyspieszonej kapusty rekomenduje stosowanie preparatu Agro-Sorb Folium
(w uprawach konwencjonalnych) 3–5
zabiegów co 7–14 dni, w dawce 1,5–2 l/
ha na 200–300 l wody. Jest to dolistny
biostymulator wzrostu zawierającym
wolne (L-α) aminokwasy z hydrolizy enzymatycznej, sterole, związki lipidowe
z dodatkiem mikroelementów boru (B),
manganu (Mn) oraz zynku (Zn). Produkt
przeznaczony jest do stosowania dolistnego do wszystkich rodzajów upraw
szczególnie w okresach stresowych.
Zalecany do upraw integrowanych, poprawia działanie środków ochrony roślin
oraz zmniejsza ich zużycie. Wśród polecanych produktów jest też Agro-Sorb
L-Amino+ do stosowania dolistnego
i dokorzeniowego w uprawach konwencjonalnych i ekologicznych. Szczególnie
zalecany i pomocny aby skomponować
własną pożywkę mikroelementową.
Ma silne zdolności kompleksowania
mikroelementów z pożywek. Zwiększa

Fot. 6. Terra Sorb Complex

plonowanie roślin, wspomaga ich regenerację po okresach stresowych, poprawia wigor roślin oraz stymuluje wzrost
i rozwój systemu korzeniowego. Zaleca
się wykonanie 3–5 zabiegów co 7–14 dni,
1,5–2 l/ha, ilość cieczy roboczej: 200–300
l wody. W przypadku niedoboru wapnia
firma Biopharmacotech poleca zastosowanie także L-Amino+ Ca 2 x 2 l/ha.
Firma Intermag z szerokiej gamy
produktów do wspomagania wzrostu
najwcześniejszych warzyw kapustnych
poleca Bactim Fertimax. Jest to biopreparat przeznaczony do podlewania i ferygacji szczególnie warzyw w uprawach
pod osłonami oraz do przygotowania
rozsad warzyw kapustnych. Umożliwia
lepsze wykorzystanie nawozów i mniejsze zużycie środków ochrony roślin.
Wspomaga procesy pobierania i transportu składników pokarmowych. Stymuluje rozwój systemu korzeniowego.
Wspiera procesy udostępniania fosforu
potrzebnego do prawidłowego zawiązywania pąków, kwitnienia i zawiązywania
owoców. Zwiększa ilość i jakość plonu.
Dostarcza roślinom w całym okresie
wegetacji wiele związków biostymulujących i hormonów roślinnych. Aktywnie
wspiera procesy wzrostu, rozwoju i plonowania roślin. Tytanit to płynny, mineralny stymulator wzrostu i plonowania
roślin. Aktywuje i wzmacnia naturalne
procesy fizjologiczne w roślinach i w ten
sposób korzystnie wpływa na parametry
jakościowe i ilościowe plonu. Tytanit korzystnie wpływa na funkcje fizjologiczne

fot. Polger Kido

Fot. 7. Bio-Algeen S90

roślin. Zwiększa zawartość chlorofilu
w liściach, co intensyfikuje fotosyntezę
i w efekcie korzystnie wpływa na przyrost
biomasy i plon roślin. Istotnie zwiększa
pobieranie składników pokarmowych
z gleby, zwłaszcza potasu (K), azotu (N),
magnezu (Mg) i wapnia (Ca) oraz żelaza (Fe). Wzmacnia naturalną odporność
roślin na czynniki stresowe. Trzeci z polecanych produktów to Optycal. Jest to
innowacyjny, rozpuszczalny w wodzie,
aktywator wapniowy do stosowania dolistnego, poprawiający wielkość, jakość
i właściwości przechowalnicze plonu. Zaopatruje rośliny w wapń w dwojaki sposób: stymuluje pobieranie wapnia z gleby
i jego transport do najmłodszych części
roślin (efekt pompy auksynowo-wapniowej) i dostarcza łatwo przyswajalny organiczny wapń bezpośrednio w zabiegu
dolistnym.
Firma Osadkowski SA proponuje
preparaty meksykańskiego producenta Cosmocel. Terra Sorb Complex to
dolistny stymulator wzrostu oparty na
aminokwasach, który dzięki swojej uniwersalnej formule wspomaga rozwój roślin na każdym etapie. Użyty na początku
sezonu wegetacji lub tuż po sadzeniu
przyśpiesza metabolizm roślin i przyczynia się do lepszego wzrostu masy wegetatywnej. Szczególnie polecany w walce
ze skutkami stresów oraz jako preparat
podnoszący skuteczność środków ochrony roślin. W uprawie wczesnych w dawce
1,25–1,5 l/ ha. Maxi- Grow jest nawozem
pochodzenia naturalnego o działaniu

reklama

biostymulującym na roślinę. W skład jego
unikatowej kompozycji, w której wykorzystano ekstrakty roślinne, wchodzi ponad 50 aktywnie działających substancji
organicznych. Maxi-Grow wspomaga
procesy metaboliczne zachodzące w roślinach i ich wzrost przy niekorzystnych
warunkach atmosferycznyc. Maxi Grow
zaleca się stosować w dawce 0,25–
0,5 l/ha.
Firma Polger Kido producentom
wczesnych kapust poleca nawóz organiczny Bio-Algeen S90. Jest on naturalnym wyciągiem z glonów morskich
i wodorostów. Stymuluje wzrost i rozwój
systemu korzeniowego roślin, co zwiększa ich tolerancję na niekorzystne warunki uprawy: niedostatek wody, skoki
temperatury, porażenie przez choroby.
Wymagane jest 2, 3-krotne zastosowanie
Bio-Algeen S90. Może być on podawany
przy kiełkowaniu nasion, w stadium siewek, czy w okresie wczesnego wzrostu
(szczególnie przy przesadzaniu lub sadzeniu roślin na miejsce stałe) wpływa
na tworzenie silnego systemu korzeniowego. Szczególnie polecany jest do
stosowania w okresach słabszego wzrostu spowodowanego porażeniem lub
uszkodzeniem systemu korzeniowego,
zmianami warunków uprawowych (zbyt
niskie lub wysokie temperatury, małe lub
nadmierne nawilgocenie podłoża). Bio-Algeen S90 może również stymulować
wzrost roślin osłabionych przez choroby
i szkodniki. Może być podawany zarówno
pod osłonami, jak i w uprawie polowej,
także łącznie z innymi środkami. Zaleca
się stosowanie roztworu 0,2–1%.
Firma Procam proponuje stosowanie w uprawie kapustnych biostymulatora ImPROver+ zawierającego proste
związki fenolowe, naturalnie występujące
w roślinach. Składniki preparatu pośrednio stymulują syntezę fitohormonów roślinnych pobudzając rośliny do szybszego
wzrostu wegetatywnego i generatywnego. Stosowanie preparatu w warunkach
stresowych zwiększa tolerancję roślin
na stres, przyspiesza ich adaptację do
zmieniających się warunków uprawy, jak

Indywidualny

dobór rozwiązań
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koncentracji bioaktywnych
związków organicznych. Zawiera florotaninę, fukoidynę,
laminarynę, mannitol, alginian, aminokwasy oraz witaminy, które łącznie wykazują działanie hormonalne
typu auksyn, cytokinin i giberelin. Produkt stymuluje
wiązanie główki, poprawia
dorastanie i smak plonu. Ponadto zwiększa tolerancję
Fot. 8. ImPROver+
Fot. 9. Fertiactyl Starter
na niskie i wysokie temperatury oraz inne niekorzystne
również przyśpiesza regenerację roślin po warunki, zmniejsza stres związany z wysaustąpieniu czynnika stresowego. Ponad- dzeniem rozsady i poprawia rozwój systeto preparat ImPROver+ wpływa stymulu- mu korzeniowego. Zaleca się stosowanie
jąco na proces fotosyntezy, co skutkuje 0,15% roztworu do podlewania rozsady.
zwiększeniem potencjału plonotwórcze- Należy wykonać ok. 2 zabiegi 7 i 3 dni
go, większym przyrostem biomasy oraz przed wysadzeniem rozsady na miejsce
poprawą jakości plonu. Kolejny z pole- stałe. Pierwsza aplikacja po wysadzeniu
canych produktów – SuperFifty Algae rozsady na miejsce stałe roztworem o stę500 SL to biostymulator o wysokiej żeniu 0,2%, następne aplikacje co 7–14
fot. Timac Agro

fot. Procam

Trudny wybór

W sezonie 2019/2020 pierwsze zamówienia
na nasiona najwcześniejszych kapust realizowaliśmy na przełomie listopada i grudnia
2019 r. Prawdopodobnie tak wczesne terminy były związane z prognozami długoterminowymi, które jak się okazuje słusznie,
nie zapowiadały nadejścia zimy. Producenci
jak zwykle postanowili zaryzykować, ponieważ choćby 3, 4 dni wcześniej zebrany plon
w przypadku kapust to nawet o 20–30%
wyższa cena sprzedaży i płynniejszy zbyt.
W tym sezonie o odmianę Jetma F1 (Rijk
Zwaan) pytało u nas najwięcej producentów. Firma Rijk Zwaan przygotowała nawet
niespodziankę oferując w standardzie nasiona o masie (MTN) 7,8 g , tak grubych i ciężkich nasion nie było od wielu lat. Wśród najpopularniejszych odmian były też Zarissima
RZ F1 (okres wegetacji 50–55 dni), Carrera F1
(50–55 dni), Constable F1 (55–57 dni), Bolikor F1 (58–60 dni) a także niespodziewane
objawienie sezonu 2019–2020 – odmiana
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fot. A. Czerwińska-Nowak

Kapusta wczesna z rejonu
Łęczycy

dni. Do aplikacji przed spodziewanym
stresem i do dwóch zabiegów po jego
wystąpieniu co 5-7 dni należy stosować
roztwór 0,2%–0,3%.
Do uprawy wczesnych warzyw kapustnych firma Timac Agro poleca
nawozy wsparte o kompleksy biostymulujące. Z produktów granulowanych szczególnie polecana jest gama
zawierająca technologię TOP-PHOS. Są
to nawozy wieloskładnikowe w tym jeden bezchlorkowy, w których fosfor jest
zabezpieczony przed uwstecznianiem
się w glebach kwaśnych i zasadowych.
W zależności od potrzeb i wyników
analizy glebowej można dobrać najbardziej odpowiedni dla potrzeb gatunku. Dodatkowo nawozy te wzbogaca
kompleks Physio+ czyli aminopuryna
wspomagająca ukorzenianie się rośliny
oraz pozwalająca jej lepiej wykorzystać
składniki pokarmowe oraz wodę z gleby.
Każdy z tych nawozów zawiera również

Ranini F1 firmy Bejo Zaden (58 dni). W sezonach 2017/2018 i 2018/2019 zaskoczyła
ona wszystkich testujących potencjałem
plonotwórczym i wczesnością. Paweł Bednarek pracownik Bejo Zaden ulokował próby w okolicach Piątku i po kolejnym roku
testów pochwalił się wspaniałym wynikiem
przywożąc 4 maja 2019 r główki kapusty Ranini F1 o masie 1,6 kg. Miały one miały piękny
żywozielony kolor i były twarde. W mojej
ocenie najpopularniejsze odmiany utrzymały sprzedaż na poziomie roku ubiegłego.
Na pewno poziom sprzedaży tych odmian
był podsycany brakiem dostępności nasion
kilku znanych kapust z tego segmentu m.in.
Emilly F1, która w naszym rejonie jest bardzo

ceniona. Siew nasion kapust między świętami Bożego Narodzenia a Nowym Rokiem,
czyli w najpopularniejszym w rejonie Piątku
i Łęczycy terminie pozwolił na uzyskanie
przy tak sprzyjających warunkach pogodowych roślin gotowych do przepikowania
już 8 stycznia (czyste szaleństwo), ale dzięki temu w 2020 r. kapusty są sadzone już
w lutym.
Życzymy wszystkim producentom
wczesnych warzyw sprzyjającej pogody
oraz dużo satysfakcji i zadowolenia
Iwona i Krzysztof Kubatko
Dystrybucja Nasion Holenderskich
Łęczyca

Fot. 10. a. Goteo b. Kontrola; fot. UPL

Mezocalc czyli wysoce reaktywny węglan
wapnia, którego głównym zadaniem jest
prawidłowe odżywienie roślin tym niezbędnym składnikiem. Szczególnie polecamy nawóz Eurofertil TOP 51 NPK
lub w przypadku przekroczenia poziomu
chlorków w glebie bezchlorkowy Eurofertil TOP 30 Horti. Kolejny produkt polecany
w początkowym okresie wegetacji roślin
to preparat nalistno-doglebowy czyli
Fertiactyl Starter. Oprócz składników
pokarmowych NPK (13-5-8) zawiera on
substancje biostymulujące wpływające
na lepsze ukorzenianie się roślin (Zeatyna) oraz działa antystresowo. Kompleks
wzbogacają również kwasy huminowe
i fulwowe, które poprawiają strukturę
gleby i pozwalają lepiej wykorzystać jej
potencjał. Produkt warto zastosować na
etapie produkcji rozsady lub przed wysadzeniem w stężeniu 0,5% dla warzyw
kapustnych. Można powtórzyć zabieg
tym preparatem po wysadzeniu i wtedy
dawka wynosi 5 l/ha. W trakcie wegetacji
specjalista firmy Timac poleca nawozy
z gamy Fertileader - siedem produktów
różniących się składem pierwiastkowym.
Ich cechą wspólną jest kompleks biostymulujący Seactiv, składający się z Glicyny-Betainy, IzoPentylu Adeniny oraz
aminokwasów. Seactiv zawiera naturalny
osmoprotector czyli cząsteczkę powalającą utrzymać wodę wewnątrz komórki
z antystresowym działaniem, który reguluje przepływ wody wewnątrz rośliny. Kompleks ma wpływ na aktywność
fizjologiczną rośliny, poprawia absorpcję
wody i składników pokarmowych przez
korzeń. Seactiv opóźnia starzenie się komórek i stymuluje poprzez fotosyntezę
zdolność produkcyjną rośliny.

Uprawa warzyw kapustnych na wczesny zbiór w tunelach jest zadaniem wymagającym wysokiego poziomu agrotechniki, prawidłowo zbilansowanego
nawożenia i biostymulacji. UPL Polska
(po połączenia UPL i Arysta LifeScience)
od lat oferuje plantatorom rozwiązania
w tym zakresie. W przypadku warzyw
kapustnych, uprawianych pod osłonami
najciekawszym wyborem jest Goteo –
preparat zawiera biologicznie aktywny
filtrat z alg morskich Ascophyllum nodosum, wzbogacony jest o fosfor (P2O5

– 13%) oraz potas (K2O – 5%). Mieszanina
związków o działaniu biostymulującym,
w połączeniu z makroelementami odgrywającymi najważniejszą rolę w rozwoju korzeni (fosfor) i gospodarki wodnej
(potas) pozwala na wyprodukowanie wysokiej jakości rozsady, z silnie rozbudowanym systemem korzeniowy, jak również
lepsze pobieranie składników i wcześniejsze uzyskania plonu roślin. Goteo wykazuje również silne działanie regenerujące
– na przykład po wystąpieniu przechłodzenia, uszkodzenia korzeni, poparzeń
pestycydami czy stres po przesadzeniu
rozsady na miejsce stałe. Produkt można
aplikować poprzez podlewanie (szczególnie ważne dla rozsady – termin od
1 liścia właściwego, 2–4 razy), jak również
w formie oprysku roślin (1–3 zabiegi po
posadzeniu roślin). Możliwe jest także podanie poprzez linie kroplujące. W każdym
przypadku dawka wynosi 0,1% stężenia
produktu w wodzie.
reklama

Zalecany przez
IO w Skierniewicach
do intensywnej produkcji warzyw
pod osłonami i w gruncie
oraz w uprawach
sadowniczych i jagodowych
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Trudny wybór

Aleksandra Czerwińska-Nowak

Ogórki
grubobrodawkowe
do tuneli na wiosnę

fot. A. Czerwińska-Nowak

Latem pisaliśmy o ogórkach brodawkowych polecanych do uprawy tunelowej w cyklu jesiennym. Na początku nowego sezonu przyglądamy się odmianom
wartym polecenia do uprawy wiosennej.

Absolut F1 (Bejo Zaden) to odmiana do
wczesnej uprawy tunelowej i szklarniowej. Owoce o proporcjach długości do
średnicy 3,4 : 1 są ciemnozielone, wyrównane z połyskiem, bardzo trwałe po zbiorze. Rośliny o dużym wigorze, ze średniej
długości międzywęźlami mają otwarty
pokrój, są tolerancyjne na wysoką temperaturę. Sposób prowadzenia roślin – na
płask i przy siatkach, sznurach.
42
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Amant F1 (Bejo Zaden) to bardzo
wczesny mieszaniec partenokarpiczny
przeznaczony do wczesnowiosennej
uprawy pod osłonami na świeży rynek
i ogórki małosolne. Owoce grubobrodawkowe o cylindrycznym, wyrównanym kształcie są jasnozielone z białą
smugą. Silny wigor roślin.
Argument F1 (Bejo Zaden)
to wczesna, partenokarpiczna

grubobrodawkowa do uprawy w tunelach foliowych z przeznaczeniem na
świeży rynek i ogórki małosolne. Owoce
są cylindryczne o proporcjach długości
do średnicy 3,3–3,4 : 1 i kolorze jasnozielonym. Rośliny ze słabszym wzrostem
pędów bocznych i dobrym wiązaniem
owoców na pędzie głównym.
Barvina F1 (BASF-Nunhems) jest
jedną z najwcześniejszych odmian

reklama

fot. Bejo Zaden

Ogórek
szklarniowy
MIDI

fot. BASF

Barvina F1
fot. BASF

fot. Bejo Zaden

Absolut F1

Melen F1

Standard na polskim rynku
fot. Bejo Zaden

Amant F1

Argument F1

grubobrodawkowych polecaną do uprawy całorocznej na ogórki małosolne i kiszone. Owoce o proporcjach długości do
średnicy 3,2 : 1 są ciemnozielone o jednolitej barwie pokryte umiarkowanie licznymi brodawkami. Rośliny mają silny wzrost
i otwarty pokrój, są bardzo plenne.
Bettina F1 (BASF-Nunhems) to bardzo wczesna odmiana do nasadzeń
wiosennych i wczesnoletnich. Owoce

Grummel F1
Bettina F1

o równomiernej barwie i dość licznych brodawkach mają wysoką jakość
i proporcje długości do średnicy 3,2 : 1.
Rośliny o otwartym pokroju nie wymagają cięcia. Mają wysoki potencjał plonotwórczy.
Bjorn F1 (Enza Zaden) to odmiana
do nasadzeń w obiektach ogrzewanych
od połowy lutego i późniejszej uprawy
w tunelach nieogrzewanych. Zrównoważony rozwój roślin przy silnym systemie korzeniowym umożliwia uprawę na
wszystkich rodzajach podłoży. Owoce
są jednolicie zielone, bez jasnych smug,
z dużą liczbą brodawek przez cały okres
uprawy. Pędy boczne są krótkie, generatywne.

Jakość i wydajność
w typie MIDI

Enza Zaden
Poland Sp. z o.o.
ul. Puławska 543/17
02-844 Warszawa
tel.: +48 (22) 64 95 207
e-mail: zamowienia@enzazaden.pl

enzazaden.pl
1/2020 43
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fot. BASF

Capricorn F1

Director F1

Brawo F1 (W. Legutko) to wczesna
partenokarpna odmiana do uprawy pod
wysokimi i niskimi osłonami. Tworzy jasnozielone, smukłe owoce (3,2 : 1), kształtne ze
średnią brodawką. Nadaje się do produkcji
ogórków małosolnych i kiszenia.
Cantara RZ F1 (Rijk Zwaan) to wczesna odmiana polecana do upraw tunelowych i szklarniowych z nasadzeń od
połowy stycznia. Rośliny mają generatywny pokrój, tworzą krótkie pędy boczne i mocny system korzeniowy w jednym kącie liścia wiążą po kilka owoców.
Owoce są jasnozielone, równomiernie
wybarwione na całej długości o małej
liczbie brodawek. Stosunek długości do
średnicy wynosi 3,1 : 1.

Capricorn F1 (Yuksel) to wczesna odmiana do uprawy w cyklu wiosennym
i jesiennym pod osłonami. Nadaje się
do uprawy w podłożach tradycyjnych
i inertnych. Liście są średniej wielkości,
mają krótkie międzywęźla i krótkie pędy
boczne. Owoce o długości 10 – 12 cm
są jasnozielone z delikatnymi smugami.
Odmiana stabilnie plonuje także podczas upałów.
Director F1 (BASF-Nunhems) to
ogórek do uprawy w cyklach wiosennym, wczesnojesiennym i jesiennym –
średniej długości i przedłużonych. Odmiana jest tolerancyjna na zaburzenia
fizjologiczne i stres termiczny. Owoce
są ciemnozielone, błyszczące pokryte

skórką z brodawkami. Rośliny mają generatywny typ wzrostu.
Ekol F1 (Syngenta) jest odmianą
przeznaczoną do uprawy szklarniowej
i tunelowej. Rośliny o zbalansowanym
wigorze równomiernie plonują i mają
ograniczoną skłonność do tworzenia
pędów bocznych. Odmiana wyróżnia
się jasnozielonym kolorem i smukłym
kształtem owoców pokrytych średniej
wielkości brodawkami. Dorastają one do
10 cm, a stosunek długości do średnicy
wynosi 3,2 : 1.
Hercules F1 (Yuksel) to odmiana do
uprawy pod osłonami w cyklu wiosennym i jesiennym. Rośliny są bardzo silne, o stosunkowo niewielkich liściach

fot. Rijk Zwaan

fot. Yuksel

Brawo F1

fot. Enza Zaden

fot. W. Legutko

Trudny wybór

Bjorn F1

Cantara RZ F1
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fot. Syngent

fot. Yuksel Tohum

fot. Rijk Zwaan

Ekol F1

Hercules F1

Kybria RZ F1

i krótkich międzywęźlach. Owoce są
intensywnie zielone, z wydatnymi i licznymi brodawkami, długości 9–11 cm.
Charakteryzują się trwałością i jędrnością, nie przerastają na długość.
Kybria RZ F1 (Rijk Zwaan) to odmiana
polecana do uprawy pod osłonami od
stycznia do jesieni. Rośliny o otwartym
pokroju mają generatywny typ wzrostu
i ograniczoną liczbę pędów bocznych.
Odmiana jest bardzo wczesna i tworzy
po kilka jasnozielonych owoców w kącie
liścia. Owoce są proste, kształtne i nie
przerastają, stosunek długości do średnicy wynosi 3,1 : 1.
Marvi F1 (Sakata) to bardzo wczesna
odmiana (plonuje po 32–35 dniach od
posadzenia) przeznaczona do uprawy
tunelowej od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Silne rośliny o otwartym pokroju i krótkich międzywęźlach wiążą od

1 do 4 owoców w węźle. Owoce o długości do 16 cm odznaczają się dobrą jakością pozbiorczą. Nie tracące brodawek
w czasie upałów.
Mirabelle F1 (Bayer – Seminis) jest
wczesną, plenną odmianą do całorocznej uprawy pod osłonami dobrze

sprawdzoną w polskich warunkach.
Rośliny o średniej sile wzrostu tworzą
smukłe, jasnozielone owoce pokryte
średniej wielkości brodawkami. Są one
wyrównane, bez skłonności do przerastania na grubość, o stosunku długości
do średnicy 3,3 : 1.
reklama

PASSION F1

OGÓRKOWA INSPIRACJA
plenny i łatwy
w uprawie
partenokarpiczny,
wczesny

fot. Sakata

wspaniały smak,
stała jakość

Marvi F1

TOMA SEEDS, Tomasz Marasik
ul Długa 26, 32-061 Rybna
t.marasik@marasik.com.pl
tel./fax: 12 280 43 66, kom: 605
41 88
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fot. Enza Zaden

Severin F1

Romara RZ F1

SV 3506 CV F1

Nass F1 (Sakata) to odmiana o ciemnozielonych owocach, przeznaczona
do uprawy tunelowej wiosną. Rośliny
o silnym wigorze adaptują się do chłodnych oraz gorących warunków klimatycznych. Owoce o wyraźnej brodawce
długo utrzymują jakość owoców po
zbiorze.
Passion F1 (Toma Seeds) to wczesna,
wysokoplenna odmiana przeznaczona
do uprawy w szklarniach, tunelach foliowych. Owoce są grubobrodawkowe,
żywozielone, z jasną smugą na 1/5 długości. Stosunek średnicy do długości
wynosi: 3,2–3,5 : 1. Przy prawidłowej
agrotechnice w węźle zawiązuje 2–4
owoców. Rośliny tworzą silny system
korzeniowy.

Romara RZ F1 (Rijk Zwaan) to odmiana grubobrodawkowa do uprawy
w szklarniach i tunelach foliowych
od lutego do jesieni – również w systemie na parasol. Rośliny są silne, tolerancyjne na wysoką temperaturę,
stabilnie plonują. Owoce są jednolicie zielone, bardzo wyrównane o proporcjach
3,1 : 1.
Severin F1 (Enza Zaden) to odmiana
do nasadzeń w obiektach nieogrzewanych, na zbiory wiosenne i jesienne. Rośliny bardzo dobrze zawiązują owoce, na
pędzie głównym po 1–2 zawiązki w węźle, na pędach bocznych 2–4 w każdym
węźle. Dzięki temu i tolerancji na warunki uprawowe jest odmianą bardzo plenną i wczesną. Owoce są ciemnozielone,
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fot. Sakata

fot. A. Czerwińska-Nowak

Passion F1

fot. A.Czerwińska-Nowak

Mirabelle F1

fot. Rijk Zwaan

fot. Bayer

Trudny wybór

Teslin F1

bez jasnych smug, z dużą liczbą brodawek także w pełni lata.
SV 3506 CV F1 (Bayer – Seminis) to
wczesna odmiana do uprawy w cyklu
wczesnowiosennym, letnim i jesiennym
o generatywnym wzroście i otwartym
pokroju. Rośliny o krótkich międzywęźlach tworzą mało pędów bocznych.
Wiążą one smukłe owoce wyrównane
przez cały okres uprawy o długości
10–13 cm, intensywnie zielonej skórce
i grubych brodawkach.
Teslin F1 (Sakata) jest wczesną odmianą do uprawy tunelowej o bardzo
wysokim potencjale plonotwórczym.
Rośliny o otwartym pokroju i wysokiej
zdrowotności regularnie wiążą owoce
nawet w wysokiej temperaturze. Są one
ciemnozielone, wyrównane o wyraźnej
brodawce utrzymują swoja jakość do
końca cyklu wegetacji.

W branży

Z wizytą w kraju półksiężyca
Polscy producenci warzyw pod osłonami wykorzystali zimową przerwę
w uprawie na podglądanie produkcji w słonecznej Turcji z firmą Yuksel
Tohum Polska.

fot. 1–4 Yuksel Tohum

Fot. 2. Siedziba firmy Yuksel Tohum w Antalyi

Fot. 1. Obiekty doświadczalne i produkcyjne w Antalyi

W dniach od 7 do 14 grudnia 2019 r. polscy producenci pomidorów, ogórków
i papryki gościli w tureckiej Antalyi na
zaproszenie firmy Yuksel Tohum Polska.
Uczestnicy wyjazdu odwiedzili siedzibę
i nowoczesne obiekty doświadczalne
i produkcyjne Yuksel Tohum, w których
prowadzone są prace nad uzyskaniem
nowych odmian m.in. pomidorów, ogórków, papryki, oberżyny, cukinii, melonów
i arbuzów, których odbiorcami jest ponad

Fot. 4. Uprawa pomidorów malinowych

70 krajów świata. Menadżer firmy – Hasan Kurt przybliżył bogate doświadczenie firmy i nowoczesne technologie
stosowane w produkcji nasion. Zapoznał
uczestników wycieczki z najnowszymi
osiągnięciami i postępem w hodowli
roślin. Rolnicy mogli obejrzeć szklarnie,
w których prowadzone są prace badawcze i produkcja towarowa. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się mało znane
w Polsce odmiany warzyw wyhodowane
dla rynków azjatyckiego i amerykańskiego. Jedną z ciekawszych odmian z punktu widzenia polskiego rynku pomidorowego była Fuchsia F1 o malinowych,
lekko karbowanych owocach. Jest to
wczesna odmiana o krótkich międzywęźlach i mocnym ulistnieniu. Owoce
są smaczne, dobrze wypełnione (bez
pustych przestrzeni) o okazałej szypułce.
Osiągają one masę ok. 250–300 g i długo
utrzymują trwałość po zbiorze. Wszystkie uprawy w stacji Yuksel Tohum są prowadzone z zachowaniem najwyższych
standardów ekologicznych. Zwiedzający

Fot. 3. Elżbieta Cichoszewska i Bartłomiej Majda
– zespół Yuksel Tohum Polska

mogli testować walory smakowe warzyw
i ocenić ich jakość. Do dyspozycji gości
były nowoczesne szklarnie o powierzchni
ponad 100 ha. Ogromna różnorodność
odmian w każdym gatunku warzyw i zastosowane technologie produkcji zaskoczyły zwiedzających. Hasan Kurt oprowadził rolników także po siedzibie firmy,
gdzie mogli oni obejrzeć film przedstawiający historię i największe osiągnięcia
technologiczne Yuksel Tohum.
Opracowała
Aleksandra Czerwińska-Nowak
Na postawie informacji Yuksel Tohum
1/2020
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Z targów w Nadarzynie

Nagrodę otrzymała w tym roku firma
Royal Brinkman za opryskiwacz Enbar
do zamgławiania szklarni z użyciem
środków ochrony roślin, pozwalający
na znaczne ograniczenie zużycia preparatów chemicznych. Dzięki rozbiciu
cieczy roboczej na mikroskopijne krople znacznie zmniejsza się jej wydatek,
a zatem koszt zabiegu jest niższy. Substancja aktywna zostaje równomiernie
rozprowadzona w obrębie uprawy (za
pomocą wentylatorów szklarniowych)
nawet w trudno dostępnych miejscach,
bez pozostałości i strat.
Laureatem nagrody została także
firma Agrosimex za produkt Delfin WG.
Jest to biologiczny środek przeznaczony do zwalczania gąsienic różnego rodzaju szkodników z rzędu motyli
(Lepidoptera), m.in. zwójki liściowe żerujące na jabłoniach, gruszach. Środek
jest preparatem mikrobiologicznym na
bazie zarodników i kryształów Bacillus

Fot. 2. Nagroda dla firmy Agrosimex
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thuringiensis spp. kurstaki. Kilka godzin
po spożyciu środka gąsienice przerywają
żerowanie, a następnie po paru dniach
obumierają. Młode gąsienice są znacznie wrażliwsze niż starsze. Zastosowanie:
bakłażan, brokuł, cukinia, grusza, jabłoń,
jarmuż, kalafior, kapusta brukselska, kapusta głowiasta biała, kapusta głowiasta czerwona, kapusta pekińska, kapusta
włoska, melon, ogórek, pomidor, rośliny
ozdobne, winorośl.
Kolejna nagroda trafiła do firmy
Carbohort za produkt Carbohumic –
ekologiczny preparat do odżywiania
roślin powstający z bogatych w kwasy
humusowe polskich kopalin leonardytu,
znajdujących się bezpośrednio nad złożami węgla brunatnego. Środek zawiera stężone kwasy humusowe, fulwowe
oraz huminy sprzyjające tworzeniu się
próchnicy w glebie, stanowiącej podstawowe źródło odżywcze dla roślin.
Carbohumic poprawia strukturę gleby,

fot. 1–3 A. Czerwińska-Nowak, M. Wierzbicki

Podczas jubileuszowej X edycji Targów Sadownictwa i Warzywnictwa
TSW w Nadarzynie po raz siódmy przyznano Nagrody im. Prof. Szczepana
A. Pieniążka. Jury konkursu nagrodziło najbardziej innowacyjne i korzystne dla ogrodnictwa, środowiska i społeczeństwa produkty zgłoszone
przez wystawców.

Fot. 1. Nagroda dla Royal Brinkman za
opryskiwacz Enbar

zwiększa zasobność oraz stymuluje jej
aktywność mikrobiologiczną.
Wyróżniona została firma Plantalux
oferująca rozwiązania w zakresie doświetlania roślin lampami LED za produkt Plantalux Medio, który gromadzi
dane klimatyczne w szklarniach oraz
farmach wertykalnych.
Opracowała
Aleksandra Czerwińska-Nowak

Fot. 3. Zespół firmy Carbohort z nagrodą dla produktu Carbohumic

Wirus mozaiki pepino to już powszechny problem w polskich szklarniach.
Jak dotąd jedyną skuteczną bronią w walce z tym wirusem jest profilaktyczne szczepienie młodych roślin łagodnymi szczepami wirusa. O zaletach i potencjalnych wadach tego rozwiązania dyskutowano podczas
kameralnego spotkania zorganizowanego dla producentów pomidorów
w Kaliszu 26 listopada ub.r. zatytułowanego „Choroby wirusowe w uprawie pomidora. Prewencja w walce z PMV – nowoczesna szczepionka V10.”

Ekspertem zaproszonym na spotkanie
w Kaliszu była Jessica Zuidgeest z firmy
Valto produkującej szczepionkę V10.
W prelekcji uczestniczyli również specjaliści firmy Koppert Polska dystrybuującej szczepionkę – Maria Lis, Sabina
Łukaszewicz i Paweł Rudzki.
Prelegenci szczegółowo omówili
skład i mechanizm działania szczepionki
oraz sposób i warunki do jej stosowania.
PMV bardzo szybko rozprzestrzenia się
w uprawie powodując duże straty. Jak
dotąd zidentyfikowano cztery szczepy
wirusa: europejski, peruwiański, amerykański 1 i chilijski 2, które mogą występować w wariantach łagodnych lub
agresywnych – te drugie atakują komórki
roślinne i bardzo szybko się w nich rozwijają porażając całe rośliny i łatwo przenoszone są mechanicznie na kolejne .
Szczepionka V10 firmy Valto zawiera
dwa łagodne szczepy wirusa, które zaaplikowane na wczesnym etapie wzrostu roślin aktywują ich system odpornościowy przygotowując go do szybkiego
działania na wypadek infekcji agresywnym szczepem wirusa. Aby ochrona
przed wirusem była pełna, zaszczepione
muszą być wszystkie rośliny w obiekcie,
stąd rekomendowaną metodą aplikacji
jest ręczne nanoszenie roztworu. Pracownik zaopatrzony w bawełniane rękawiczki zwilża palce szczepionką i następnie naciska jeden w pełni rozwinięty liść
na każdym z pędów rośliny w taki sposób, aby widoczne było jego zgniecenie,

ale nie doszło do rozerwania blaszki liściowej. Można również nanosić produkt
na liście pocierając je chropowatą stroną
zwilżonej w roztworze gąbki. Wszystkie
narzędzia niezbędne do aplikacji dostarczane są wraz ze szczepionką. Tak
zaaplikowana szczepionka rozchodzi się
po całej roślinie. Specjalistka firmy Valto
zaznaczała, że nie stosuje się szczepienia
w formie oprysku, ponieważ jak wynika
z doświadczeń firmy nie daje on 100%
skuteczności. W cenę produktu firmy
Valto wliczony jest serwis doradczy oraz
asysta przeszkolonych doradców firmy
Koppert podczas aplikacji szczepionki.
Ponadto po czterech tygodniach od
inokulacji pobierane są próbki roślin (20
próbek na ha i jedna próba mieszana
z całego ha uprawy), w których bada
się obecność i liczebność cząsteczek
poszczególnych szczepów wirusa , aby
ocenić skuteczność immunizacji. Jessica
Zuidgeest przekonywała, że szczepienie
powinno się wykonywać jak najszybciej
po wniesieniu roślin do szklarni. Jeśli
rozsada produkowana jest we własnym
gospodarstwie można zastosować V10
jeszcze w mnożarce. Specjalistka zapytana czy szczepienie roślin, będących
w stanie stresu po transporcie z firmy
rozsadowej nie jest dla nich nadmiernym obciążeniem i czy lepszym rozwiązaniem będzie opóźnienie tego zabiegu
odpowiedziała, że firma Valto nie rekomenduje takich praktyk, ponieważ istnieje ryzyko, że osłabione rośliny zostaną

fot. A. Czerwińska-Nowak

Dyskusja o szczepieniu pomidorów
przeciwko PMV
Fot. 1. Roślina porażona wirusem PMV

przed szczepieniem zainfekowane agresywnym wirusem.
Ogrodnicy uczestniczący w spotkaniu podkreślali, że immunizacja roślin
łagodnymi szczepami wirusa w Polsce
dopiero raczkuje, dlatego bardzo szczegółowo dopytywali o możliwe negatywne konsekwencje tego zabiegu m.in.
nieznaczne przyhamowanie wzrostu
roślin bezpośrednio po szczepieniu.
Przedstawione podczas spotkania wyniki plonowania roślin szczepionych
i nieszczepionych wskazywały jednoznacznie, że ta krótkotrwała reakcja nie
rzutuje negatywnie na plonowanie
roślin, przeciwnie, w przypadku roślin
szczepionych plony były nawet nieco
wyższe, co potwierdził jeden z obecnych
ogrodników, który testował produkt
w jednym ze swoich obiektów i porównywał efekty z uprawami nieszczepionymi. Podczas podsumowania dyskusji
zwrócono uwagę na dynamiczny wzrost
procentowego udziału holenderskich
gospodarstw szczepiących pomidory
przeciwko wirusowi mozaiki pepino na
przestrzeni kilku ostatnich lat. Obecnie, aż 95% tamtejszych ogrodników
decyduje się na ten zabieg. Podobny
scenariusz przewidywany jest także dla
Polski. Na zakończenie spotkania Jessica
Zuidgeest podkreśliła, że kompleksowe
działania ukierunkowane na ograniczenie problemu jaki stanowi wirus mozaiki pepino obejmują kilka elementów tj.
uprawę odmian o małej podatności na
wirusa (nie udało się wyhodować odmian o pełnej odporności), szczepienie
roślin łagodnymi szczepami pepino oraz
restrykcyjne przestrzenie protokołów higienicznych w gospodarstwach.
Aleksandra Czerwińska-Nowak
1/2020
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Propozycje do uprawy pod osłonami w Sandomierzu
Rejon Sandomierza to nadal bardzo mocny punkt na pomidorowej mapie
polski, choć uprawia się tam już znacznie mniej pomidorów przy palikach
czy w tunelach foliowych niż na początku lat 2000. To właśnie Sandomierz
wybrała firmy Hazera na miejsce prezentacji najważniejszych odmian ze
swojej oferty, która odbyła się 9 stycznia 2020 r. Współorganizatorami
spotkania były firmy Yara Poland, Biocont Polska i BASF.

bardzo twarde, ciężkie owoce o masie
200–300 g, które sporadycznie mogą
się nierównomiernie wybarwiać. Zbiór
powinien być wykonywany przy użyciu sekatora (do sprzedaży z szypułką),
ponieważ szypułki nie tworzą kolanka.
Wśród odmian malinowych o dużych
owocach (powyżej 200 g) prelegentka
polecała Manistellę F1. Zaletą rośliny jest
silny wigor i dlatego powinno się sadzić
rozsadę już z pierwszym gronem, a przy
większym zagęszczeniu wskazane jest
usuwanie liścia. Roślina jest umiarkowanie odporna na pięć ras Cladosporium.
Odmiana Kwintella F1 o malinowych
lekko żebrowanych owocach, bez zielonej piętki polecana jest do uprawy na
6 gron. Roślina ma bardzo dobry wigor,
nie jest wrażliwa na niedobór Mg.
Janusz Gajzler scharakteryzował
odmiany dedykowane do uprawy
szklarniowej. Najwięcej uwagi poświęcił
Rosamundzie F1, która wyróżnia się zarówno kształtem owoców, jak i smakiem.

fot. A. Maziarz

Małgorzata Zadura poinformowała, że
w ofercie Hazery są również odmiany
firmy francuskiej HM.Clause i włoskiej
ISI Sementi. Wśród pomidorów o nietypowym kształcie wyróżniła odmiany
Corazon F1 i Gotico F1 o generatywnym
wzroście. Ich sakiewkowate owoce,
w których w komorach nasiennych
czasem mogą pojawiać się puste przestrzenie, są smaczne i chętnie kupowane
przez odbiorców. Większość owoców
uzyskuje masę ok. 200 g. Kolejna z omawianych odmian Gourmandia F1 jest
pomidorem o bardzo mocno żebrowanych, delikatnych, bardzo smacznych
owocach. Owoce przypominają pomidory uprawiane przy palikach odmian
typu bawole serce. Rośliny mają umiarkowany wigor. Cornabel F1 to odmiana
o wydłużonym kształcie owoców. Wiąże
je obficie w rozbudowanych gronach,
w których owoce nie zawsze dojrzewają równomiernie. Cabosse F1 jest polecana do uprawy na 6, 7 gron. Wiąże

Fot. 1. Organizatorzy spotkania w Sandomierzu
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Rośliny są wymagające, ale można je
uprawiać nie tylko w szklarniach, ale także w nowoczesnych tunelach. Odmiana
polecana jest do sadzenia najwcześniej
w lutym, ponieważ jest wrażliwa na niedobór światła. Dobrze reaguje na szczepienie na podkładkach o silnym wigorze.
Poza tym w sezonie czasami zachodzi
potrzeba pozostawienia dodatkowych
liści. Te działania pozwalają na przełamanie genetycznej generatywności roślin. Do uprawy wprowadzono odmianę
V534 F1 o wydłużonych, bardzo trwałych
owocach o żółtej barwie. Framboo F1
jest odmianą o malinowej barwie lekko
żebrowanych owoców o imponującej
trwałości. Kolejna malinowa propozycja
do szklarni – Rapanui F1 tworzy owoce
w kalibrażu BB. Owoce są bardzo trwałe
i mogą być sortowane mechanicznie.
Odmiana polecana jest do przedłużonej
uprawy w szklarni zwłaszcza po zaszczepieniu na podkładce. Genio F1 to propozycja typu cherry, która tworzy bardzo
smaczne, kuliste owoce o intensywnie
czerwonej barwie z połyskiem. Rośliny
tworzą bardzo rozbudowane grona
i mają silny wigor.
Firma poleca także szczepienie pomidorów, które jest szczególnie przydatne odmianom generatywnym, ponieważ poprawia wigor roślin. Podkładka
przede wszystkim jednak chroni rośliny
przed chorobami odglebowymi, co
znacznie poprawia plonowanie. Firma
Hazera oferuje podkładkę Superpro F1
o bardzo dobrym wigorze.
Prelegent zwrócił uwagę producentów na różnice pomiędzy odmianami
o wegetatywnym i generatywnym
typie wzrostu. Cechy wzrostu wegetatywnego to bardzo mocny wierzchołek,
silne wybijające pędy, kwiaty jasnożółte
i często brak zapylenia pomimo obecności trzmieli w obiekcie. Odmiany generatywne mają delikatną roślinę, cienki
wierzchołek, obficie kwitnie, kwiaty są

ciemnożółte, chętnie odwiedzane przez
trzmiele. Pomimo określonych cech hodowlanych każdej odmiany, wpływ na
wygląd roślin mają także warunki uprawy. W tunelach foliowych znacznie trudniej regulować poszczególne czynniki
klimatyczne i glebowe niż w szklarniach
(na podłożach inertnych). Zbyt wysoka
wilgotność powietrza i gleby powoduje
wzmocnienie wzrostu wegetatywnego
roślin. Wysoki poziom azotu amonowego (zastosowanego w nieodpowiedniej
fazie wzrostu) również wzmacnia rośliny.
Nadmiar liści u odmian wegetatywnych
powinien być usuwany, ale należy je
eliminować w górnej części roślin przy
suchym powietrzu w obiekcie. J. Gajzler
zwrócił uwagę na możliwy negatywny
wpływ na uprawę herbicydów stosowanych w uprawach poprzedzających
(przy nowo założonych tunelach) lub
wręcz z zabiegów stosowanych w sąsiedztwie tuneli foliowych. Czynniki, które wpływają na deformacje owoców
(często nazywane kocimi uśmiechami),
to przede wszystkim gwałtowne zmiany
temperatury. Znaczne przekraczanie dawek nawozowych może także wpływać
na jakość owoców. Uwagi prelegenta
zostały przyjęte z żywą reakcją słuchaczy, co świadczy o występowaniu tych
zjawisk w regionie.
Odmiany innych gatunków do
uprawy pod osłonami omawiał Zdzisław Gnaś. Skupił się tylko na najnowszych propozycjach firmy. Mówił m.in.
o oberżynie, która jest coraz popularniejsza na polskim rynku. W handlu
istotną rolę odgrywa kształt i wielkość
owoców. Firma Hazera ma w portfolio
dwie odmiany tego warzywa Vernal F1
i najnowszą, bezkolcową Nigral F1.
Do fertygacji roślin ma miejscu stałym W. Wojcieszek z firmy Yara Poland
proponował nawóz Superba Zielona
Forte, który zawiera zbilansowany poziom mikro i makroskładników. Przygotowując stężone roztwory nawozów
do fertygacji, ich rozpuszczanie należy
zaczynać od trudniej rozpuszczalnych
(siarczan potasu). Źródłem wapnia w

pożywkach jest Calcinit.
Aby przeciwdziałać wytrącaniu się
nierozpuszczalnych związków fosforu
i wapnia w systemach fertygacyjnych,
co często ma miejsce jeśli nie zakwaszamy pożywek (powoduje to słabsze
odżywienie roślin fosforem i wapniem
oraz zapychanie kroplowników) warto
używać nawozu YaraTeraSuper FK 30
(dawna nazwa Antiblock Mineral).
Często w trakcie wegetacji zachodzi
potrzeba dokarmiania nawozami dolistnymi. Do zapobiegania suchej zgniliźnie wierzchołkowej owoców można
stosować opryski roztworem YaraTera
Calcinit. Aby ten zabieg był skuteczny
należy obficie opryskiwać młode owoce. Dla lepszego zaopatrzenia w fosfor
przy niskiej temperaturze warto zastosować Kristalon Żółty dla poprawy ukorzenienia lub Kristaleaf Fruit Controller
– dla poprawy wiązania owoców. Przy
problemach z niedoborem żelaza czy
magnezu (chlorozy liści) oprysk należy
wykonać nawozem Kristaleaf Foto.
Niedobór potasu likwidujemy nawozem
Krista SOP (siarczan potasu).
Troska o środowisko naturalne i kłopoty przy zwalczaniu szkodników preparatami chemicznymi są powodem,
dla którego chętnie wykorzystuje się
naturalnych wrogów patogenów. Michał Pniak z firmy Biocont Polska przybliżył producentom niektóre preparaty
biologiczne do stosowania w uprawie
pomidora. Lepinox Plus zawiera bakterię owadobójczą zwalczającą gąsienice,
działającą na przewód pokarmowy. Najwrażliwsze są organizmy młode. Środek
zarejestrowany jest na gąsienice motyli
sówkowatych (m.in. na rolnice). Preparat powinien znaleźć się na powierzchni roślin. Ciecz użytkowa stosowana do
oprysku powinna mieć odczyn o pH
5–8. Prelegent polecał również preparat
kontaktowy Naturalis, który w uprawie
pomidorów, papryki, oberżyny zwalcza mączlika szklarniowego, mączlika
ostroskrzydłego, wciornastki, przędziorka chmielowca. Cechą wspólną wszystkich preparatów biologicznych jest brak

Fot. 2. Odmiana Rosamunda F1 o atrakcyjnych
sakiewkowatych owocach

okresu karencji przy ich stosowaniu, nie
dają jakichkolwiek pozostałości, są bezpieczne dla organizmów pożytecznych
i całego środowiska. Mogą być stosowane w uprawach ekologicznych.
Preparaty chemiczne i biologiczne firmy
BASF omówił dr Jacek Lewko. Do ochrony pomidorów pod osłonami polecał
fugicyd Acrobat MZ 69 WG o działaniu
kontaktowym i wgłębnym działający zapobiegawczo i interwencyjnie. Signum
33 WG wykorzystywany jest do zwalczania szarej pleśni i zarazy ziemniaka
w uprawach pomidorów pod osłonami.
Produkt może być również wykorzystany w ochronie sałaty, endywii, rzodkiewki, papryki czy bakłażana pod osłonami.
Prelegent mówił również o stosowaniu
fungicydu Vivando przeznaczonego
do ochrony upraw warzyw szklarniowych – pomidorów, ogórków i papryki
przed mączniakiem prawdziwym. Dagonis zwalcza mączniaka prawdziwego
i alternariozę w uprawach pomidorów.
To preparat systemiczny działający
zapobiegawczo i interwencyjnie. Odznacza się odpornością na zmywanie.
W ofercie firmy BASF znajdują się także
preparaty biologiczne oparte na nicieniach. W uprawie pomidorów wykorzystywany jest Nemasys F zwalczający
wciornastki, miniarki i skośnika pomidorowego stosowany nalistnie, a ziemiórki i larwy wciornastka zachodniego
przy doglebowym zastosowaniu preparatu.
Adela Maziarz
1/2020
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W obliczu nowego sezonu
10 stycznia br. w Majkowie Dużym k. Piotrkowa Trybunalskiego odbyło
się spotkanie dla plantatorów sałaty i rzodkiewki zorganizowane przez
firmę Hazera. Podczas niego poruszono tematy związane z odmianami,
ochroną, nawożeniem i biostymulacją upraw.

Z oferty odmian rzodkiewki firmy Hazera Piotr Manista zaprezentował odmianę
Autella F1 przeznaczoną do uprawy pod
osłonami. Jej siew zaleca się od października do końca lutego. Charakteryzuje się
ona: jaskrawymi czerwonymi zgrubieniami, szybkim wzrostem, wyrównaniem
oraz cienkim korzonkiem. Ważnymi jej
zaletami są: odporność na mączniaka rzekomego (IR) oraz na bielika krzyżowych
Albugo candida (HR:AcR). Kolejna odmiana do uprawy pod osłonami – Florella F1,
może być wysiewana od marca do połowy września. Cechuje ją: duże wyrównanie, intensywnie czerwony kolor zgrubień
z mocnym połyskiem, cienki korzonek
i krótkie liście nawet latem. Rzodkiewka
długo zachowuje świeżość po zbiorze.
Dodatkowymi zaletami są: odporność na
mączniaka rzekomego (liście i zgrubienia)
oraz na Fusarium.
Natomiast Mariusz Płucinik z firmy Hazera przedstawił propozycje sałatowe dla
ogrodników z okolic Piotrkowa. Jukebox
to odmiana sałaty masłowej do uprawy
tunelowej i szklarniowej od jesieni do
wiosny (sadzenie od końca sierpnia do
końca lutego). Charakteryzuje się płaskimi
od spotu i dobrze zamkniętymi główkami o średniej wielkości. Kolejna z odmian
masłowych – Graffiti – jest polecana do
uprawy w polu przez cały sezon wegetacyjny oraz do uprawy tunelowej wiosną
i jesienią. Tworzy duże, otwarte główki
o błyszczących liściach.
O tym, dlaczego warto stosować
nawozy zawierające aminokwasy
w uprawie sałaty i rzodkiewki, mówił
Marek Łada z firmy Azelis. – Aminosol
w swoim składzie zawiera 20 aminokwasów z hydrolizy enzymatycznej oraz
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prekursoryfitohormonów, a także minerały i mikroelementy. Wspomagają one
fotosyntezę i stymulują metabolizm roślin;
zwiększają tolerancję na stres oraz stosowane środki ochrony roślin. W trakcie
produkcji rozsady zaleca się moczenie/
podlewanie rozsady 1% roztworem nawozu, a w uprawie na miejscu stałym
można go stosować dolistnie w dawce
2–3 l/ha. Natomiast o możliwościach stosowania nawozu Perlka® (cyjanamid wapnia) – mówił Ireneusz Motylewski z firmy
Azelis. Nawóz zawiera 19,8% azotu i 50%
wapnia. Oprócz uzupełniania zasobności
gleby nawóz ogranicza występowanie
w niej patogenów oraz zwiększa aktywność biologiczną gleby. Przed założeniem
nowej plantacji, 2–3 tygodnie przed siewem (sadzeniem) zaleca się zastosowanie
400–500 kg nawozu na ha. Po zastosowaniu należy wymieszać glebę na głębokość
5–10 cm. Granulki nawozu muszą mieć
kontakt z wilgotną glebą.
Mirosław Maziarka z firmy Agro Smart
Lab opowiedział, w jaki sposób precyzyjny system monitoringu i sygnalizacji
chorób może pomóc w uzyskaniu bezpiecznych oraz wysokiej jakości warzyw.
W wielu gospodarstwach dotychczasowa strategia ochrony ma swoje podstawy
w wykonaniu zabiegów profilaktycznych
w okresach krytycznych (preparaty o działaniu kontaktowym lub wgłębnym) oraz
interwencyjnych, po wystąpieniu pierwszych objawów i identyfikacji sprawcy
(preparaty o działaniu systemicznym). Istnieje również trzecia możliwość strategii
ochrony, polegająca na oparciu o dane ze
stacji meteorologicznych i wykorzystaniu
modeli matematycznych, w celu precyzyjnego ustalenia momentu infekcji.

W przebiegu choroby wyróżnia się
cztery fazy: infekcja (zakażenie), inkubacja (wylęganie), choroba właściwa oraz
śmierć rośliny lub jej wyzdrowienie. Najlepszym momentem do zwalczania choroby jest okres infekcji, wtedy najlepsze
działanie wykazują środki kontaktowe.
Wczesne wykrycie i zwalczenie pozwala
na ograniczenie koszty ochrony nawet
do 30% w stosunku do tradycyjnych
metod. Precyzyjny system monitoringu
może znacznie pomóc we wcześniejszej
diagnostyce. Stacja meteorologiczna prezentowana przez prelegenta daje plantatorom informacje o: temperaturze powietrza, opadach, zachmurzeniu, wskaźniku
„okna oprysku”; ewaporacji – całokształt
procesów związanych z odpływem do
atmosfery wody parującej z powierzchni
gleby pokrytej roślinnością; wilgotności względnej oraz kierunku i prędkości
wiatru na kolejne siedem dni. Prelegent
przedstawił również produkt do dezynfekcji gleby zawierający kwas podchlorawy – Bio ActiW 2000.
Szczepan Grochowski z firmy Bio Agris
opowiedział o proponowanych preparatach o działaniu biostymulującym. Xstress
jest produktem przeznaczonym do stosowania bezpośrednio przed zbiorem
– wydłuża okres zbiorczy warzyw. Największe efekty po jego zastosowaniu są
widoczne na brokule i kapuście, ale proponowany jest również do uprawy innych
warzyw. Polyversum to naturalny preparat
zawierający grzyb Pythium oligandrum.
Zwiększa odporność roślin i ma działanie
biostymulacyjne. Zaleca się stosowanie
Polyversum z Protectorem – adiuwantem
na bazie żywicy sosny amerykańskiej.
Znanym produktem jest BlackJack. Poprawia kiełkowanie nasion, stymuluje wzrost
korzeni, poprawia pobieranie P, Fe, B, Mn,
Zn, a także chroni korzenie przed toksycznymi substancjami w glebie (np. metale
ciężkie). Natomiast preparat Vaporgard
jest naturalną mieszaniną poczwórnych

reklama
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Zrównoważona ochrona
w Twoich rękach
Fot. 1 Odmiana Jukebox polecana na nadchodzący sezon

Nowy biologiczny fungicyd, zawierający Bacillus
amyloliquefaciens
Skuteczna ochrona przed szarą pleśnią i zgnilizną
twardzikową

fot. 1, 2 A. Wilczyńska

Szeroka rejestracja w uprawach pod osłonami
Rozwiązanie przyjazne dla użytkowników,
konsumentów i środowiska
BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl

Fot. 2. Sprawdzona odmiana rzodkiewki do uprawy tunelowej – Autella F1

i podwójnych łańcuchów polimerowych pochodzących z żywicy
sosny amerykańskiej. Tworzy na powierzchni roślin elastyczna
powłokę połączoną z naturalnym woskiem roślinnym. Zmniejsza
stres powstały na skutek przesadzania rozsady.
Radosław Suchorzewski z firmy Bayer zaprezentował produkty
polecane w ochronie sałaty. Luna Sensation 500 SC w sałacie
zwalcza szarą pleśń oraz zgniliznę twardzikową. W składzie preparatu znajdują się dwie substancje aktywne – fluopyram i trifloksystrobina. Zaleca się stosowanie środka w dawce 0,6–0,8 l/
ha, maksymalnie dwa razy w sezonie przy odstępie siedmiu dni
między zabiegami.
Natomiast Movento 100 SC jest to insektycyd zawierający substancję czynną spirotetramat. Środek ten w uprawach sałaty
gruntowej i pod osłonami w dawce 0,45 l/ha (maksymalnie dwa
zabiegi w sezonie) zwalcza mszyce – m.in. mszycę brzoskwiniową czy porzeczkowo-sałatową. W uprawie polowej można
zwalczać także bawełnicę topolowo-sałatową (w dawce 0,75 l/
ha). Maksymalnie można wykonać dwa zabiegi w sezonie przy
odstępie 14 dni między nimi.
Do zwalczania zgnilizny twardzikowej polecany jest preparat
Constans WG, który w swoim składzie zawiera grzyb pasożytniczy Coniothyrium minitans. Środek należy stosować 10–30 dni
przed planowanym sadzeniem roślin. Po oprysku preparatem
gleby należy ją wymieszać na głębokość ok. 10 cm. Zalecaną
dawką jest 0,8 g/m2 (8 kg/ha) przy maksymalnie jednokrotnym
zabiegu. Zalecana ilość wody to 500–700 l/ha.
Monika Korzeniowska
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
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Sałaty i rzodkiewki od podszewki
9 stycznia br. w zakładach produkcyjnych GPR Krasoń w Piaskach i w Kisielach (woj. łódzkie) odbyło się spotkanie przedsezonowe dla plantatorów
sałaty i rzodkiewki z okolic Piotrkowa Trybunalskiego. Organizatorem
spotkania były również firmy Enza Zaden, Intermag, Timac Agro, Zaopatrzenie Rolno-Ogrodnicze Andrzej Dryżek.

W Zakładzie w Piaskach Andrzej Szymański z GPR Krasoń przybliżył produkcję rozsady sałaty i zaprezentował linię
do formowania kostek podłoża i wysiewu sałaty oraz rozsad innych warzyw
oferowanych w kostkach rozsadowych.
Do produkcji podłoża sałatowego wykorzystywany jest substrat firmy Klasmann
– Deilmann dostarczany w big-bagach,
który składa się z torfu ciemnego z domieszką torfu jasnego, co zapewnia odpowiednią plastyczność i umożliwia
formowanie kostek. Podłoże trafia do
zasypnika, a następnie zostaje poddane rozdrobnieniu i trafia na taśmociąg
gdzie jest nawilżane i transportowane
do matrycy formującej kostki z otworami
na nasiona. Kolejnym elementem linii
jest siewnik bębnowy, który umieszcza
nasiona w otworach. Następnie kostki przenoszone są automatycznie do
skrzynek, w których transportowane są

do urządzenia zasypującego je cienką
warstwą piasku kwarcowego. Tak przygotowane kostki sałatowe są piętrzone
i przygotowywane do przewiezienia do
szklarni.
Podczas części wykładowej zorganizowanej w nowo wybudowanym
zakładzie w Kisielach Łukasz Bogaczyk
omówił najciekawsze odmiany sałaty
i rzodkiewki z portfolio Enza Zaden. Zachęcał do wypróbowania m.in. odmian
masłowych np. Fairly przeznaczonej do
uprawy w tunelach i szklarniach. Odmiana tworzy bardzo mocny system korzeniowy, dlatego dobrze rośnie nawet na
stanowiskach, na których występują
problemy z wypadami. Fairly nadaje się
również do uprawy hydroponicznej,
w której może dorastać nawet do 500 g
bez utraty jakości. Odmiana może być
uprawiana przez cały sezon. – Nową
propozycją Enza Zaden jest odmiana

Fot. 1. Andrzej Szymański przybliżył produkcję
rozsady sałaty w GPR Krasoń

Casey, będąca „większą siostrą” Fairly, która przeznaczona jest jednak do
uprawy wyłącznie w okresie letnim. Na

Fot. 3. Urządzenie do zasypywania kostek po
Fot. 2. Linia do formowania kostek rozsadowych i wysiewu sałaty
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wysiewie piaskiem kwarcowym

najwcześniejsze nasadzenia pod osłonami w tym sezonie wprowadzana jest
na polski rynek odmiana Facto. Sałata ta
lekko zwija główki i jest podobna kształtem do odmiany Fairly – mówił Ł. Bogaczyk. Z portfolio sałat kruchych specjalista polecał odmiany Gonzalo, Danilo
i Rodolfo. Gonzalo przeznaczona jest do
uprawy na lekkich glebach w okresie lata
i wczesnej jesieni. Tworzy zwarte główki,
które łatwo się zbiera. Również Danilo
rekomenduje się do uprawy w tym samym terminie co Gonzalo. Tworzy ona
średniej wielkości główki. Rodolfo to odmiana polecana do uprawy wiosennej
o pełnym pakiecie odporności.
Prelegent zaprezentował również
bardzo ciekawe informacje dotyczące europejskiego i światowego rynku
rzodkiewki. Podkreślał, że firma Enza jest
znaczącym dostawcą nasion rzodkiewki,
a Celesta to najbardziej rozpoznawalna
i najczęściej uprawiana odmiana na
świecie. – W Europie Zachodniej rynek
rzodkiewki jest dość stabilny. W Wielkiej
Brytanii uprawia się ok. 375 ha rzodkiewki głównie do przetwórstwa. W Holandii
powierzchnia produkcji wynosi 90–100
ha i prowadzona jest w szklarniach.
W ostatnim czasie pojawiły się nawet

próby doświetlania upraw tego warzywa. W ciągu roku przeprowadza się od
5 do 9 cykli uprawowych. W Niemczech,
Austrii, w Czechach i na Słowacji uprawia
się łącznie 4650 ha rzodkiewki w gruncie. Zbiór prowadzony jest ręcznie, 95%
produkcji stanowi towar pęczkowy. We
Włoszech na 800 ha prowadzi się zimową produkcję w tunelach foliowych,
a na 200 ha uprawia się rzodkiewki na
rynki lokalne. Większość produkcji eksportuje się do Niemiec, Austrii i Europy
Wschodniej – jest to głównie rzodkiewka w pęczkach. We Francji gdzie warzywo to uprawia się na 1800 ha – jest to
produkcja tunelowa, szklarniowa i w nieosłoniętym gruncie – dominują odmiany paluszkowe, które zbira się ręcznie
lub mechanicznie. Z kolei na Wschodzie
– w Rosji produkcja zajmuje ok 2800 ha,
prowadzi się ją w tunelach foliowych
i w nieosłoniętym gruncie. Ukraina jest
bardzo dużym i intensywnie rozwijającym się producentem rzodkiewki.
Na 500 ha uprawia się odmiany kuliste
o czerwonych zgrubieniach, natomiast
na 5000 ha rzodkiewkę biało-czerwoną – mówił Ł. Bogaczyk. Prelegent
przekonywał również do uzupełnienia
oferty rzodkiewkowej gospodarstw

fot. 1–5 Aleksandra Czerwińska-Nowak

Fot. 4. Część wykładowa spotkania w nowym zakładzie produkcyjnym w Kisielach

Fot. 5. Łukasz Bogaczyk mówił m.in. o rynku
rzodkiewki

uczestniczących w spotkaniu ogrodników o odmiany Escala (bardziej wyrównana niż standardowa Celesta) i Helena
(o krótkich liściach, do uprawy letniej,
i zbioru najpóźniej po 25 dniach od wysiewu).
Podczas części wykładowej głos
zabrali także Marcin Oleszczakz firmy
Intermag, zachęcający do stosowania
produktów wzbogacających bioróżnorodność gleby oraz Karol Majchrowski
z firmy Timac Agro, który mówił o produktach wpływających na jakość oferowanych warzyw.
Aleksandra Czerwińska-Nowak
reklama
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Selery w dwóch cyklach
Węgry jako producent warzyw przede wszystkim kojarzą się z papryką,
pomidorami, cebulą i kukurydzą cukrową, ale uprawia się tam też wiele innych gatunków. Podczas jednego z ubiegłorocznych spotkań branżowych
zorganizowanych przez firmę Nunhems (której właścicielem jest BASF),
przekazano interesujące informacje o produkcji selera korzeniowego na
Węgrzech.

Fot. 2. Markiz uprawiany na zbiór korzeni
o masie do 1 kg

Fot. 1. Marcin Dąbrowski z firmy BASF i Zoltan Pesci

W porównaniu z Polską, gdzie uprawa
selera korzeniowego prowadzona jest
na powierzchni od 4,4 do 5,3 tys. ha,
produkcja na Węgrzech jest bardzo niewielka. Na spotkaniu, które odbyło się
w rejonie Bugyi informowano, że szacuje
się ją na ok. 500 ha. Producenci tego warzywa są zrzeszeni w grupie i prowadzą
ciekawą produkcję w całkiem niestandardowych dla nas terminach.
Grupa selerowa, dla której zorganizowane zostało spotkanie nazywa się Selerowy Klub i zrzesza 23 producentów selera. Zaopatrują się oni wspólnie w różne
środki produkcji, m.in. w nasiona. Wybierając materiał siewny zwracali uwagę, że
musi on być najwyższej jakości. Aż 98%
kupowanych przez członków zrzeszenia
nasion stanowią nasiona otoczkowane.
Jeśli chodzi o produkcję rozsady selera,
to podobnie jak jest to w Polsce część
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plantatorów przygotowuje ją we własnym zakresie, a część zamawia u profesjonalnych producentów rozsad. Często
rozsada jest kupowana w zagranicznych
firmach, głównie niderlandzkich. Co ciekawe w węgierskiej produkcji selera ok.
połowę przeznacza się na sprzedaż korzeni luzem (wówczas pożądana masa
pojedynczego korzenia wynosi ok. 1 kg)
i aż połowę stanowi produkcja z przeznaczeniem do sprzedaży w pęczkach.
W tym przypadku korzenie powinny
mieć średnicę 5–8 cm.
Seler korzeniowy na Węgrzech uprawia się na dwa sposoby. Pierwszy – podobnie jak w Polsce – sadzenie rozsady
w pole przypada w kwietniu lub maju
– na zbiory w październiku. Podczas
spotkania informowano, że do uprawy
w tym terminie spory udział stanowią
odmiany Markiz F1 lub Codex F1 marki

Fot. 3. Markiz uprawiany w drugim cyklu

Nunhems. Mieszaniec Markiz F1 ceniony jest m.in. za wysoką jakość miąższu.
Rośliny tej odmiany wykazują odporność na septoriozę selera, a ich zaletą
jest długie przechowanie. Codex F1 to
nowa odmiana wyróżniająca się gładką
skórką. Dzięki małej brodzie korzeniowej i wzniesionym liściom możliwa jest
łatwa obróbka produktu oraz szybkie

fot. 1–5 BASF

Fot. 4. Odmiana Princino uprawiana w drugim cyklu, zbierana w lutym

Fot. 5. Uprawa tunelowa selera w drugim cyklu

mycie. Odmiana ta może być przeznaczona zarówno na świeży rynek, jak i do
długiego przechowywania. Plon obu

odmian stanowią korzenie o masie do
1 kg, które przeznacza się do przechowywania i sprzedaży w okresie od

stycznia do kwietnia. Drugi z praktykowanych sposobów uprawy obejmuje
dwa cykle: pierwszy z nich rozpoczyna się sadzeniem rozsady pod koniec
lutego do tuneli foliowych. Zwykle jest
to odmiana Princino F1. Mieszaniec ten
ceniony jest za wczesność. Wyróżnia się
silnym wigorem i wysoką odpornością
na jarowizację. Zbiór korzeni do sprzedaży w pęczkach odbywa się w lipcu–
sierpniu. Drugie nasadzenie wykonuje
się w sierpniu, co ciekawe również do
tuneli foliowych. Do nasadzeń letnich
wybierane są odmiany Princino F1 bądź
Markiz F1. Selery z drugiego cyklu produkcyjnego zbierane są od grudnia do
połowy lutego, aby na koniec lutego
wykonać kolejne nasadzenie. Taki system uprawy umożliwia pogoda panująca w tym rejonie. Plantatorzy informowali, że jeśli zimą temperatura obniży
się do –5°C, wówczas rośliny w tunelu
foliowym są dodatkowo przykrywane
pojedynczą warstwą włókniny. W przypadku, gdy zrobi się jeszcze zimniej – do
–10°C, wówczas zabezpieczają rośliny
drugą warstwą włókniny. Taka ochrona
w tym rejonie wystarcza by zabezpieczyć rośliny przed mrozem.
Węgry na pewno nie staną się potęgą selerową, ale stopniowo rozwijają
tę produkcję i w miarę wzrastającego
zapotrzebowania planują ją zwiększać.
Podczas spotkania zwracano uwagę
na dobór odmian i podkreślano, że ważnymi cechami jest plenność, odporność
na choroby i wysoka jakość korzeni. Na
rynku poszukiwane są korzenie, które
łatwo przygotowuje się do sprzedaży
– chodzi o to, żeby drobniejsze korzenie były umiejscowione w dolnej części
zgrubienia, żeby można je było łatwo
odciąć. Niezmiennie ważną cechą jest
białe zabarwienie korzeni wewnątrz,
bez pustych przestrzeni. W produkcji na
pęczki istotne jest też ulistnienie. Liście
powinny być mocne, krótkie i intensywnie zielone.
Opracowała
Aleksandra Andrzejewska
1/2020
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Maksymalne korzyści w uprawie papryki
Pod tytułowym hasłem 11 grudnia ub.r. w Klwowie (woj. mazowieckie)
odbyło się spotkanie paprykowe, którego organizatorem była firma Seminis. Podczas niego poruszono tematy związane z odmianami papryki,
nawodnieniem oraz nawożeniem. Współorganizatorami spotkania były
firmy ROL-MAR, Budmech i Grupa INCO.

Fot. 1. Organizatorzy spotkania w Klwowie

Piotr Dutkowski z firmy Seminis przedstawił proponowane odmiany papryki
na sezon 2020. Pierwszą była stosunkowo niedawno włączona do portfolio
hodowcy czerwonoowocowa odmiana Maximinus F1 typu blok. Jej owoce
cechują się intensywnym i głębokim
ciemnoczerwonym kolorem. Mają
średnią masę 250–300 g oraz grubość
ścianki 8–10 mm. Istotną cechą odmiany Maximinus F1 jest duża wczesność
i generatywny typ wzrostu, dlatego
poleca się zbierać pierwsze owoce na
zielono. Rośliny mają średni wigor, dzięki
temu prace pielęgnacyjne wykonuje się
łatwo i szybko. Mniejsza masa liściowa
to także mniejsze zużycie wody oraz nawozów. Owoce osadzone są na piętrach
o krótkich międzywęźlach. Rośliny nie
mają tendencji do zrzucania zawiązków,
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nawet w trudnych warunkach uprawy. P.
Dutkowski prezentował również nową
odmianę w typie czerwony blok testowana pod numerem hodowlanym
SVPB1902 F1. Jej zaletami są: mocny system korzeniowy, dlatego można ją uprawiać na słabszych stanowiskach, i szybkie wybarwianie owoców, które nadają
się do sprzedaży marketowej. Odmiana
Red Knight F1 o dużych, wyrównanych
owocach o grubej ściance i błyszczącej
skórce polecana była do uprawy z przeznaczeniem na ryki hurtowe ze względu
na duży rozmiar owoców. Shanghai F1
o żółtych owocach średniej wielkości
(200–250 g) jest przeznaczony do uprawy w tunelach foliowych na podłożach
organicznych, a także w gruncie. Jej zaletami są: wczesne dojrzewanie owoców,
wysoki plon, dobre wiązanie w zarówno

niższych, jak i w wyższych temperaturach. Orange Glory F1 to z kolei odmiana o pomarańczowych, wyrównanych
owocach (180–210 g). Nadaje się do
sprzedaży na eksport, świeży rynek
oraz do supermarketów. Maradonna F1
ma owoce białe, wyrównane o masie
170-220 g. Wcześnie dojrzewa, ma wysoki potencjał plonotwórczy. Kaptur F1
jest to papryka w typie kapia. Owoce
mają masę 160–180 g, intensywny czerwony kolor oraz słodki smak. Może być
uprawiana w tunelach oraz w gruncie
na przemysł – uzyskuje się z niej ładną
krajankę o słodkim smaku. Zaletami tej
odmiany są: dobre wiązanie, silny wigor
oraz dobre okrycie owoców liśćmi, co
ogranicza występowanie poparzeń słonecznych. Ariadini F1 jest to nowa odmiana w typie stożek. Owoce o masie
170–200 g, mogą być zbierane jasnozielone lub po wybawieniu na czerwono.
Przeznaczona jest do uprawy tunelowej
i polowej. Zaletami są: bardzo dobra jakość pozbiorcza owoców oraz wysokie
plonowanie do końca cyklu uprawy. Ten
sam typ owoców, ale w białym kolorze
i nieco mniejszych (100 g) ma Flexum F1
polecana do uprawy w tunelach oraz
w polu.
Mariusz Brzeziński z firmy Budmech
opowiedział o poszczególnych elementach systemu nawodnieniowego. Podkreślał, że podczas zakładania instalacji
ważny jest wybór odpowiedniego rodzaju filtra ze względu na zanieczyszczenia jakie występują w wodzie. Filtry
dyskowe i siatkowe służą do usuwania
zawiesin zawartych w wodach podziemnych oraz ochrony systemu nawadniania przed wtórnymi zanieczyszczeniami mogącymi powstać w rurociągach.
Filtr dyskowy automatyczny (Rotodisc)
ma specjalny mechaniczno-hydrauliczny system do automatycznego
płukania przez to jest bezobsługowy
i ma lepszą efektywność. Hydrocyklon

to urządzenie generujące wirowy ruch
wody w celu oddzielenia wody od piasku i cząsteczek ciężkich. Separatory
nadają się do oczyszczania wody ze
studni, rzek, jezior. Filtracja żwirowa jest
najczęściej stosowana przy pobieraniu
wody ze zbiorników powierzchniowych.
Oczyszczają wodę z glonów, na złożach
mineralnych, a oprócz ochrony systemów nawadniania zabezpieczają rośliny
przed negatywnym wpływem ewentualnych patogenów. Do usuwania z wody
żelaza i manganu stosuje się tzw. odżelaziacze. Natomiast Andrzej Szerszeniewski opowiedział o systemach inżektorowych, dozownikach proporcjonalnych
oraz pompach dozujących.
Ryszard Przybylski z Grupy Inco omówił proponowane nawozy do stosowania w uprawie papryki. Ciekawą grupa
są nawozy organiczno-mineralne, czyli
połączenie dwóch rodzajów nawozów.
Należy je stosować w celu utrzymania
żyznej gleby. Stosowanie wyłącznie
nawozów mineralnych bez użycia organicznych jest sprzeczne z zasadami
prawidłowej gospodarski rolnej. Tego
typu praktyka prowadzi do zaburzenia
równowagi między zawartością minerałów a poziomem substancji organicznej
w glebie. W konsekwencji może dojść
nawet do zasolenia gleby lub antagonizmu jonów. Skuteczność działania
nawozów organicznych i organiczno-mineralnych jest nawet do trzech razy
większa niż samych nawozów mineralnych. Polecanymi nawozami organiczno-mineralnymi są: Florovit org-min 8-710 oraz Florovit org-min 5-5-15. Oba te
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Fot. 2. Uczestnicy spotkania paprykowego

Fot. 3 Odmiana Maximinus F1

produkty zawierają 40% obornika, a także humus i inne substancje organiczne. Do zalet tych nawozów prelegent
zaliczył wysoką zawartość składników
wolno i szybko uwalniających się; zwiększenie żyzności i urodzajności gleb,
a także poprawę stosunków powietrzno-wodnych. Prelegent polecał również
obornik granulowany na bazie obornika
kurzego. Jest źródłem azotu, fosforu, potasu, wapnia i mikroelementów. Obornik
to nie tylko składniki mineralne, ale także
masa organiczna, z której w glebie powstaje próchnica. Obornik granulowany
można stosować przez cały rok. Florovit
Agro Bazalt Granulowany to bezpieczny,

naturalny i długo działający nawóz.
W jego składzie znajduje się zestaw 13
składników mineralnych, które nie ulegają procesowi wypłukiwania. Poprawia
strukturę gruzełkowatą gleby, a także
ma zdolności do zatrzymywania wody
i składników pokarmowych. Natomiast
Florovit Agro Super Fosfor PMG zawiera 22% fosforu w formie P2O5, a także
pożyteczne mikroorganizmy glebowe
produkujące enzymy uwalniające fosfor.
Wpływa na odpowiednią dostępność
fosforu we wszystkich wazach rozwoju
roślin, a także zwiększa efektywność innych nawozów.
Monika Korzeniowska
1/2020
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Jakość ma znaczenie

fot. 1, 2 M. Korzeniowska

15 listopada ub.r. w Potworowie (woj. mazowieckie) odbyła się konferencja
paprykowa „Jakość ma znaczenie” zorganizowana przez firmę Syngenta.
Podczas tego spotkania zostały poruszone tematy związane z odmianami
papryki, wymaganiami jakościowymi, ochroną i nawożeniem tego warzywa oraz perspektywami i zagrożeniami w przyszłych latach dla jego
uprawy.

Fot. 1. Organizatorzy spotkania w Potworowie

Marcin Runkiewicz z firmy Nature’s Produce oraz z grupy producentów Unipapryka opowiedział o wymaganiach
odbiorców z rynków krajowych i światowych. Unipapryka jest grupą producentów papryki i pomidora, która powstała
w 2009 r. W jej skład wchodzi sześciu producentów, a wiodącą odmianą papryki
jest Yecla F1. Wyprodukowane owoce są
sprzedawane za pośrednictwem firmy
Nature’s Produce. Głównymi odbiorcami są sieci handlowe znajdujące się
na terenie Polski oraz firmy ze Skandynawii. Rynek skandynawski jest bardzo
wymagający zarówno pod względem
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jakości, jak i pozostałości po środkach
ochrony roślin. Obecnymi założeniami
grupy są: produkcja wysokiej jakości papryki oferowanej na eksport oraz możliwość przygotowania skalibrowanego
towaru. Współpraca z firmą Syngenta,
czyli początek uprawy odmiany Yecla
F1 zmienił postrzegania odbiorców Unipapryki o polskiej papryce. Zauważalnym trendem jest spożywanie większej
ilości warzyw i owoców. Również coraz
większe znaczenie ma globalizacja, której przykładem może być dostępność
papryki w polskich sklepach przez cały
roku (sprowadzana jest z Niderlandów,

Hiszpanii). Dodatkowo bardzo ważna
jest wysoka jakość produktu oraz jego
powtarzalność przez cały rok.
Artur Pawlak z Nature’s Produce poinformował, że nadrzędne wymagania
jakościowe są ujęte w rozporządzeniu
delegowanym Komisji (UE) 2019/428 z 12
lipca 2019 r. Klienci mogą być bardziej
restrykcyjni niż obowiązujące rozporządzenie. Wymagania minimalne w stosunku do papryki to: cała; zdrowa, wyklucza się produkty z objawami gnicia
lub zepsucia, które czynią ją niezdatną
do spożycia; czysta, praktycznie wolna
od jakichkolwiek widocznych substancji
obcych; o świeżym wyglądzie; jędrna,
praktycznie wolna od szkodników; wolna od uszkodzeń miąższu spowodowanych przez szkodniki; wolna od szkód
wyrządzonych niska temperaturą lub
uszkodzeń mrozowych; z szypułką, która
musi być równo obcięta i z nienaruszonym kielichem; wolna od nadmiernego
zawilgocenia zewnętrznego; wolna od
jakichkolwiek obcych zapachów lub
smaków. Stopień rozwoju oraz stan
papryki słodkiej muszą umożliwiać jej
wytrzymanie transportu i przeładunku
oraz dotarcie w zadowalającym stanie
do miejsca przeznaczenia.
Jacek Bursztyński z firmy Syngenta
przedstawił, jak wygląda rynek papryki
na świecie. W 2018 r. światowa sprzedaż
wyniosła 3,5 mln t. Od kilkunastu lat zauważalny jest stały wzrost zarówno produkcji, jak i sprzedaży papryki. Krajami,
które importują najwięcej tego warzywa są USA oraz Niemcy. Nasi zachodni
sąsiedzi importują 392 tys. t/rocznie,
czyli cztery razy więcej niż wynosi cała
produkcja papryki w Polsce. Największym dostawcą papryki do Niemiec jest
Hiszpania – 61%, a następnie Niderlandy
i Turcja. Rynek papryki w Niderlandach
jest bardzo ciekawy, ponieważ kraj ten
produkuje 370 tys. t, importuje 111,5 tys.
t, natomiast eksport wynosi aż 470,5 tys.

t. 50% eksportowanej niderlandzkiej papryki trafia do Niemiec, Wielkiej Brytanii
i Belgii. Z tego kraju do Polski trafia ponad 20 tys. t papryki, co stanowi 20%
krajowej produkcji. Natomiast Hiszpania
importuje 55,5 tys. t papryki, a eksportuje aż 715,6 tys. t (34,8 tys. t do Polski).
Dla porównania Polska produkcja jest na
poziomie 100 tys. t rocznie (uprawia się
ją na ok. 1000 ha). Większość produkcji
sprzedawana jest na rynku krajowym.
Rafał Żmuda i Mariusz Kwiatkowski z firmy Syngenta przedstawili proponowane odmiany papryki. Yecla F1 od wielu lat
jest ceniona za wysoką jakość owoców.
Jej głównymi zaletami są wczesność produkcji i wysoki plon handlowy. Odmiana
ta cechuje się czerwonymi, wyrównanymi owocami typu blok, o średniej masie
180 g. Owoce są wysokiej jakości oraz
tolerancyjne na suche spękania skórki.
Według wieloletnich badań wynika, że
średnio 91% owoców to plon handlowy.
Ważne jest, aby odmiana papryki
była dobrze dobrana do stanowiska.
Przed założeniem plantacji należy odpowiednio wcześniej zastosować nawozy
mineralne. Niezwykle istotne w przypadku tej odmiany jest zbudowanie silnego,
zdrowego systemu korzeniowego. Każdy rok jest inny, dlatego nie można postępować według utartych schematów
uprawowych. W czasie sezonu trzeba
kontrolować liczbę owoców na roślinie
i unikać nadmiernego obciążania roślin
owocami.
Kolejną polecaną podczas spotkania
odmianą była Abakara F1 – nowość na
rynku paprykowym. Ze względu na silny wigor nadaje się do uprawy na zmęczonych monokulturą stanowiskach.
Jest to odmiana innego typu niż Yecla
F1 – dobrze reaguje na wyższą temperaturę, wolniej dorasta, rośliny są o 30
cm wyższe od roślin Yecli F1. Dodatkowo
odmiana ta ma mocniejszy system korzeniowy, co na ogół wiąże się z większą powierzchnią pobierania składników
pokarmowych. Abakara F1 cechuje się
silnym wiązaniem owoców, dlatego zalecana jest regulacja liczby zawiązków.

Fot. 2. Producenci papryki uczestniczący w spotkaniu

Owoce mogą długo pozostać na roślinie w fazie dojrzewania. Ważne jest, aby
w przypadku tej odmiany zredukować
nawożenie azotowe w okresie owocowania (ze względu jej na silny wzrost).
Owoce mają grubą ścianę, co przekłada
się na wysoki plon z ha.
Roman Parzych z firmy Syngenta
podsumował rok 2019 pod względem
występowania chorób i szkodników na
planacjach. Ubiegły sezon był niesprzyjający do rozwoju nadziemnych chorób
grzybowych, tylko sporadycznie występowała szara pleśń. Znacznie większym
wyzwaniem było kontrolowanie populacji szkodników, które okresowo rozwijały
się masowo. Równie dużym problemem
było występowanie uwiądów na wielu
plantacjach, które są skutkiem uprawy
papryki w monokulturze.
Należy jednak pamiętać, że jedną
z groźniejszych chorób grzybowych
papryki jest zgnilizna twardzikowa. Zimuje ona w formie sklerocjów. Do walki
chemicznej z tym patogenem polecany
jest preparat Switch 62,5 WG w dawce 1
kg/ha, maksymalnie trzy razy w sezonie
wegetacyjnym w odstępie 10–14 dni
między zabiegami.
Mało znanym szkodnikiem, ale coraz
częściej pojawiającym się na wielu plantacjach, jest motyl-słonecznica orężówka. Nie jest to rodzimy gatunek, dotychczas występował w Afryce Północnej,

Azji, Australii i Oceanii, a ostatnio także
w krajach bałkańskich. Gąsienica jest
polifagiem żerującym na ponad 130
gatunkach roślin zarówno dziko rosnących, jak i uprawnych – warzywniczych,
ozdobnych, sadowniczych, rolniczych
i leśnych. Objawami występowania są
wyjedzone wnętrza owoców oraz silnie
zanieczyszczone odchodami miejsca
żeru. Uszkodzone papryki szybko gniją
lecz nie opadają z rośliny.
Andrzej Zbroja z firmy Tradecorp
przedstawił przyczyny niedoboru wapnia w owocach papryki. W celu poprawy
właściwości gleby, w tym zwiększenia
retencji wody zalecał stosowanie preparatu Humistar. Zawiera on kwasy huminowe i fulwowe ekstrahowane z leonardytów, a więc te same substancje
co w naturalnie tworzącej się próchnicy.
Głównymi korzyściami wynikającymi
z jego stosowania są: poprawa jakości
i wielkości plonu, redukcja stresu osmotycznego, poprawa rozwoju systemu
korzeniowego oraz wzrost pojemności
kompleksu sorbcyjnego wpływający
na lepsze pobieranie makroskładników
i odblokowanie mikroelementów. Delfan Plus jest nawozem azotowym na
bazie aminokwasów. Jego stosowanie
zaleca się w celu poprawy odżywienia
rośliny w azot, przede wszystkim w czasie wystąpienia stresu abiotycznego.
Monika Korzeniowska
1/2020
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Nowoczesne technologie w uprawie papryki
na spotkaniu w Potworowie
23 listopada ub.r. w Potworowie (woj. mazowieckie) odbyło się spotkanie
organizowane przez firmy Hazera i HM.Clause (obecnie należącą do firmy
Hazera). W jego trakcie zostały wygłoszone prezentacje poruszające tematy doboru odmian papryki i oberżyny, zagrożeń i możliwości rozwoju
uprawy papryki, jej fertygacji i nawożenia, patogenów oraz wybarwiania
owoców.

Fot. 1. Uczestnicy spotkania

Sławomir Mechacki z firmy HM.Clause
przedstawił odmiany papryki polecane
do uprawy w nowym sezonie. Odmiana
Muriel F1 charakteryzuje się czerwonymi
owocami w typie blok o średniej masie
250–280 g, które łatwo się obrywa podczas zbioru. Cechuje się wczesnością,
wysoką trwałością owoców zbieranych
nawet w upały, dobrym wiązaniem nawet w ekstremalnych warunkach, a także wysokim udziałem owoców w klasie
extra. Salomon F1 jest to wczesna odmiana o czerwonych owocach typu blok.
Charakteryzuje się wczesnością owocowania, wysokim wyrównaniem owoców,
a także dobrym wiązaniem. Predator F1
jest odmianą średnio wczesną w typie
czerwonego bloku. Owoce o grubych
ściankach dorastają do 200–250 g, są
twarde, odporne na mikrospękania. S.
Mechacki zaprezentował również bardzo wczesną odmianę Sollie F1 o żółtych
owocach w typie blok, których średnia
masa wynosi 180–210 g.
Z nowości prezentowano odmianę
Burgund F1 (CLX PBGR 562) o czerwonych
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owocach. Wyróżnia się bardzo dobrym
wiązaniem w czasie upałów. Innymi jej
cechami są: silny wigor, piętrowe tworzenie licznych zawiązków zapewniające
ciągłość zbiorów oraz luźne ich rozmieszczenie. Uprawę tej odmiany zaleca się
w wyższych obiektach. W początkowej
fazie wzrostu należy podawać znacznie
mniejszą dawkę azotu niż np. dla odmian
Muriel F1, czy Salomon F1. Ze względu na
wigor i wysokość roślin zalecane są podpory o minimalnej wysokości 1,5 m. Owoce czterokomorowe, o masie 250–280 g
wyróżniają się atrakcyjnym kolorem. Drugą nową, bardzo wczesną odmianą jest
Morfeo F1 CLX PBYG 032 w typie żółtego
bloku. Owoce mają wyrównany kształt
i dorastają do 290–300 g. Mają grube ściany i intensywnie cytrynową barwę.
Z odmian oberżyny, która również
jest chętnie uprawiana w rejonie radomskim, polecany był nowy, bezkolcowy
mieszaniec Nigral F1 o twardych, błyszczących, ciemnofioletowych owocach
osiągających masę 350–400 g. Odmianę
tę charakteryzuje: wczesność, silny wigor

oraz łatwość w uprawie. Natomiast Vernal F1 to odmiana wyróżniająca się wysokimi potencjałem plonotwórczym, dobrą jakością i trwałością owoców. Owoce
osiągają masę 280–400 g, są intensywnie
wybarwione i błyszczące. Poleca się jej
uprawę w tunelach foliowych i w gruncie.
– Zagrożeń w uprawie papryki będzie coraz więcej, ponieważ preparatów,
których możemy używać co roku jest
coraz mniej – stwierdził w swoim wystąpieniu Marcin Niedobylski z firmy Agro
Spec. Dużym problemem w ostatnich
latach dla wielu producentów jest walka
z wciornastkiem. W celu zapobiegnięcia
rozwojowi dużej populacji tego szkodnika niezbędne jest usuwanie chwastów
wokół tuneli. Jeżeli chwasty nie będą
niszczone, to stosowanie nawet dobrego
programu zwalczania nie będzie wystarczająco skuteczne. Środki ochrony roślin
należy stosować tylko, kiedy jest to niezbędne, aby ograniczyć liczbę zabiegów
konieczne jest wykonywanie częstych
lustracji plantacji oraz roślin rosnących
wokół niej. Jeżeli w gospodarstwie uprawiana jest papryka zarówno w gruncie,
jak i w tunelu, lustracje należy rozpocząć
od roślin rosnących w gruncie, ponieważ
zazwyczaj najpierw tam wystąpią objawy
chorobowe oraz żerowania szkodników.
– W ostatnim sezonie ze względu na
zmiany pogodowe można było zaobserwować, że przędziorki zaczęły żerować na
gatunkach roślin, na których nigdy wcześniej nie występowały, np. na marchwi
czy selerze. Również skuteczność zabiegów zwalczających tego szkodnika była
znacznie niższa niż dotychczas. Czerwiec
2019 r. był wyjątkowo gorący, co również
wpływało negatywnie na działanie środków ochrony roślin. Przy tak wysokich
temperaturach rośliny nawet wieczorem
nie wychładzały się dostatecznie, przez

fot. 1, 2 M. Korzeniowska

Fot. 2. Organizatorzy szkolenia w Potworowie

co nie były w stanie przyjąć zastosowanej
substancji aktywnej – informował specjalista.
Tomasz Domański z firmy Koppert
stwierdził, że w uprawie papryki pojawia
się coraz więcej problemów ze zwalczaniem szkodników i chorób. Wciornastek
jest szkodnikiem totalnym, który wykształcił odporność na wszystkie grupy środków ochrony roślin. Na świecie są znane
przypadki, że nie reaguje on na żadne preparaty. Objawami żerowania są srebrne
plamy na liściach oraz czarne kropki odchodów na roślinie. Poprzez utratę chlorofilu żywotność zaatakowanej rośliny
zmniejsza się. Ze względu na to, że wciornastki chowają się w różnych częściach
rośliny, zaleca się dodawanie preparatu
Attracker do pestycydów. Wywabia on
owady z kryjówek, przez co zwiększa skuteczność zabiegu. Preparat ten zawiera
w swoim składzie kilka rodzajów cukrów –
fruktozę, glukozę i sacharozę. W uprawach
zewnętrznych zaleca się dawkę 2–4 l/ha,
natomiast w uprawach pod osłonami roztwór o stężeniu 0,1–0,2%.
W walce z wciornastkami najlepszą metodą jest ochrona biologiczna. Wśród
produktów firmy Koppert polecany jest
Swirski-Mite Plus i Thripor-L.
Anna Roman z firmy BASF omówiła
o zakresie stosowania preparatu Dagonis® w uprawie papryki. Można nim zwalczać alternariozę papryki oraz mączniaka
prawdziwego. Preparat stosuje się maksymalnie dwa razy w sezonie, w odstępie
siedmiu dni między zabiegami. Dagonis
jest bezpieczny dla owadów zapylających – sugerowane dawki wykazują minimalne zagrożenie dla pszczół i trzmieli.

Firma BASF oferuje także biodegradowalne folie dla rolnictwa – ecovio®.
Produkt ten został stworzony na bazie
składników organicznych i ma certyfikat
produktu kompostowalnego. Przed jej
rozłożeniem należy dobrze uprawić glebę. Folia nie może być naciągnięta zbyt
mocno, ponieważ podczas rozkładania
mogłaby łatwiej ulec uszkodzeniu. W celu
przyspieszenia rozkładu folii po okresie
wegetacyjnym należy ją rozdrobnić np.
broną talerzową.
Krzysztof Piwkowski z firmy ADOB
polecał m.in. stosowanie krystalicznych
nawozów NPK z serii ADOB® ProFit + mikro Owoce i Warzywa. Nawozy zawierają: azot (N), fosfor (P), potas (K), siarkę
(S),magnez (Mg) w rożnych proporcjach
dopasowanych do fazy wzrostu roślin
oraz mikroelementy: bor (B), cynk (Zn),
miedź (Cu), mangan (Mn), molibden (Mo)
i żelazo (Fe). Występują one w postaci
chelatów IDHA i DTPA co gwarantuje
ich wysoką przyswajalność. Miedź(Cu),
mangan (Mn) i cynk (Zn) są schelatowane nowoczesnym, biodegradowalnym
czynnikiem chelatującym IDHA. Natomiast żelazo (Fe) zostało schelatowane
przez czynnik DTPA co zapewnia jego
dostępność oraz stabilność w roztworze
do pH 7,5. Bor i molibden, ze względu
na właściwości chemiczne, są w formie
nieschelatowanej.
Piotr Słomiany z firmy Grow Concept przedstawił czynniki wpływające
na dobre wybarwianie papryki. Jednym
z warunków jest odpowiednia zasobność podłoża w składniki pokarmowe
od początku wegetacji ustalana na podstawie analizy chemicznej gleby. Warto

zastosować nie tylko nawozy mineralne,
ale również organiczne, a także uregulować pH podłoża. Niezbędna jest ponadto
dbałość o system korzeniowy, co wiąże
się z odpowiednią strategią nawadniania
oraz poddawaniem składników pokarmowych i aminokwasów, by pobudzić
go do wzrostu.
Ze względu na uprawę w monokulturze plantatorzy mają coraz większe
problemy z chorobami odglebowymi.
Kolejną trudnością są wysokie koszty siły
roboczej oraz konieczność zatrudniania
coraz większej liczby pracowników ze
względu na rozrastające się gospodarstwa. Zauważalna jest także zmiana rynków sprzedaży papryki – coraz większy
udział ma eksport i zaopatrzenie sieci
handlowych, stąd coraz częściej towar
jest kontrolowany pod względem pozostałości środków ochrony roślin.
W sezonie 2018 przeprowadzono
doświadczenie w tunelach foliowych
o wymiarach 8x30 m. W pierwszym tygodniu kwietnia na matach kokosowych
zasadzono rośliny papryki (trzy rośliny 3-,
4-pędowe na macie) i oberżyny (dwie
rośliny na macie). W przypadku papryki w tunelu znajdowało się 672 rośliny.
Pierwsze zbiory na zielono przypadły na
24 czerwca. Natomiast roślin oberżyny
w tunelu było 448, a pierwsze zbiory były
15 czerwca. Codziennie kontrolowano:
pH w przelewie (optymalnie 5,8–6,3), EC
w przelewie (optymalnie 2,9–3,4), procentowy przelew z maty oraz spadek
masy maty po nocy. Po przeprowadzeniu doświadczenia zaobserwowano, że
plonowanie rozpoczęło się o kilka dni
wcześniej niż w standardowej uprawie.
Owoce miały lepszą jakość, dzięki czemu mogły być dłużej przechowywane.
Owocowanie było równomierne, brak
przerw między kolejnymi zbiorami. Zużycie nawozów było podobne jak w produkcji tradycyjnej. Rośliny były zdrowe,
nie zaobserwowano porażeń chorobami
systemu korzeniowego. Dodatkowo dzięki uprawie w matach gleba odpoczywa
od monokultury.
Monika Korzeniowska
1/2020
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Nowości produktowe

fot. Agrosimex

Nowy naturalny insektycyd do szklarni
Firma Agrosimex wprowadza w sezonie 2020 nowy produkt. Azatin EC to naturalny
insektycyd bazujący na substancji czynnej, która została wyizolowana z nasion Miodli
indyjskiej (Azadirachta indica). Azadirachtyna zakłóca rozwój owadów, ma również
działanie antyfidantne (hamuje żerowanie) i repelentne (odstraszające). Na ten moment preparat otrzymał rejestrację w uprawach pod osłonami (m.in. pomidor, ogórek,
cukinia, truskawka). To skuteczne narzędzie do walki m.in. z mszycami, mączlikami,
wciornastkami. Środek przeznaczony jest do stosowania przy użyciu samobieżnego
lub ciągnikowego opryskiwacza polowego lub sadowniczego lub opryskiwacza ręcznego. Dopuszczony jest do stosowania wyłącznie w szklarniach o trwałej konstrukcji,
odizolowanej od podłoża. Do stosowania w formie oprysku nalistnego. Okres karencji:
truskawka – 7 dni; pomidor, oberżyna, ogórek, cukinia, melon, arbuz, dynia – 3 dni;
sałata, szpinak, endywia, rukola, boćwina, pietruszka, bazylia – 7 dni.
Opracowała Aleksandra Czerwińska-Nowak

reklama

poleca

Program Ochrony Roślin

2020

WARZYWNYCH
przed chorobami, szkodnikami i chwastami

Informujemy, że podobnie

Interaktywny
program
ochrony

jak w latach ubiegłych
„Program Ochrony
Warzyw przed chorobami,
szkodnikami i chwastami
– rok 2020” będzie
wysyłany wraz prenumeratą
„Warzyw” 2/2020.
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Przeciwdziałanie
odporności:
IRAC, FRAC
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Aktualności rynkowe

Ceny warzyw spod osłon
W grudniu ub.r. z spółdzielnie ogrodnicze skupowały bardzo małe ilościowo
partie krajowych warzyw spod osłon na
rynek detaliczny. W grudniu 2019 r., w porównaniu z grudniem 2018 r., w handlu

hurtowym większość gatunków warzyw
krajowych (z wyjątkiem rzodkiewki i sałaty) były tańsze. Na niemieckich rynkach
hurtowych występowała szeroka gama
warzyw z importu, a największe ilości były

Tabela 1. Ceny hurtowe warzyw spod osłon w Polsce
w grudniu 2018 r. i 2019 r. (zł/kg, a – cena za pęczek, b –
cena za sztukę)
Krajowe

XII 2018 r. XII 2019 r. Zmiana XII 2019 r.
/XII 2018 r. %
Ogórki długie
6,00
5,56
93
Ogórki krótkie
8,82
8,04
91
Pomidory
6,07
5,98
99
Papryka czerwona
7,14
7,00
98
Papryka żółta
7,41
7,00
94
Papryka zielona
6,52
4,25
65
Rzodkiewka/a
1,41
1,78
126
Sałata/b
2,53
2,79
110
Źródło: zestawienia i obliczenia własne na podstawie danych ZSIR MRiRW

sprowadzane z Maroka, Turcji i Hiszpanii.
Na francuskim, paryskim rynku hurtowym
najdroższe pomidory gronowe pochodziły z Francji, a najtańsze z Belgii i Holandii,
natomiast wśród papryk najdroższa była

Tabela 2. Ceny hurtowe importowanych warzyw spod
osłon w grudniu 2018 i 2019 r. (zł/kg, a – cena za pęczek,
b – cena za sztukę)
Importowane

XII 2018

XII 2019

6,85
6,45
8,03
7,72
8,21
8,08
3,45
2,62

7,62
6,88
7,60
8,70
9,30
8,18
1,75
3,01

Ogórki długie
Ogórki krótkie
Pomidory
Papryka czerwona
Papryka żółta
Papryka zielona
Rzodkiewka
Sałata/a

Zmiana XII 2019/
XII 2018 (%)
111
107
95
113
113
101
51
115

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 20 grudnia 2019 r.
Pochodzenie

Frankfurt
euro/kg zł/kg

z Maroka
z Hiszpanii
z Turcji

1,38
1,46
1,24

5,92
6,27
5,32

z Hiszpanii
z Holandii
z Belgii

1,58
1,85
1,84

6,78
7,94
7,90

z Maroka
z Hiszpanii
z Belgii

1,71
1,50
1,94

7,34
6,44
8,33

z Włoch
z Hiszpanii
z Holandii

2,83
3,89
4,12

12,15
16,70
17,69

z Hiszpanii
z Turcji

1,75
2,20

7,51
9,44

z Hiszpanii
Papryka zielona
z Hiszpanii
z Turcji

1,74

7,47

2,00
1,53

8,59
6,57

z Turcji (mini ogórki)
z Hiszpanii (gramatura 400–500 g)
z Hiszpanii (gramatura 500–600 g)

2,25
1,42
1,22

9,66
6,10
5,24

Hamburg
Kolonia
euro/kg zł/kg euro/kg zł/kg
Pomidory wielkoowocowe
1,28
5,49
–
–
1,48
6,35
–
–
1,25
5,37
1,20
5,15
Pomidory gałązkowe
1,72
7,38
1,66
7,13
1,98
8,50
–
–
1,98
8,50
1,96
8,41
Pomidory mięsiste
1,58
6,78
1,49
6,40
1,93
8,29
1,92
8,24
2,04
8,76
1,87
8,03
Pomidory koktajlowe
3,10
13,31
3,00
12,88
3,13
13,44
3,17
13,61
3,77
16,18
4,74
20,35
Papryka czerwona
1,48
6,35
1,92
8,24
1,88
8,07
2,17
9,32
Papryka żółta
1,52
6,53
1,79
7,68
1,70
1,40

7,30
6,01
Ogórki
2,00
8,59
1,28
5,49
1,14
4,89

Monachium
euro/kg zł/kg

Berlin
euro/kg zł/kg

1,46
1,47
1,23

6,27
6,31
5,28

1,16
1,30
1,23

4,98
5,58
5,28

1,73
1,78
1,63

7,43
7,64
7,00

1,90
1,71
–

8,16
7,34
–

1,42
1,87
1,68

6,10
8,03
7,21

–
1,95
1,89

–
8,37
8,11

2,75
3,72
3,40

11,81
15,97
14,60

2,75
2,98
3,60

11,81
12,79
15,45

1,86
2,30

7,98
9,87

1,98
2,00

8,50
8,59

1,63

7,00

1,98

8,50

2,07
1,50

8,89
6,44

1,60
1,50

6,87
6,44

1,96
1,34

8,41
5,75

2,50
1,42
1,32

10,73
6,10
5,67

2,11
1,22
0,98

9,06
5,24
4,21

1,98
1,65
–

8,50
7,08
–

Źródło: dane źródłowe wg AMI, przeliczenie z euro na zł wg średniego kursu walutowego NBP 21 grudnia 2019 r., w przeliczeniu 1 euro = 4,2928 zł
1/2020
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ta importowana z Holandii.
Ceny warzyw spod osłon na rynkach
hurtowych
W grudniu 2019 r., w porównaniu z grudniem 2018 r., odnotowano wzrost cen
hurtowych krajowej rzodkiewki o 23% do
1,78 zł/pęczek i sałaty o 10% do 2,79 zł/szt.
Obniżyły się natomiast ceny papryki zielonej o 35% do 4,25 zł/kg, ogórków krótkich
o 9% do 8,04zł/kg, ogórków długich o 7%
do 5,56 zł/kg, papryki żółtej o 6% do 7,00
zł/kg, papryki czerwonej o 2% do 7,00 zł/
kg i pomidorów o 1% do 5,98 zł/kg.
W grudniu ub.r. sprzedawano na krajowych rynkach hurtowych warzywa importowane spod osłon, przy czym drożej
niż w grudniu 2018 r. były notowane: sałata
(o 15% do 3,01 zł/szt.), papryka czerwona
(o 13% do 8,70 zł/kg), papryka żółta (o 13%
do 9,30 zł/kg), ogórki długie (o 11% do
7,62 zł/kg), ogórki krótkie (o 7% do 6,88 zł/
kg) i papryka zielona (o 1% do 8,18 zł/kg).
Zanotowano spadek cen hurtowych importowanych warzyw w tym rzodkiewki
(o 49% do 1,75 zł/pęczek) i pomidorów
(o 5% do 7,60 zł/kg) – tabela 2.
Na rynku niemieckim
Na końcu trzeciej dekady grudnia ub.r. (20
II 2019 r.) na rynkach hurtowych w Niemczech wg danych Agrarmarkt Informations-Gesselschaft mbH (AMI) sprzedawano
pomidory: wielkoowocowe, gronowe,
mięsiste i koktajlowe sprowadzane z Belgii,
Włoch, Holandii, Turcji, Maroka i Hiszpanii.
Spośród wszystkich typów pomidorów
najdroższe były holenderskie pomidory
koktajlowe w cenie 3,40–4,74 euro/kg
(14,60–20,35 zł/kg), a najtańsze wielkoowocowe pomidory importowane z Turcji w cenie 1,20–1,25 euro/kg (3,86–4,51
zł/kg). Spośród pomidorów gronowych
(gałązkowych) najdroższe były pomidory holenderskie w cenie 1,71–1,98 euro/
kg (7,34–8,50 zł/kg), a najtańsze pomidory
sprowadzane z Hiszpanii w cenie 1,58–1,90
euro/kg (6,78–8,16 zł/kg). Importowane
do Niemiec belgijskie pomidory mięsiste
oferowano w cenie 1,68–2,04 euro/kg
66
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Tabela 4. Ceny hurtowe warzyw spod osłon we Francji Paris Rungis International Market z 23 grudnia 2019 r.
Cena w euro/kg/szt.
Cena w zł/kg*
Wielkość/
Pochodzenie Odmiana Klasa
Cena
Cena
Cena
Cena
barwna
minimalna maksymalna minimalna maksymalna
Pomidory wielkoowocowe
z Belgii
57–67 m
I
1,10
1,30
4,72
5,57
z Belgii
67–82 mm
I
1,15
1,35
4,93
5,79
z Maroka
57–67 mm
I
1,10
1,20
4,72
5,14
z Hiszpanii
57–67 mm
I
1,20
1,50
5,14
6,43
Pomidory gałązkowe
z Francji
47–57 mm Extra
2,20
2,80
9,43
12,00
z Belgii
57–67 mm
I
1,40
1,80
6,00
7,72
z Hiszpanii
57–67 mm
I
1,50
1,90
6,43
8,14
z Holandii
57–67 mm
I
1,40
1,80
6,00
7,72
Papryka
z Holandii
zielona
I
1,60
2,00
6,86
8,57
z Holandii
czerwona
I
2,00
2,20
8,57
9,43
z Hiszpanii
czerwona
I
1,70
1,90
7,29
8,14
z Hiszpanii
zielona
I
1,50
1,70
6,43
7,29
Ogórek**
z Hiszpanii
mini
I
1,80
2,20
7,72
9,43
(euro/zł/kg)
z Holandii
500–600g
I
0,67
0,79
2,87
3,39
(euro/zł/szt.)
z Francji
500–600g
I
0,75
0,83
3,22
3,56
(euro/zł./szt.)
* kurs wg notowań NBP z dnia 23 grudnia 2019 r. 1 euro=4,2867 zł
** z wyjątkiem ogórków mini, cena za sztukę (ogórki sprzedawane w boxach po 12 sztuk)

(7,21–8,76 zł/kg). Tańsze były pomidory
mięsiste z Hiszpanii w cenie 1,5–1,95 euro/
kg (6,44–8,37 zł/kg), a najtańsze z Maroka
w cenie 1,42–1,71 euro/kg (6,10–7,34 zł/
kg). Najdroższe spośród sprzedawanych
importowanych pomidorów wielkoowocowych były hiszpańskie pomidory (w kalibrażu 57–67 mm) w cenie 1,30–1,48 euro/
kg (5,58–6,35 zł/kg).
Na rynkach hurtowych w Niemczech
sprzedawano wąską gamę odmian barwnych papryk importowanych z Hiszpanii, Turcji i Maroka. Najwięcej płacono za
czerwoną paprykę importowaną z Turcji
(w kalibrażu 70+ mm) w cenie 1,88–2,30
euro/kg (8,07–9,87 zł/kg), a najmniej – za
zieloną paprykę importowaną z Turcji
(w kalibrażu 70+ mm) w cenie 1,34–1,53
euro/kg (5,75–6,57 zł/kg).
Wśród sprzedawanych ogórków na
rynkach hurtowych w Niemczech w końcu trzeciej dekady grudnia ub.r. najwyższe ceny osiągały tureckie mini ogórki po

1,98–2,50 euro/kg (8,50–10,73 zł/kg). Ceny
hurtowe hiszpańskich ogórków (w gramaturze 400/500 g) kształtowały się na poziomie 1,22–1,65 euro/kg (5,24–7,08 zł/kg)
oraz hiszpańskich ogórków (w gramaturze
500/600 g) – 0,98–1,32 euro/kg (4,21–5,67
zł/kg) – tabela 3.
Na hurtowym paryskim rynku Rungis
w końcu grudnia ub.r. (23 XII) ceny pomidorów wielkoowocowych kształtowały
się w zakresie 1,10–1,50 euro/kg (4,72-6,43
zł/kg), pomidorów groniastych – 1,40–
2,80 euro/kg (6,00–12,00 zł/kg) i papryki – 11,50–2,20 euro/kg (6,43–9,43 zł/kg).
Najdroższe były hiszpańskie ogórki mini
w cenie 1,80–2,20 euro/kg (7,72–9,43 zł/kg)
a najtańsze holenderskie ogórki (500–600
g) – 0,67–0,79 euro/szt. (2,87–3,39 zł/szt.)
– tabela 4.
mgr inż. Tomasz Smoleński
Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych
i Ogrodniczych Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej-PIB
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