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Wielkość upraw pod osłonami w Polsce

Wiosną br. GUS opubliko-
wał wreszcie wyniki Po-
wszechnego Spisu Rolne-
go z  2010 roku odnoszące 
się do upraw ogrodniczych 
(dane te dostępne są na 
http://www.stat.gov.pl/
gus/5840_12818_PLK_

HTML.htm). Według nich łączna powierzchnia upraw 
warzyw pod osłonami wynosiła 2 lata temu* 4891 ha, 
a produkcję tę prowadzono w 12 463 gospodarstwach 
(około połowy, bo 6191 spośród nich, specjalizowało się 
w uprawie pomidorów, która w sumie zajęła 1514 ha).

Ogólny areał upraw roślin ozdobnych w szklarniach 
i tunelach wynosił 1608 ha, a liczba gospodarstw o tej 
specjalności to 4808 szt. Podobnie jak w 2002 r. (kiedy 
przeprowadzono poprzedni Powszechny Spis Rolny), 
najwięcej jest gospodarstw małych, znajdujących się 
w grupie obszarowej „do 0,1 ha”, które stanowią 35% 
wszystkich gospodarstw kwiaciarskich z uprawami pod 
osłonami. Udział zakładów największych, mających po-
nad 0,7 ha, wyniósł 10% i jest prawie dwukrotnie więk-
szy niż w 2002 roku. ac

* stan na 30.06.2010 r.

Floriada 2012 – do października

Światowa Wystawa Ogrod-
nicza „Floriade”, organizo-
wana co 10 lat w Holandii, 
w bieżącym roku otworzyła 
swe podwoje w Venlo, przy 
granicy z  Niemcami. Trwa 
już od 5 kwietnia, a  jej za-
mknięcie nastąpi 7 paź-
dziernika. Na terenie parku 
o  powierzchni 66 ha przy-
gotowano rozmaite atrakcje 

dla zwiedzających. Impreza kierowana jest do szerokiej 
publiczności, ma spełniać także cele edukacyjne (tym ra-
zem przywiązuje się dużą wagę do ochrony środowiska). 
Jak zwykle, do obejrzenia są urządzone na terenie parku 
wystawy (w sumie 100) poszczególnych krajów lub mię-
dzynarodowych instytucji. W tym gronie nie ma Polski, 
choć są takie państwa, jak np. Słowacja, Estonia, Azerbej-
dżan. Najwyższe oceny osób, które już zwiedziły Floria-
dę, zyskują prezentacje „egzotyczne” – m.in. Chin, Tur-
cji. Dominują opinie, że w  porównaniu z  poprzednimi 
edycjami Floriady, tegoroczna jest mniej „kwitnąca” (tak 

fot. A. Cecot

fot. A. Cecot

Amfiteatr zbudowany na tere-
nie Floriady – arena występów 
i pokazów

W szklarniowej i  tunelowej produkcji ogrodniczej 
bardzo wiele dzieję się w zakresie technologii upra-
wy. Nasi producenci szybko się uczą nowych rozwią-
zań i zmiany następują w przyspieszonym tempie. 
Niemały wpływ na to ma fakt, że w wielu gospodar-
stwach do głosu dochodzi pokolenie ogrodników, 
którzy już od dziecka mieli okazję podpatrywać no-
woczesną technologię uprawy i uczyli się funkcjo-
nowania w warunkach gospodarki wolnorynkowej 
i otwartego rynku unijnego. 

Postęp nie jest jednak kwestią wyboru, lecz ko-
niecznością wynikającą z jednej strony z malejącej 
opłacalności produkcji, z drugiej – z rosnących wy-
magań odbiorców. Cieszy, że wielu naszych ogrodni-
ków potrafi sprostać tym oczekiwaniom. Wymaga 
to jednak bardzo dużych nakładów pracy, zaanga-
żowania i życia na pełnych obrotach. Dlatego zmie-
niają się oczekiwania ogrodników wobec adresowa-
nej do nich oferty środków produkcji – potrzebują 
specjalistycznych produktów wysokiej jakości, pre-
cyzyjnie dostosowanych do prowadzonej przez nich 
uprawy. Takie same są również oczekiwania doty-
czące informacji – przekonanie to towarzyszyło mi, 
gdy zakładałam internetowy portal „Pod Osłona-
mi”. Mimo że jego początki przypadły na bardzo zły 
rok dla producentów warzyw szklarniowych (co nie 
sprzyja wprowadzaniu nowych produktów), portal 
został dobrze przyjęty. Od tamtej pory minął nieca-
ły rok i bardzo wiele się zmieniło. Na szczęście były 
to dobre zmiany – obecny sezon jest znacznie lep-
szy dla naszej branży, a ja... mogę zaprosić Państwa 
do lektury dwumiesięcznika „Pod Osłonami”.  Mam 
nadzieję, że artykuły przygotowane przez naszą re-
dakcję i współpracujących z nami autorów zaintere-
sują Państwa i zachęcą do sięgnięcia po kolejny nu-
mer, nad którym już pracujemy. 

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, któ-
rzy przyczynili się do powstania tego czasopisma, 
zwłaszcza tym, którzy zaprosili nas do swoich go-
spodarstw i podzielili się wiedzą i doświadczeniami.  

fot. A. Sieniarska-Kłak
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gospodarczego zastoju jest też szybko postępująca cyfry-
zacja handlu roślinami ozdobnymi, która ułatwia prze-
pływ informacji pomiędzy uczestnikami rynku, umoż-
liwia elektroniczną licytację itp. Obroty z  transakcji 
„zegarowych” dokonywanych na odległość (KOA) przez 
Internet wzrosły w ub.r. o 12,5%, w porównaniu z 2010 
rokiem. W 2011 r. wyraźny był jednak spadek wartości 
sprzedaży uzyskiwanej z aukcji „zegarowych” (-4,3%) na 
rzecz handlu za pośrednictwem giełdy FloraHolland, ale 
bez przywożenia towaru na teren aukcji (+8,3%).  

Wśród członków giełdy, która jest spółdzielnią, panu-
je tendencja do łączenia się w grupy, mające silniejszą po-
zycję na rynku niż pojedynczy producenci i pozwalające 
obniżyć jednostkowe koszty logistyki (transportu) i mar-
ketingu. ac

Na podstawie informacji giełdy FloraHolland

Zmiany na różanej „mapie”

Powierzchnia uprawy róż 
szklarniowych w  Holandii  
zmniejszyła się w ciągu ostat-
nich 10 lat dwukrotnie, do 
400 ha, ale i tak kraj ten po-
zostaje liderem ich produk-
cji na naszym kontynencie.  
Coraz bardziej ustępuje on 
jednak światowym potę-
gom, wśród których wyróż-
niają się Kenia (ok. 2000 ha) 
i  Etiopia (ponad 1000 ha), 
szybko nabierająca znacze-

nia. Holandia pozostaje przy tym głównym dystrybuto-
rem kwiatów róż sprzedawanych w Europie (a pochodzą-
cych głównie z Afryki), gdyż zdecydowana ich większość 
przechodzi przez aukcję FloraHolland. 

Kraj ten skupia też kilku ważnych hodowców róż 
szklarniowych, których odmiany znajdują się w czołów-
ce europejskich rankingów giełdowych (jak Red Naomi! 
z firmy Schreurs). W strukturach tych przedsiębiorstw 
zachodzą ostatnio duże zmiany. Między innymi firma 
Lex+, odnosząca spektakularne sukcesy w hodowli od-
mian wielkokwiatowych (m.in. Avalanche+ i  Talea+), 
została przejęta w  br. przez koncern Agribio Group. 
W  łonie tego przedsiębiorstwa znajduje się od końca 
2011 roku również inna holenderska firma rodzinna 
zajmująca się hodowlą róż (ale kojarzona raczej z astra-
mi, floksami, nawłociami) – Bartels, a także Fides (m.in. 
chryzantemy) i Barberet & Blanc (goździki). Lex Voorn, 
dotychczasowy właściciel firmy Lex+, ma jednak kon-
tynuować w Agribio Group swoją działalność, skupiając 
się na pracach hodowlanych. ac

przynajmniej było wczesną wiosną), a wystawy narodo-
we przede wszystkim reklamują turystykę w danym kra-
ju, a nie skupiają się na ogrodnictwie. Na uwagę osób in-
teresujących się głównie roślinami zasługuje z pewnością 
duży szklany pawilon „Villa Flora” z prezentacją kwiatów 
ciętych i  roślin doniczkowych. W czasie wystawy orga-
nizowane są regularnie pokazy florystyczne promujące 
sezonowe kwiaty. Popularyzowane są też – poprzez de-
gustacje – warzywa i  truskawki uprawiane pod osłona-
mi. W dniu 2 lipca odbędzie się skierowana do szerokie-
go grona odbiorców prelekcja o  szklarniach high-tech, 
zwracająca uwagę na nowoczesne gospodarowanie ener-
gią oraz światłem pod osłonami. Pod koniec września (22 
i  23.09.) atrakcją Floriady będzie tradycyjne owocowo-
warzywne korso Fruit Float, które przybędzie do Venlo 
z regionu Tiel. Normalne bilety na Floriadę, która czyn-
na jest od godz. 10⁰⁰ do zmroku, kosztują 25 €. Jak poda-
ją organizatorzy, zwiedzający spędzają na terenie wysta-
wy średnio 7 godzin. ac

Giełda holenderska  
– afrykańskie kwiaty, 
wschodnioeuropejscy odbiorcy, 
elektroniczny handel i grupy producentów

FloraHolland (Koninklijke 
Coöperatieve Bloemenve-
iling FloraHolland)* – naj-
większa w  Europie giełda 
kwiaciarska, mająca zasad-
niczy wpływ na globalny 
handel roślinami ozdobny-
mi na naszym kontynencie 

– osiągnęła w 2011 r. obroty wynoszące ponad 4,15 mld € 
(dotyczą one 5 domów aukcyjnych w holenderskich miej-
scowościach: Aalsmeer, Bleiswijk, Eelde, Naaldwijk, 
Rijnsburg oraz na giełdzie Veiling Rhein-Maas w Niem-
czech). Obroty te były o 0,7% większe niż w 2010 r., co 
wynikało przede wszystkim z 2,5-procentowego wzrostu 
liczby kwiatów i roślin (w sumie 12,5 mld), które trafi-
ły na tę aukcję w zeszłym roku. Wzrost ten z kolei jest 
efektem rozwoju produkcji kwiaciarskiej w Afryce (skąd 
przywiezione do Europy kwiaty z  reguły „przechodzą” 
przez giełdę FloraHolland) oraz zwiększonego w Europie 
Wschodniej, zwłaszcza w Rosji, popytu na towar wywo-
dzący się z holenderskiej aukcji. 

Ponadto – zdaniem zarządzających giełdą FloraHol-
land – przyczyną jej nie najgorszych wyników w okresie 

fot. FloraHolland

fot. A. Cecot

Wysokiej jakości kwiaty cięte 
wielkokwiatowych odmian 
róż (tu: Red Naomi!) pozosta-
ją domeną europejskich pro-
ducentów  

* oprócz tej instytucji w  Holandii (w  Ede) działa giełda kwiaciar-
ska Plantion, będąca również spółdzielnią (ponad 250 holenderskich 
ogrodników), która w  ubiegłym roku osiągnęła obroty w  wysokości 
prawie 115 mln €
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Warsztaty 
uprawowe  
dla ogrodniczej 
młodzieży
Z inicjatywy firmy Grodan 19 kwietnia w Głuchowie 
koło Łańcuta, w gospodarstwie Damiana Chrzana spo-
tkali się młodzi ogrodnicy z całej Polski (patrz też foto-
relacja na str. 67), którzy samodzielnie prowadzą wła-
sne uprawy lub pracują wspólnie z rodzicami. Drugie 
już spotkanie zorganizowane przez tę firmę w ramach 
projektu „Młody Ogrodnik” poświęcone było m.in. fi-
tomonitoringowi – uczestnicy mieli za zadanie wyko-
nać pomiary roślin i parametrów podłoża, następnie 
omawiano wyniki ich pracy i ustalano zalecenia doty-
czące uprawy w  najbliższym czasie. Poruszano rów-
nież zagadnienia związane z kontrolą wilgotności po-
wietrza w szklarni.  

Założeniem projektu „Młody Ogrodnik” – jak wy-
jaśniał doradca z firmy Gordan, Krzysztof Fatel – jest 
stworzenie młodszemu pokoleniu ogrodników moż-
liwości spotykania się ze sobą, a przy tej okazji ucze-
nia się od siebie wzajemnie oraz od doradców. W swo-
im gronie młodzież nie jest skrępowana obecnością 
rodziców i innych, bardziej doświadczonych kolegów 
z branży, chętniej uczestniczy w dyskusjach i wymia-
nie doświadczeń, podczas której okazuje się często, 
że młodzi ogrodnicy dysponują dużą wiedzą na te-
mat uprawy.    

W czasie spotkania podstawowe informacje na te-
mat uprawy oraz historii rodzinnego gospodarstwa 
przekazał Damian Chrzan (wraz z bratem Pawłem kon-
tynuują rodzinne tradycje ogrodnicze zapoczątkowane 
przez ich dziadka). W jego gospodarstwie już przez ko-
lejny sezon uprawiane są pomidory Admiro F1 (w tym 
roku na powierzchni 2,6 ha). Rozsadę wyprodukowa-
ną w firmie Grzegorza Krasonia ustawiano na matach 
4 stycznia, w otwory wstawiano 25 stycznia. Pierwsze 
owoce zaczęły dojrzewać 18 marca, a zbiory rozpoczę-
to 26 marca. Do czasu kwietniowego spotkania plon, 
jak podał właściciel, wyniósł 6,2 kg/m2. W uprawie naj-
większym problemem, w  ocenie Damiana Chrzana, 
były złe warunki świetlne na przełomie stycznia i lu-
tego oraz pod koniec marca. Mrozy nie były natomiast 
dla ogrodników z  Głuchowa dużym zaskoczeniem. 
–  Na wschodnich terenach Polski jesteśmy przyzwy-
czajeni do takiej pogody zimą, zdarzają się tu mrozy do  
-35°C – stwierdził D. Chrzan. – Szklarnie wyposażone 
są w jedną, górną kurtynę, nie używaliśmy dodatkowej 
podwieszki foliowej. System ogrzewania ma wystar-
czającą moc, by nawet w czasie silnych mrozów zapew-
nić utrzymanie w szklarni temperatury 20°C w dzień, 
przy otwartej kurtynie – dodał.

Szklarnie w  Głuchowie ogrzewane są przez dwa 
kotły miałowe o mocy 1,5 MW oraz 5 MW, zainstalo-
wane przez firmę EkoFire, wyposażone w baterie cy-
klonów i filtry workowe, które pozwalają oczyścić spa-
liny do zawartości zanieczyszczeń poniżej 50 mg/m3. 
Jak wyjaśniali obecni na spotkaniu w Głuchowie Da-
niel i Krzysztof Czajczyńscy, reprezentujący tę firmę, 
ten system oczyszczania spalin jest wprawdzie droższy 
od urządzeń starego typu, ale daje ogrodnikom szan-
sę na spełnienie wymogów ochrony środowiska i dzię-
ki temu możliwość wykorzystywania kotłowni miało-
wych przez najbliższe lata. aw

fot. A. Wize

Uczestnicy spotkania w Głuchowie
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Wczesne 
kapustne  
spod osłon
20 maja w Pobiedniku Wielkim koło Krakowa, w go-
spodarstwie Bożeny i  Andrzeja Rodaków firmy Syn-
genta, Yara Poland, Agrimpex oraz Kohidrex (dys-
trybutor środków produkcji) zorganizowały Dzień 
Otwarty (patrz też str. 68) poświęcony głównie upra-
wie wczesnych warzyw kapustnych w tunelach folio-
wych oraz pod włókniną. 

W czasie tego spotkania na temat nawożenia wa-
rzyw (nie tylko kapustnych) mówił Wojciech Wojcie-
szek z firmy Yara Poland. Omówił m.in. znaczenie wap-
nia w początkowym okresie uprawy – bardzo ważne 
jest wówczas dobre zaopatrzenie roślin w ten pierwia-
stek, a także w fosfor, czyli w składniki wpływające na 
prawidłowy rozwój systemu korzeniowego. Ustalenie 
optymalnych dawek jest możliwe tylko po wykonaniu 
pełnej analizy, dającej informację o zawartości skład-
ników w glebie, często – mimo wysokiej wartości pH 
– w glebie może brakować np. wapnia. Aby zapewnić 
prawidłowe pobieranie tego pierwiastka, należy także 
zwrócić uwagę na to, w jakiej formie dostarczamy ro-
ślinom azot – powinno się ostrożnie używać nawozów 
zawierających ten składnik w formie amonowej (sale-
tra amonowa, saletrzak), gdyż przy dużej ilości azotu 
amonowego następuje utrudnienie pobierania wap-
nia, a także innych kationów. Ważnym składnikiem na 
początku wzrostu roślin jest również fosfor, czynnika-
mi ograniczającymi jego pobieranie jest zbyt wysoka 
wartość pH, a także niska temperatura. W bieżącym 
roku przed nadejściem majowych upałów ten problem 
wystąpił np. w uprawie papryki – rośliny posadzone 
w kwietniu w nieogrzewanych tunelach w warunkach 
niskiej temperatury, czasem nawet niższej niż 10°C, 
miały początkowo trudności z  pobieraniem fosforu. 
W  takich warunkach dobre efekty przynosi dolistne 
dokarmianie roślin nawozami o zwiększonej zawarto-
ści fosforu (np. Kristalonem Żółtym), co pozytywnie 
wpływa na ich ukorzenianie się.

Andrzej Karwat reprezentujący firmę Agrimpex 
przedstawił ofertę agrowłóknin Pegas Agro. Oferowa-
ne są one w kilku szerokościach od 1,60 m do 15,80 m, 
od szerokości 3,20 m mają wzmocnione 30 cm obrze-
że, dzięki czemu nie są podatne na rozrywanie. Najpo-
pularniejsze spośród używanych w uprawach warzyw-
niczych są włókniny o gramaturze 19 g/m2, następnie 
23 g/m2. Standardowe długości oferowanych włóknin 

wynoszą 100 lub 250 m, ale, jak informował przedsta-
wiciel firmy, możliwe jest też zamówienie innej długo-
ści. Producentów z  rejonu Igołomi mogą zaintereso-
wać także czarne agrowłókniny do ściółkowania upraw 
warzyw czy truskawek. Kolejnym produktem firmy są 
węgierskie, żółte, trójwarstwowe folie ogrodnicze z fir-
my Agrola – o  dobrej przepuszczalności dla światła, 
dużej elastyczności i wytrzymałości. Są one oferowane 
w szerokościach 6 m, 8 m, 12 m i 16 m. 

Charakterystykę odmian kalafiorów i kapusty pre-
zentowanych na polu państwa Rodaków przedstawił 
Piotr Prasołek z firmy Syngenta. Był wśród nich m.in. 
kalafior Speeder F1 (około 50-53 dni wegetacji), szybko 
i  równomiernie dorastający (w czasie spotkania więk-
szość róż była już wycięta). O 5-6 dni później dorastają 
róże kalafiora Easytop F1 – większe nieco niż u poprzed-
niej odmiany, atrakcyjne, dobrej jakości. W asortymen-
cie kapust pokazano m.in. odmianę Veronor F1 o okre-
sie wegetacji wynoszącym około 58 dni (czyli o kilka dni 
więcej niż u znanej odmiany Mirror F1) i dużych głów-
kach, dorastających do 1,5-2 kg. Nowszą propozycją jest 
Jetodor F1 o okresie wegetacji podobnym, jak u odmia-
ny Mirror F1 (ok. 50-53 dni) i nieco większych główkach. 
P. Prasołek zwracał uwagę na silny system korzeniowy 
tej kapusty, dzięki któremu wykazuje ona dobrą odpor-
ność na stresowe warunki uprawy. 

Dobrze znana i ceniona przez producentów z rejo-
nu Igołomi Mirror F1 jest już standardową propozycją 
w asortymencie wczesnych kapust tej firmy. Odmia-
na ta ma 53 dni wegetacji i wysoko osadzone główki, 
o ładnym wyglądzie ich spodu i bez tendencji do gni-
cia dolnych liści. aw

fot. A. Wize

Firmy organizujące spotkanie reprezentowali, od lewej: 
W. Wojcieszek, P. Prasołek, A. Karwat



8 www.podoslonami.pl

WYDARZENIA

go ścisłego kierownictwa MRiRW (radca generalny Zofia 
Krzyżanowska), przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP 
(doradca, prof. dr hab. Tomasz Borecki). Nie zabrakło też 
ogrodników różnych specjalności, reprezentantów orga-
nizacji i instytucji (np. IERiGŻ, AgroBiznesKlub) oraz na-
ukowców (więcej zdjęć – na str. z). ac

Potęga 
tulipanów
Międzynarodowe Targi Tulipanów – pod taką nazwą od-
były się w tym roku w pierwszych dniach maja 4. już Dni 
Otwarte Gospodarstwa i Hurtowni Ogrodniczej Graży-
ny i Bogdana Królików w Chrzypsku Wielkim. 

Niewielka miejscowość powiatu międzychodzkiego, 
zwanego „krainą stu jezior”, wyróżnia się dużą, 24-hek-
tarową plantacją roślin cebulowych, którą prowadzi 
B. Królik, i  wydarzeniami, jakie organizuje on z  wiel-
kim rozmachem. Urządzane w ciągu majowego „długie-
go weekendu” Dni Otwarte mają przede wszystkim po-
pularyzować tulipany i w efekcie zwiększać popyt na nie 
w kwiaciarniach i na straganach w całej Polsce – przeko-
nuje właściciel gospodarstwa. W 2012 r. impreza trwała 
aż 4 dni (1-3.05. oraz 6.05.), a jej kulminacją był uroczy-
sty chrzest nowej odmiany tulipana ‘Jolanta Kwaśniew-
ska’, z  udziałem Pani Prezydentowej (fot. 1). Jest to 

bardzo wczesna odmiana holenderskiej hodowli, nale-
żąca do grupy Triumph, o jasnoróżowych kwiatach oraz 
ciemnych łodygach, przydatna do pędzenia – jak infor-
muje B. Królik.

To, że gospodarzom imprezy udaje się zaprosić do 
Chrzypska osoby znane z pierwszych stron gazet (tym 
razem, oprócz Jolanty Kwaśniewskiej, zjawili się aktor 
Cezary Pazura, który dał kabaretowy występ, oraz mię-
dzynarodowej sławy kulturysta Robert Burneika), pod-
nosi zainteresowanie tulipanową majówką i zwabia na 
nią tłumy. Organizatorzy szacują, że w tym roku było 
ok. 30 000 zwiedzających, na których czekały rozma-
ite atrakcje, od kiermaszu ogrodniczego, po park roz-
rywki. W otwarciu targów 1 maja uczestniczyli wice-
starosta powiatu międzychodzkiego Jędrzej Schubert, 
wójt gminy Chrzypsko Wielkie Edmund Ziółek i 2 po-
słów na Sejm RP (Romuald Ajchler i Jan Krzysztof Ar-
danowski), co świadczy o  uznaniu lokalnych władz 
i polityków dla inicjatywy G. B. Królików oraz dla roz-
woju ich przedsiębiorstwa. Nie zabrakło też ogrodni-
ków, których ważną reprezentację stanowili członko-
wie Stowarzyszenia Producentów Ozdobnych Roślin 

Finał  
na 25-lecie
17 kwietnia w Warszawie, w Auli Kryształowej SGGW 
zebrało się około 200 osób, by uroczyście pożegnać 
po 25 latach pracy w Ambasadzie Królestwa Nider-
landów jej Attaché Rolnego dr. Janusza Gołosa (fot.), 
który przeszedł na emeryturę. 

Wcześniej, w  Ambasadzie Królestwa Niderlandów 
zorganizowano towarzyszące tym uroczystościom ka-
meralne seminarium pt. „Współpraca Polski i  Holandii 
w  rolnictwie, przeszłość i  przyszłość”, którego jednym 
z lejtmotywów była działalność Jubilata. Gospodarzem 
seminarium był Radca Rolny Królestwa Niderlandów 
Toine van Poppel, ostatni z 8 holenderskich szefów dr. 
Gołosa. Jako jedną z ważnych jego aktywności wymie-
nił organizowanie w Polsce konferencji i szkoleń, na któ-
rych mówiono o nowoczesnych holenderskich technolo-
giach. Właśnie popularyzowanie tej wiedzy i ułatwianie 
polskim ogrodnikom dostępu do niej (a wcześniej wyjaz-
dów do Holandii) Janusz Gołos uznaje za swoje główne 
działania dotyczące produkcji pod osłonami. 

Na uroczystościach zjawiło się wiele ważnych osób 
związanych z branżą rolną (i nie tylko), m.in.: 2 byłych 
ministrów rolnictwa (Gabriel Janowski i Roman Jagieliń-
ski), jeden b. wiceminister tego resortu, a dziś członek za-
rządu TVP (Marian Zalewski), przedstawicielka obecne-

Dr Janusz Gołos podsumowuje swoje 25 lat pracy na stano-
wisku attaché rolnego

fot. A. Cecot
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Gold’ (fot. 2), można było zwiedzić bogatą kolek-
cję różnorodnych odmian tych roślin, przygotowa-
ną specjalnie na Dni Otwarte (w ofercie firmy Kró-
lik jest ich 450). Pod dachem wyeksponowano kwiaty 
odmian noszących polskie nazwy, wprowadzonych 
w ostatnich latach na rynek, w tym odmianę ‘Anna 
Komorowska’, „ochrzczoną” przez jej patronkę 21 
marca br. podczas otwarcia holenderskich ogrodów 
Keukenhof.    

W części targowej, która zajmowała 3000 m2, pre-
zentowano m.in. maszyny oraz inny sprzęt do pro-
dukcji rolnej i  ogrodniczej (w  tym pod osłonami), ale 
wystawców, których oferta mogłaby zainteresować pro-
fesjonalnych ogrodników, było niewielu. Bogdan Kró-
lik przyznaje, że targi – i to o przekroju międzynarodo-
wym – stanowią nowe, największe wyzwanie dla niego 
jako organizatora tulipanowych Dni Otwartych. Zamie-
rza więc nad tym segmentem imprezy intensywnie po-
pracować, by pozyskać więcej wystawców, zwłaszcza za-
granicznych, i wzbogacić część ekspozycyjną. 

Przedsięwzięcie odniosło jednak niezaprzeczalny 
sukces, do czego również przyczyniła się piękna, sło-
neczna pogoda w  pierwszych dniach maja. Wszyscy, 
którzy ponownie wybierają się do Chrzypska w  przy-
szłym roku, liczą, że będzie ona równie przyjazna jak 
ostatnio, i już teraz zastanawiają się, jakie niespodzian-
ki przygotują gospodarze (więcej zdjęć na str. 70). ac

Cebulowych – organizacja ta, której prezesuje Bogdan 
Królik, odbyła swoją wiosenną konferencję przy okazji 
tulipanowych targów.  

Oprócz plantacji tulipanów (i innych gatunków ce-
bulowych), na których dominowała odmiana ‘Strong 

fot. A. Cecot

Fot. 1. Jolanta Kwaśniewska uczestniczyła w uroczystym 
chrzcie nowej odmiany tulipana, nazwanego jej imieniem

Fot. 2. Na plantacji tulipanów (10 ha) dominowała odmiana 
‘Strong Gold’ – najchętniej w  Polsce wykorzystywana do pę-
dzenia pod osłonami

fot. A. Krzymińska

O G Ł O S Z E N I E  W Ł A S N E  W Y D A W C Y



10 www.podoslonami.pl

WIADOMOŚCI Z PIERWSZEJ RĘKI

pod koniec maja lub na początku czerwca, sadzone 
na początku lipca, często stają się zbyt „wegetatyw-
ne”. W czerwcu nie ma dużych możliwości obniżenia 

Wspomniany schemat uprawy jest popularny m.in. na 
południu kraju w  średniej wielkości gospodarstwach, 
dysponujących szklarniami starego typu lub tunela-
mi foliowymi (fot. 1), ale często jest spotykany również 
w  nowych obiektach. Taka uprawa pomidorów wyda-
je się prostsza niż wiosenna, mimo to (a może właśnie 
z tego powodu) ogrodnicy popełniają w niej jednak wiele 
błędów, co negatywnie odbija się na kondycji roślin i wy-
sokości plonu, a przede wszystkim na jego jakości. Swo-
imi spostrzeżeniami na ten temat podzielili się przed-
stawiciele kilku firm, specjalizujący się m.in. w uprawie 
pomidorów szklarniowych i tunelowych.     

Rozsada lub pikówka   
W letnio-jesiennej uprawie pomidorów, ze wzglę-
du na dużą ilość światła, produkcja rozsady jest dość 
prosta. Wojciech Juńczyk specjalista z  firmy Syn-
genta zwraca jednak uwagę, że rośliny z  wysiewów 

Specyfika 
jesiennej 

uprawy 
pomidorów

Anna Wize

Większość ogrodników uprawiających pomidory szklarniowe decyduje się na ich produk-
cję w cyklu przedłużonym. W części gospodarstw producenci na wiosenne nasadzenia wy-
bierają jednak ogórki (ich produkcja wiosną przynosi dochody szybciej niż uprawa pomido-
rów), a pomidory sadzą dopiero po likwidacji tej uprawy, zwykle na początku lipca. W takim 
przypadku łatwiej jest jesienią uzyskać pomidory wysokiej jakości, równie łatwo można jed-
nak, przy nieumiejętnym regulowaniu warunków klimatu i wilgotności podłoża, zaprzepa-
ścić wysoki potencjał młodych roślin wchodzących w owocowanie w drugiej połowie lata.

Fot. 1. Pomidory w tradycyjnej uprawie w tunelu, posadzo-
ne po zakończeniu produkcji ogórków (połowa lipca, okolica 
Nowego Sącza)

fot. A. Wize
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w szklarni temperatury nocą i odpowiedniego jej róż-
nicowania między dniem a nocą. Dlatego ogrodnicy 
mają często problem z  wyprodukowaniem rozsady 
o wystarczająco silnych tendencjach generatywnych. 
Charakter jej wzrostu można regulować jedynie przez 
odpowiednie sterowanie stresem wodnym, co pobu-
dzi rośliny do zawiązywania gron. 

Na podobne problemy zwraca uwagę Tomasz Mara-
sik, właściciel firmy Toma Seeds. Jak zauważył, w dru-
gim cyklu uprawy często bezpośrednio w maty sadzona 
jest pikówka i zwłaszcza w takich przypadkach trzeba 
uważać, aby nie doszło do zbyt wegetatywnego rozbudo-
wania roślin. Zaleca on, aby pikówkę hartować (podno-
szenie EC i wietrzenie) i poprzez umiejętne podlewanie 
przyzwyczajać młode rośliny do tego, że nie będą miały 
luksusowych warunków wilgotnościowych. W przeciw-
nym razie będą one miały skłonność do zbyt intensyw-
nego wzrostu wegetatywnego.  

Kolejne zagadnienie, na jakie zwracał on uwagę, to 
konieczność cieniowania obiektów, gdy rośliny są sa-
dzone w  szklarniach lub tunelach podczas upałów – 
wówczas cieniowanie jest wskazane przynajmniej przez 
pierwsze dwa tygodnie po posadzeniu. 

W opinii Piotra Słomianego z  firmy Grow Con-
cept, w letnim terminie uprawy lepiej jest sadzić roz-
sadę pomidorów młodszą od tej wykorzystywanej 

WYDARZENIA

Fot. 2. Podsadzenie – rozsada pomidorów rośnie obok koń-
czących plonowanie ogórków  z pierwszego cyklu uprawy 
(okolice Nowego Sącza)

R E K L A M A
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w zimowo-wiosennych nasadzeniach. Rośliny sadzo-
ne na początku lipca powinny mieć, jego zdaniem, 
nie więcej niż 36 dni (od wysiewu). 

W jesiennej uprawie nie jest wskazane nadmierne 
zagęszczanie plantacji – rozsadę odmian o przewadze 
cech wegetatywnych powinno się sadzić w zagęszczeniu 
2,5 szt./m2, tych bardziej generatywnych w zagęszcze-
niu 2,7 szt./m2. W dalszym okresie uprawy nie powinno 
się już zwiększać zagęszczenia pędów.

Podsadzanie
W wielu szklarniach w  letnim terminie sadzenia za-
miast typowej wymiany uprawy prowadzone jest pod-
sadzanie (fot. 2), czyli rozsadę sadzi się obok pomido-
rów lub ogórków, z  których jeszcze zbiera się owoce, 
i dopiero po jakimś czasie usuwa się stare rośliny. Zale-
tą podsadzania jest skrócenie przerwy w owocowaniu. 
W opinii Wojciecha Juńczyka, ze względów fitosanitar-
nych korzystniejsza jest jednak typowa wymiana nasa-
dzeń, czyli usuwanie starych roślin, czyszczenie szklarni 
i jej dezynfekcja preparatami zawierającymi wodę utle-
nioną (przy krótkiej przerwie w uprawie zastosowanie 
bardziej agresywnych dezynfektantów nie jest możli-
we), a następnie sadzenie.  

Tomasz Marasik zwracał natomiast uwagę, że przy 
podsadzaniu młode rośliny mają zapewnione naturalne 
cieniowanie, nie powinno być ono jednak zbyt mocne. 

Z tego względu powinno się mocno podrywać liście sta-
rych roślin, aby w następnym nasadzeniu dobrze zawią-
zało się pierwsze grono. 

Gdy planujemy podsadzanie, bardzo ważna jest do-
bra ochrona roślin w pierwszym cyklu uprawy, od poło-
wy czerwca konieczne jest skuteczne zwalczanie szkod-
ników, aby nie przeszły ze starych roślin na młode.

Odmiany odporne,  
szczepienie samokończących 
Wybierając odmiany pomidora do jesiennej uprawy na-
leży zwrócić uwagę na możliwie szeroki zakres ich od-
porności – ważna jest m.in. stosunkowo mała podatność 
na szarą pleśń, odporność zarówno na mączniaka praw-
dziwego, jak i  na możliwie dużo ras Cladosporium sp.  
Łatwiej jest w takiej uprawie zapanować nad wzrostem 
i  rozwojem odmian o  naturalnej przewadze tendencji 
generatywnych. Pożądanymi cechami, na które zwra-
cała uwagę m.in. Małgorzata Zadura z  firmy Nicker-
son-Zwaan, są także: dobre zawiązywanie owoców przy 
wysokiej temperaturze, brak skłonności do tworzenia 
zielonej piętki oraz przydatność do zbierania owoców 
nie w pełni dojrzałych, które będzie można stosunkowo 
długo przechować.     

Dr Katarzyna Tykarska-Duchovska z  firmy Mon-
santo podkreślała, że w  jesiennym, skróconym cyklu 
uprawy szczepienie odmian o nieograniczonym wzro-
ście na podkładkach silnie rosnących nie jest wska-
zane. Uprawa ta trwa zbyt krótko, aby wykorzystać 
zwiększoną siłę wzrostu szczepionych pomidorów, 
a często ogrodnicy i tak mają problem z uzyskaniem 
odpowiednio generatywnych roślin. Zabieg ten byłby 
uzasadniony jedynie, gdy głównym celem szczepienia 
jest wprowadzenie odporności (np. podłoże jest zain-
fekowane i planowana jest uprawa odmiany niemają-
cej odporności na korkowatość korzeni). Wówczas le-
piej wybierać jednak podkładki o słabszym wigorze. 

Cześć ogrodników na jesień planuje również sadzić 
pomidory malinowe. W takich przypadkach, wg Pio-
tra Słomianego, można zdecydować się na produkcję 
odmian przeznaczonych do przedłużonej uprawy, bez 
szczepienia albo pokusić się o uprawę odmian o słab-
szym wigorze z rozsady szczepionej (szczepienie 1/1, 
wyprowadzenie dodatkowego pędu później). 

Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość uzyska-
nia nawet 11 gron z rośliny (zamiast 7–9 z roślin nie-
szczepionych odmian tego typu). Dzięki tym dodatko-

Uprawa w cyklu jesiennym niektórych 
szczepionych odmian słabiej rosnących lub 
samokończących zdobywa coraz więcej 
zwolenników.

R E K L A M A
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wym gronom koszty szczepienia powinny zwrócić się 
z nawiązką. Dodatkowym plusem w jesiennej uprawie 
jest stosunkowo skoncentrowane plonowanie odmian 
samokończących.

Równowaga tendencji wegetatywnych 
i generatywnych 
Ze względu na kłopoty z  utrzymaniem latem właści-
wego reżimu temperaturowego, problem nadmiernej 
wegetatywności daje o  sobie znać nie tylko w  czasie 
produkcji rozsady, lecz także podczas dalszej uprawy. 
Trudności mogą pojawiać się też na skutek zbyt wyso-
kiej temperatury w czasie kwitnienia – z tego powodu 
grona mogą być źle zawiązane (fot. 3), a brak pierwsze-
go grona również może stanowić dodatkowy impuls we-
getatywny. 

Zdaniem W. Juńczyka, w uprawie odmian o natural-
nie silnych tendencjach wegetatywnych  już na począt-
ku uprawy dobrze jest usuwać liść z wierzchołka każdej 
rośliny. Na potrzebę usuwania liści zwracał uwagę rów-
nież Piotr Słomiany – jego zdaniem, już w czasie kwit-
nienia 3. lub 4. grona u  roślin o  silnych tendencjach 
wegetatywnych należy usuwać także środkowe liście 
pomiędzy gronami.

Tomasz Marasik zwracał natomiast uwagę, że nad-
mierne wegetatywne rozbudowanie roślin w  czasie 
uprawy w szklarni lub tunelu może być także konse-
kwencją nieumiejętnego podlewania, tj. częstego po-
dawania małych dawek pożywki. Prowadzi to do silne-
go wzrostu wegetatywnego, niezawiązania pierwszego, 
a czasem nawet i drugiego grona. Trzeba też brać pod 
uwagę fakt, że od lipca zaczyna skracać się dzień, i do-
stosowywać do takich warunków program podlewania. 
Jego zdaniem, ważne jest również osłabianie wegeta-
tywnych tendencji roślin przez usuwanie nadmiernej 
liczby liści, poza tym należy prowadzić normalną pielę-
gnację – usuwać liście u dołu rośliny i pozostawiać tyl-
ko 3 liście pod pierwszym gronem, co umożliwi lepszą 
wentylację w łanie. 

Kolejnym zabiegiem, którego nie powinno się lek-
ceważyć, jest tzw. regulowanie gron, czyli usuwanie 

Fot. 3. Kłopoty z zawiązywaniem owoców często występują 
w uprawach tunelowych w czasie upałów
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nadmiernej dla danej odmiany liczby owoców. Gdy re-
zygnuje się z regulacji uzyskuje się ładne 3 lub 4 pierw-
sze grona, ale następne są mocno zredukowane, bo dół 
rośliny jest zbyt mocno obciążony, by wyżywić wyższe 
grona. Następuje też osłabienie siły wzrostu, rośliny 
wówczas przybierają pokrój zbliżony do choinki – dół 
jest szeroki, a wierzchołek cienki i słaby (fot. 4). 

Ogrzewanie – ważny element profilaktyki
Wszyscy specjaliści zgodnie podkreślają ogromne zna-
czenie terminowej i prawidłowej pielęgnacji roślin oraz 
działań profilaktycznych w  ich ochronie w  warunkach 
jesiennej uprawy, kiedy duże jest zagrożenie m.in. sza-
rą pleśnią (typową lub tzw. widmową – w postaci okrę-
gów na owocach – fot. 5), mączniakiem prawdziwym czy 
zgnilizną twardzikową. Cięcie liści powinno się przepro-
wadzać wtedy, gdy jest w miarę sucho, ważne jest tak-
że osuszanie ran przez włączanie ogrzewania wegetacyj-
nego, kontrolowanie warunków w szklarni czy tunelach 
i  niedopuszczanie do utrzymywania się podwyższonej 
wilgotności – wskazane jest grzanie i wietrzenie. 

R E K L A M A

Fot. 4. Zaniechanie regulacji dolnych gron prowadzi do osła-
bienia wierzchołka roślin i  słabego zawiązywania owoców 
w górnych partiach

Nawet latem konieczne jest ogrzewanie, 
zwłaszcza nad ranem, co zapobiega 
kondensacji pary wodnej na owocach.
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Wojciech Juńczyk zwracał uwa-
gę, że pomidory powinny być ciepłe 
po nocy, nie mogą ogrzewać się do-
piero pod wpływem promieniowa-
nia słonecznego, gdyż właśnie wów-
czas następuje na nich skraplanie 
się wody z szybciej od nich ogrzewa-
jącego się powietrza. Poza tym rośli-
ny są wówczas przez dość długi czas 
nieaktywne – ich aktywność powin-
no się wymuszać wcześniej za po-
mocą ogrzewania dolnego lub we-
getacyjnego (fot. 6). Piotr Słomiany 
podkreślał natomiast, że w drugiej 
połowie lata i jesienią rośliny z plan-
tacji ogrzewanych tworzą więcej 
gron niż te z upraw, w których latem 
zaprzestaje się nocnego ogrzewa-
nia, a pomidory są znacznie lepszej 
jakości, z połyskiem i lepiej się prze-
chowują. Owoce z upraw nieogrze-
wanych są matowe, na ich skórce 
często widoczne są zabliźnione mi-
krospękania. 

Często ogrodnicy, zamiast ogrze-
wania uprawy, próbują poprawiać 
wybarwianie się owoców przez po-
dawanie podwyższonych dawek po-
tasu – prowadzi to do podwyższenia 
EC w podłożu, osłabienia wierzchoł-
ków roślin, a  także do zablokowa-
nia pobierania innych kationów, np. 
wapnia, co może skutkować z kolei 
m.in. wystąpieniem suchej zgnili-
zny wierzchołków owoców. 

Niewskazany jest także oczy-
wiście nadmiar azotu (tym bar-
dziej że rośliny i  tak mają w  tym 
terminie uprawy dość silne ten-
dencje wegetatywne). Zdaniem 

niektórych specjalistów, w  upra-
wie jesiennej, w  której pomido-
ry nie muszą przecież wytworzyć 
trzydziestu gron, można sobie po-
zwolić na oszczędniejsze dawko-
wanie azotu. Prawidłowe nawoże-
nie jest jednak trudne bez analizy 
gleby (w uprawie tradycyjnej) czy 
przelewu albo podłoża w uprawie 
bezglebowej, zwłaszcza że rośliny 
sadzone są na stanowiskach lub 
w  matach, w  których w  wiosen-
nym cyklu prowadzona była upra-
wa pomidorów czy ogórków, i  są 
w nim obecne pewne ilości skład-
ników pokarmowych.

Fot. 5. „Widmowa” szara pleśń na owocach częściej występuje w tunelowej upra-
wie bez ogrzewania 

Fot. 6. Dobrą zdrowotność roślin oraz 
wysoką jakość owoców można uzyskać 
na plantacjach ogrzewanych – uprawa 
w cyklu jesiennym z ogrzewaniem we-
getacyjnym (Łotwa)   fot. 1-6 A. Wize
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• zapach kwiatów (rzadka cecha u odmian szklar-
niowych). 
Uwzględniwszy te cechy, pozostaje jeszcze tra-

fić w  upodobania kupujących, które bywają nie-
przewidywalne. Dotychczas jednak w  Polsce naj-
więcej, i  to w ciągu prawie całego roku, sprzedaje 
się kwiatów czerwonych, za które też uzyskuje się 
najkorzystniejsze ceny. Szacuje się, że stanowią 
one 60%, a może nawet więcej, sprzedawanych na 
naszym rynku róż, wyprzedzając odmiany o kwia-
tach różowych, żółtych, pomarańczowych i  bia-
łych. Są to przeważnie róże wielkokwiatowe. Za-
stanawia natomiast ciągły brak zainteresowania 
uprawą odmian gałązkowych. Na rynku zachod-
nioeuropejskim wprowadza się ich bowiem sporo 
do produkcji oraz handlu i  są tam one popularne 
wśród kupujących.   

Przy wyborze odmiany trzeba zwrócić uwagę na kil-
ka cech, które decydują o jej wartości: 
• dobra plenność i korzystna cena kwiatów; 
• szybkie ponowne zakwitanie roślin po ścięciu pę-

dów kwiatowych; 
• odporność na choroby (zwłaszcza mączniaki) 

i szkodniki; 
• atrakcyjna, czysta barwa kwiatu, utrzymująca się 

do chwili jego przekwitania; 
• pięknej budowy pąk i kwiat, dobrze wypełniony 

płatkami; 
• dobra trwałość kwiatu po ścięciu (najlepiej 10-15 dni); 
• ładne liście, obfite ulistnienie; 
• brak kolców na pędach lub możliwie mała ich 

liczba, zwłaszcza tych dużych, grubych; 
• szczególna przydatność kwiatów do przetrzymy-

wania w chłodniach i do transportu; 

Obiecujące
nowe 

odmiany róż 
(cz. I)

Stanisław Żyła – Przeźmierowo k. Poznania

Trafny wybór odmian do uprawy w szklarniach lub tunelach foliowych zawsze był i będzie 
wielkim wyzwaniem. Niejednokrotnie ogrodnicy decydują się na starsze, sprawdzone od-
miany, aby uniknąć ryzyka. Ale tak czyniąc, mogą wpaść w pułapkę, jaką bywa nadproduk-
cja kwiatów tych „pewniaków” i spadające ich ceny, albo znudzenie się klientów konkret-
ną, dobrą do niedawna odmianą. Często dokonuje się więc zmiany nasadzeń – po to, aby 
nadążyć za modą i bieżącymi trendami, a tym samym uzyskać lepsze ceny za kwiaty no-
wych odmian i pobudzić sprzedaż róż na giełdzie. Dlatego nieuniknione jest śledzenie no-
wości, które co roku kierowane są na rynek.

fot. S. Żyła
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Poniżej przedstawiam – uszeregowane alfabe-
tycznie – opisy wyróżniających się odmian wielko-
kwiatowych, które w ciągu ostatnich 2 lat trafiły do 
międzynarodowego obrotu.

Deep Water (Rosen Tantau, 2010)*. Spośród opi-
sanych w tym artykule odmian ma najwięcej zalet, 
takich jak: fantastyczna odporność na mączniaka 
prawdziwego (nawet w uprawach w tunelu foliowym, 
gdzie rośliny są z reguły podatniejsze na tę choro-
bę); wysoki plon pędów kwiatowych; bardzo obfite, 
piękne, błyszczące ulistnienie; znikoma liczba kol-
ców; niezwykle dynamiczny i silny wzrost krzewów, 
a po ścięciu kwiatów – szybkie kolejne zakwitanie; 
ciekawa barwa kwiatów, określana jako wrzosowo-
lila: rozwijające się pąki kwiatowe mają ciemniejsze 
zewnętrzne płatki, a otwarty kwiat ma zdecydowa-
nie piękniejszy, jaśniejszy kolor, który utrzymuje 
się do końca kwitnienia (fot. 1). Do atutów tej od-
miany należą także: piękny, wydłużony pąk; okaza-
ły kwiat, dobrze wypełniony (40-50 płatków); dłu-
gie pędy (60-80 cm).

	Deep Water – ładny kwiat o oryginalnej barwie 
i wiele zalet produkcyjnych 

Golden Ambition (de Ruiter, 2010). Jest to wyjąt-
kowo ładna i udana żółta odmiana (fot. 2), wyróż-
niająca się w grupie tych, które pojawiły się w ostat-
nich latach. Złotożółta barwa pąka i  kwiatu – od 
początku jego rozwijania się aż po całkowite otwar-
cie się – jest trwała i niepłowiejąca. Pąki kwiatowe 
są piękne, kształtne, dość długie, a kwiaty – duże, 
dobrze wypełnione (ok. 35 płatków), efektowne 
i  trwałe (12-14 dni). Kwiaty cięte tej odmiany są 
chętnie kupowane i osiągają korzystną cenę. Ulist-
nienie jest dobrej jakości. Na pędach wyrastają duże 
i silne kolce, natomiast szypułka kwiatowa jest ich 
pozbawiona. Plon wynosi ok. 160-180 pędów kwia-
towych na 1 m2**. W przypadku tej odmiany cięcie 
pędów kwiatowych powinno być wyższe, czyli nad 
3. liściem, licząc od dołu.    

	Golden Ambition – wyróżniająca się żółta 
odmiana, wymaga wyższego cięcia pędów  

Ivory Talea+ (Lex+, 2011). Wywodzi się od obec-
nie najwspanialszej, moim zdaniem, i  cenionej na 
całym świecie odmiany Talea+ (której kremoworó-
żowe kwiaty są od wielu lat sprzedawane w ogrom-
nych ilościach na różnych kontynentach i mają uni-

wersalne zastosowanie – w Polsce wykorzystywane 
są głównie na wiązanki ślubne, dekoracje komu-
nijne i bukiety Wielkanocne, a  także do kompozy-
cji nagrobnych, zwłaszcza 1 listopada). Ivory Talea+ 
ma wszystkie zalety, które cenimy u wyjściowej od-
miany Talea+, a różni się od niej jedynie barwą kwia-
tów, która jest w pierwszej fazie rozwijania się pąka 
seledynowobiała, a  później bieleje. Hodowca okre-
śla ten kolor jako „kość słoniową” albo „złamaną 
biel” (fot. 3). Pąki kwiatowe są wydłużone, spicza-
ste, duże, rozwijające się powoli w  okazały kwiat. 

Fot. 1. Deep Water

* w nawiasie podano hodowcę i rok wprowadzenia odmiany na rynek
** roczny plon, wg danych firm hodowlanych, uzyskiwany w warunkach holender-

skich lub niemieckich 

R E K L A M A
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Ivory Talea+ ma długie pędy kwiatowe (60-90 cm), 
pokryte dość licznymi, mocnej budowy, dużymi li-
śćmi i  nielicznymi kolcami. Trwałość kwiatów cię-
tych jest doskonała, wynosi 12-18 dni. Plenność – 
bardzo duża (220-240 pędów kwiatowych na 1 m2). 
W uprawach szklarniowych odmiana ta wykazuje 

dobrą odporność na mączniaka prawdziwego, któ-
ry jednak może wystąpić na plantacjach pod osłona-
mi foliowymi – przy większej wilgotności powietrza 
i niedostatecznym wietrzeniu.  

	Ivory Talea+ – białokremowo kwitnący mutant 
rewelacyjnej odmiany Talea+, o tych samych, co 
ona zaletach 

Julischka (Rosen Tantau, 2010). Odmiana o  po-
marańczowych kwiatach, wyróżniająca się spośród 
tych, jakie ostatnio wprowadzono na rynek. Ma 
piękne, kształtne, spiczaste pąki, które rozwijają 
się w dobrze wypełnione, średniej wielkości kwiaty 
o nienagannej budowie. Wewnętrzne płatki rozchy-
lają się w  taki sposób, że tworzą charakterystycz-
ną spiralę, co jest cechą pożądaną przez odbiorców 
róż. Podczas rozwijania się kwiatu zewnętrzne płat-
ki są znacznie ciemniejsze od wewnętrznych, złoto-
pomarańczowych (fot. 4). Po całkowitym otwarciu 
się kwiatu zdecydowanie dominuje bardzo ładna, 
czysta, jasnopomarańczowa barwa, utrzymująca się 
do końca kwitnienia. Pędy kwiatowe są stosunkowo 
długie (ok. 50-70 cm), pokryte dość licznymi, deli-
katnymi liśćmi, o prawie jednakowej wielkości. Ce-
chą tej odmiany jest stosunkowo mała liczba kol-
ców na pędach (występują w dolnych ich partiach), 
ale na szypułce, pod kwiatem są one liczne, bardzo 
drobne. Julischka uznawana jest za odmianę plen-
ną. Jej zaletą jest też duża odporność na szarą pleśń, 
która ostatnio często występuje na plantacjach róż 
pod osłonami (stała się groźną, trudną do zwalcze-
nia chorobą), a  także (częściej) w  trakcie przecho-
wywania kwiatów ciętych w  chłodni oraz podczas 
ich transportu.

	Julischka – wyróżniająca się pomarańczowa 
odmiana, odporna na szarą pleśń

Myrna+ (Lex+, 2011). Najnowsza odmiana firmy 
Lex+ (sprzedanej ostatnio koncernowi Agribio Gro-
up), chwalona przez hodowcę za rewelacyjną plen-
ność (280-400 pędów kwiatowych na 1 m2). Cecha 
ta się potwierdziła, mimo iż nie spodziewano się, że 
można będzie uzyskać aż tak rekordowy plon, który 
rzeczywiście dochodzi do 400 pędów z metra kwa-
dratowego! Jednocześnie odmiany tej nie dotyczy 
prawidłowość charakterystyczna dla innych bardzo 
produktywnych odmian, u których z rosnącą plen-
nością kwiatów zmniejsza się przeciętna długość 
pędu. Tymczasem u  odmiany Myrna+ wynosi ona 
60-80 cm. Większość pędów kwiatowych pozbawio-
na jest kolców, ale zdarza się, że obok bezkolcowych, 
wyrastają na tej samej roślinie pędy obficie nimi po-Fot. 4. Julischka

Fot. 3. Ivory Talea+

Fot. 2. Golden Ambition
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kryte (przyczyna tego zjawiska jest dla mnie zagad-
ką). Kolce te są mocne i jednakowej wielkości. Śred-
niej długości szypułka kwiatowa jest natomiast 
zawsze od nich wolna. Uwagę zwraca ponadto boga-
te, ładne ulistnienie. Charakterystyczne są młode, 
wyrastające na plantacji pędy, intensywnie ciemno-
brunatnie zabarwione. Pąki kwiatowe są kształtne, 
wydłużone, kwiat jest dość dobrze wypełniony (ok. 
30-35 płatków), duży, pięknie zbudowany, bardzo 
trwały (ok. 12-14 dni). Jego kolor hodowca określa 
jako plasujący się „pomiędzy jasno- a  ciemnoczer-
wonym” (fot. 5). Muszę z  całą odpowiedzialnością 
stwierdzić (również w imieniu kolegów zajmujących 
się uprawą róż), że barwa kwiatu obniża wartość 
tej odmiany o tylu cennych cechach, a szkoda! Jest 
w pierwszej fazie rozwoju kwiatu jeszcze znośna, ale 
w  trakcie jego dalszego rozwijania się staje się co-
raz mniej ciekawa. Te niekorzystne zmiany zacho-
dzą już w chłodni, w której producent przechowuje 
kwiaty po ścięciu, a potem – w transporcie.   

	Myrna+ – niezwykle plenna odmiana, o niezbyt 
udanym kolorze kwiatów

Norma Jeane (Kordes Roses, 2012). Raz na parę 
lat pojawia się szklarniowa odmiana róży o  szcze-
gólnie przyjemnym i silnym zapachu kwiatów. Taką 
ciekawostką jest właśnie Norma Jeane, która dodat-
kowo przyciąga klientów czysto białą barwą kwia-
tów (fot. 6). Ma duże, długie pąki. Kwiaty są oka-
załe, ale niezbyt dobrze wypełnione płatkami (tak 
zdarza się często u  odmian mocno pachnących), 
dość szybko się rozwijające. Trwałość kwiatów cię-
tych oceniana jest na ok. 8-10 dni. Pędy kwiatowe 
są długie, obficie ulistnione (liście są duże, niemal 
jednakowej wielkości na całej długości pędu). Kolce 
prawie nie występują – pojawiają się jedynie w dol-
nej części pędów.  Osiągalny plon wynosi 120-180 
pędów kwiatowych na 1 m2. 

	Norma Jeane – czysto białe, mocno pachnące 
kwiaty

Penny Lane (Jan Spek Rozen, 2011). Jest to bar-
dzo pozytywnie oceniana, cenna nowość. Ma sze-
roko stożkowate, duże pąki, które rozwijają się 
w  okazałe, efektowne kwiaty, zbudowane z  ok. 40 
płatków i  mające dobrą trwałość (10-14 dni). Ich 
czysto żółta barwa utrzymuje się do końca kwitnie-
nia (fot. 7). Zewnętrzne płatki mają ciekawe, zielone 
obrzeżenie, które w miarę dojrzewania kwiatu staje 
się mniej widoczne. Pędy kwiatowe o  długości 50-
80 cm są mocne, pokryte dość licznymi, jednakowej 
wielkości, dużymi kolcami, których pozbawiona jest 

natomiast szypułka kwiatowa. Liście są duże, wy-
stępują licznie na pędach. Odmiana jest dość plenna 
(ok. 160-200 pędów kwiatowych na 1 m2).

	Penny Lane – rozwinięte, czysto żółte kwiaty 
pięknie się prezentują

Fot. 6. Norma Jeane

Fot. 5. Myrna+

Fot. 7. Penny Lane

fot. 1-7 S. Żyła
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Zestaw tych organizmów nie jest ani stały, ani jedna-
kowy w  poszczególnych gospodarstwach. W  znacz-
nym stopniu zależy od sposobu uprawy, jej tech-
nicznych warunków, doboru odmian, a  także od 
miejsca zakupu sadzonek. Sprowadzanie sadzo-
nek od niektórych producentów holenderskich wią-
że się z  ryzykiem zawleczenia wyselekcjonowanych, 
mało wrażliwych na dopuszczone w  Polsce chemicz-
ne środki ochrony roślin organizmów szkodliwych, 
jak to się ostatnio stało z mszycą kruszynowo-ogórkową 
(Aphis gossypi Kalt.).

Sprowadzanie sadzonek z niepewnych 
źródeł niesie niebezpieczeństwo 
zawleczenia trudnych do zwalczenia 
szkodników lub chorób.

Pierwszy krok – odkażanie obiektu
Ochronę chryzantem przed organizmami szkodliwy-
mi należy rozpocząć zanim jeszcze przystąpi się do 
uprawy. W pierwszej kolejności trzeba zadbać o zde-
zynfekowanie szklarni lub tuneli, w których będą ro-
sły chryzantemy. 

W oficjalnych zaleceniach jest coraz mniej do-
puszczonych do stosowania w uprawie roślin ozdob-
nych chemicznych środków ochrony. Do odkażania 
pomieszczeń, konstrukcji i urządzeń pozostała – po 
wycofaniu z rejestru Formaliny Technicznej – siar-
ka  (spalanie) oraz kilka nowych preparatów odka-
żających. Podczas spalania siarki wydziela się dwu-
tlenek siarki. Jest to bardzo silna trucizna. Pod 
wpływem wilgoci znajdującej się w  pomieszczeniu 
tworzy się z SO2 najpierw kwas siarkawy, a następ-
nie kwas siarkowy. Kwasy te działają odkażająco oraz 
niszczą rośliny. Z tego względu dobrze jest spalić siar-
kę po zakończonym cyklu produkcji, niszcząc reszt-
ki roślin z pozostającymi na nich organizmami szko-

Prof. dr hab. Tadeusz Baranowski 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie

Ochrona chryzantem przed organizmami szkodliwymi jest stałym elementem prawidło-
wej agrotechniki (fot. 1). W uprawie tych roślin w warunkach polskich możemy napotkać 
kilka groźnych czynników chorobotwórczych i kilkanaście szkodników.

Ochrona
chryzantem

(cz. I)
‘Anastasia Star Pink’

fot. A. Cecot
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dliwymi, a następnie – po dokładnym przewietrzeniu 
– oczyścić obiekt. Na 100 m³ pomieszczenia prze-
znaczamy 800 g siarki, zmieszanej ze 100 g nadman-
ganianu potasu. Zabieg najlepiej wykonywać w tem-
peraturze 20°C, a pomieszczenie trzeba zamknąć na 
24 godziny. Należy pamiętać, że gaz, który wytwarza 
się podczas spalania, może przenikać przez niezatka-
ne otwory czy nieszczelności.

Z nowszych preparatów dopuszczonych do odka-
żania szklarni i tuneli dostępne są następujące prepa-
raty biobójcze:
 VIROCID – zawiera czwartorzędowe związki amo-

niowe, benzylo-C12-16- alkilodimetylowe, chlorki 
(170,6 g/l), w tym chlorek didecylodimetyloamo-
nu (78 g/l), aldehyd glutarowy (107,25 g/l). 

Fot. 1. Zapobieganie wystąpieniu chorób i szkodników na plantacji chryzantem to ważny element agrotechniki

Służy do opryskiwania przeznaczonych do od-
każenia powierzchni 1% cieczą roboczą w dawce 
1 litr na 5 m². Można go także użyć do zamgła-
wiania pomieszczenia (mgła gorąca), w dawce 1 l 
Virocidu + 3 l wody na 1000 m3. Nie należy doda-
wać nośnika.

 CID 20 – zawiera czwartorzędowe związki amo-
niowe, benzylo-C12-16-alkilodimetylowe, chlorki 
(170,6 ml/l), formaldehyd (83 ml/l), aldehyd glu-
tarowy (40 ml/l), glioksal (10 ml/l). 
Nadaje się do opryskiwania powierzchni 1-2% cie-
czą roboczą, z wykorzystaniem 1 litra na 5 m2, lub 
do zamgławiania obiektu (mgła gorąca), w dawce 
1,5 l preparatu CID 20 + 3 l wody na 1000 m3. Nie 
stosujemy nośników.

fot. A. Cecot

R E K L A M A
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 KIKSTART – zawiera kwas nadoctowy (5 g/100 g) 
i nadtlenek wodoru (20 g/100 g). 
Wykorzystuje się go do opryskiwania powierzch-
ni 1% cieczą roboczą w dawce 1 litr na 5 m2  lub do 
rozprowadzania w postaci mgły gorącej, w dawce 
0,5 l preparatu Kikstart + 3,5 l wody na 1000 m3. 
Nie należy dodawać nośnika.
Wymienione trzy preparaty zaleca się stosować 

po zakończeniu sezonu wegetacyjnego, usunięciu 
wszystkich roślin i umyciu pomieszczeń. Przy opry-
skiwaniu trzeba równomiernie rozprowadzić ciecz 
po odkażanej powierzchni. Zabieg najlepiej prze-
prowadzać w temperaturze 12-16°C. Już przy tem-
peraturze 4°C (i niższej) staje się mało skuteczny. Po 
wykonaniu zabiegu należy szczelnie zamknąć odka-
żane pomieszczenie na 24 godziny, a następnie wie-
trzyć przez 3-4 dni, zanim przystąpi się do sadze-
nia roślin. 

Drugi krok – podłoże
Powinniśmy korzystać z podłoża wolnego od orga-
nizmów szkodliwych. Jeśli jest to certyfikowany 
substrat, pochodzący z renomowanej firmy podło-
żowej, można pominąć jego dezynfekcję, ale w  in-
nych wypadkach – powinno się ją przeprowadzić. 

Najlepszą metodą dezynfekcji jest parowanie, jed-
nak nie wszyscy mają możliwość przeprowadzenia 
tego zabiegu. Z reguły najłatwiejsze jest więc odka-
żanie chemiczne. Wymienione wcześniej 3 prepara-
ty dezynfekujące, polecane do szklarni i tuneli, nada-
ją się także do odkażania podłoży – w tych samych, co 
wyżej podane, dawkach. Przed przystąpieniem do za-
biegu należy dokładnie rozluźnić podłoże.

Ze środków przeznaczonych do kompleksowe-
go odkażania podłoży, ale zarejestrowanych tylko 
w uprawach pomidora, ogórka, papryki i oberżyny, 
pozostał jeszcze tylko Nemasol 510 SL (zawiera me-
tam sodowy w  ilości 510 g w  litrze). Preparat ten 
stosuje się przez opryskiwanie lub z  użyciem spe-
cjalnego dozownika, w dawce 70 ml/m2. Temperatu-
ra podłoża powinna wynosić około 12°C. Po zabie-
gu preparat należy zmieszać z wierzchnią warstwą 
podłoża (20-30 cm). Po 4, 5 dniach przystępuje się 
do wietrzenia podłoża, co może trwać około 3 tygo-
dni. Nową uprawę można rozpocząć po wykonaniu 
testu rzeżuchowgo.   

Fot. 2. Gnicie ukorzenionych sadzonek chryzantemy – objaw 
zgorzeli

Właściwe przygotowanie obiektu do uprawy 
chryzantem to jeden z warunków jej 
powodzenia, a przynajmniej zmniejszenia 
liczby zabiegów ochrony roślin

fot. T. Baranowski
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Do odkażania podłoży, w  których poprzednio 
wystąpiła zgorzel siewek, wykorzystuje się pre-
paraty tiuramowe, np. Sadoplon 75 WP. Środek, 
w dawce 40 g/m2 trzeba równomiernie rozprowa-
dzić po powierzchni podłoża i zmieszać z jego gór-
ną warstwą. Rośliny można sadzić bezpośrednio 
po zabiegu. 

Trzeci krok – sadzonki
Do odkażonego pomieszczenia i zdezynfekowanego 
podłoża powinniśmy sadzić zdrowe rośliny. Można 
je kupić w wyspecjalizowanym gospodarstwie albo 
wyprodukować samemu.

Przy produkcji ukorzenionych sadzonek we wła-
snym zakresie trzeba jednak pamiętać, że wiele 
atrakcyjnych odmian uprawianych w Polsce jest li-
cencjonowane i o ewentualnym ich namnażaniu de-
cyduje firma posiadająca do nich wyłączne prawo. 
Rozmnażanie licencjonowanych odmian chryzan-
tem bez odpowiedniego pozwolenia jest piractwem 
lub, nazywając rzecz dosadniej, kradzieżą i podlega 
karze z urzędu. 

Odmiany niechronione prawnie można nato-
miast mnożyć do woli. W tym celu trzeba sobie za-
bezpieczyć odpowiednią liczbę roślin matecznych 
– najlepsze okazy, silne, zdrowe, mające typowe 
cechy odmianowe. Po przejściu okresu spoczynku 
w  niskiej temperaturze rozpoczynają wegetację. 
Pobierane z  nich sadzonki powinny mieć długość 
około 6 cm. Dobrze jest zanurzyć ich przycięte 
końce w  przeznaczonym dla roślin zielnych środ-
ku przyspieszającym ukorzenianie. Ukorzenia-
my sadzonki na stołach wypełnionych perlitem 
lub innym podłożem (wolnym od patogenów) albo 
w wielodoniczkach.

Często podczas tego procesu, zwłaszcza przy 
dużej wilgotności powietrza i  braku przewiewu 
w  obiekcie, występuje tak zwana zgorzel siewek 
(fot. 2), powodowana przez zespół grzybów z  ro-
dzajów: Alternaria, Fusarium i  Pythium. Porażeniu 
ulegają dolne liście i  dolna część pędu – sadzonka 
gnije. Niejednokrotnie można zauważyć placowe 
zamieranie roślin. Aby zapobiec tej chorobie, należy 
w pierwszej kolejności ograniczyć zraszanie sadzo-
nek, podgrzewać mnożarkę i wietrzyć.

Do ochrony roślin przed zgorzelą nie ma zareje-
strowanych wielu środków chemicznych. 

W zaleceniach ogólnych polecany jest do tego 
celu Gwarant 500 SC (chlorotalonil tetrachloroizo-
ftalonitryl – 500 g), w dawce 3 litry 0,2% cieczy ro-
boczej na 1 m², jednak w zaleceniach szczegółowych 
dotyczących roślin ozdobnych środka tego się nie 
wymienia.   
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Coraz częściej jednak czynni-
kiem, który decyduje o przechy-
leniu szali na rzecz innych źródeł 
energii cieplnej, jest czynnik eko-
logiczny. Zgodnie z rozporządze-
niem ministra środowiska z  20 
grudnia 2005 roku, od 1 stycz-
nia 2016 roku wszystkie kotłow-
nie zasilane węglem kamiennym 
będą musiały spełniać restryk-
cyjne standardy dotyczące emi-
sji pyłów. Dla kotłowni o  mocy 
nominalnej poniżej 5 MW roz-
porządzenie określa dopuszczal-

Miał węglowy a ekologia
Mimo że ceny węgla kamiennego 
wciąż rosną, należy podkreślić, iż 
w  stosunku do innych paliw (tak-
że drożejących) jest i pozostanie on 
jeszcze długo najbardziej opłacal-
nym źródłem energii stosowanym 
w Polsce. Na rynku pojawia się co-
raz więcej urządzeń zasilanych tzw. 
paliwami alternatywnymi, jednak-
że na szerszą skalę, w  gospodar-
stwach ogrodniczych o  dużej po-
wierzchni, miał nadal pozostaje 
niezastąpiony. 

Miał węglowy 
– paliwo 

przyszłości?

Mgr Daniel Czajczyński, mgr inż. Krzysztof Czajczyński  
EkoFire, Fabianów

W trudnych czasach, w których podaż rośnie szybciej od popytu i mamy coraz mniejszy 
wpływ na cenę sprzedawanych produktów, wzrasta znaczenie optymalizacji produkcji. 
Każdego dnia przedsiębiorca-ogrodnik musi odpowiadać sobie na pytanie, jak prowadzić 
produkcję, by uzyskać jak największą wydajność i najlepszą jakość, a jednocześnie obni-
żyć koszty produkcji? Być może odpowiedzi na to pytanie należy szukać w „sercu” każdego 
ogrodnictwa, tzn. w kotłowni, gdyż właśnie dostarczenie roślinom odpowiedniej ilości cie-
pła ma kluczowy wpływ na wydajność i jakość produkcji. Jednocześnie wydatki na ogrze-
wanie są jednym z podstawowych składników kosztów, który niejednokrotnie decyduje 
o opłacalności całej działalności.

ną emisję pyłów na poziomie 
nieprzekraczającym 200  mg/m3 
spalin, natomiast dla kotłow-
ni o mocy od 5 do 50 MW emi-
sja pyłów nie będzie mogła prze-
kraczać 100 mg/m3. W praktyce 
może to oznaczać, iż większość 
istniejących kotłowni miałowych 
może nie spełniać standardów 
narzuconych rozporządzeniem. 
Nie wszyscy jednak wiedzą, iż 
dzięki zastosowaniu odpowied-
nich urządzeń odpylających ist-
nieje szansa na to, by spełniać 

Fot. 1. Kotłownia z filtrami workowymi
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restrykcyjne normy i  jednocze-
śnie nadal móc korzystać z  ko-
tłowni zasilanych miałem węgla 
kamiennego.

Powszechnie znanymi i  czę-
sto spotykanymi urządzeniami 
odpylającymi są tzw. odpylacze 
wstępne oraz baterie cyklonów. 
Odpowiednio dobrane urządze-
nia tego typu pozwalają na osią-
gniecie emisji pyłów na poziomie 
poniżej 400 mg/m3 spalin. Taki 
poziom emisji wystarcza do speł-
nienia obecnych norm i jednocze-
śnie pozwala na uniknięcie części 
problemów związanych z używa-
niem miału (np. efektu brudzenia 
szklarni), jednakże w  kontekście 
mającego nastąpić zaostrzenia 
przepisów zastosowanie takiego 
sposobu odpylania należy trak-
tować jako rozwiązanie doraźne. 
Stąd też coraz większe jest zain-
teresowanie innym sposobem 
oczyszczania spalin – przy użyciu 
filtrów workowych. 

Filtry workowe (fot. 1) są zde-
cydowanie droższe od wspomnia-
nego wcześniej sposobu odpylania, 
jednakże – dzięki zastosowaniu 
wykonanych z  odpowiednich tka-
nin worków filtracyjnych – pozwa-
lają na obniżenie emisji pyłów na-
wet do wartości poniżej 50 mg/m3. 
Co za tym idzie, stanowią one szan-
se dla wszystkich tych, którzy po 
1.01.2016 r. nadal chcą wytwarzać 
ciepło możliwie jak najtaniej – tzn. 
przy wykorzystaniu miału węgla 
kamiennego.

Już od kilkudziesięciu lat w Eu-
ropie następuje stopniowe wycofy-
wanie się z technologii ogrzewania 
węglem kamiennym, ze względu 
na aspekty ochrony środowiska. Za 
tym trendem podąża również usta-
wodawstwo polskie. Nie oznacza to 
jednak, iż miał jest skazany na po-
rażkę. Choć może się to wydawać 
dziwne, zwłaszcza w  kontekście 
zmieniających się przepisów, węgiel 
kamienny jest wciąż paliwem o ol-

brzymim potencjale. Zastosowanie 
rozwiązań technicznych opisanych 
w  tym artykule może spowodo-
wać, iż miał można będzie zaliczyć 
do grupy tzw. czystych technologii, 
a co za tym idzie – możliwe będzie 
legalne wykorzystanie tego paliwa 
jeszcze przez długie lata. 

Z obserwacji wynika, iż ogrod-
nicy mają jeszcze wiele do zrobie-
nia w  tej kwestii. Jest to obszar, 
w  którym można znaleźć źródło 
wielu oszczędności.

R E K L A M A

Miał węglowy może być 
zatem paliwem przyszłości 
dla polskich gospodarstw, 
pod warunkiem 
stopniowego inwestowania 
w systemy odpylania spalin 
i urządzenia o najwyższej 
sprawności.

WWW.EKOFIRE.PL
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Nowoczesna kotłownia 
miałowa 
Składa się na nią szereg urzą-
dzeń, których odpowiedni dobór 
i  ustawienie pozwalają na spala-
nie miału w sposób kontrolowany, 
przy uzyskiwaniu jak najwyższej 
sprawności. Podstawę nowocze-
snej kotłowni stanowi kocioł o wy-
sokiej sprawności (fot. 2-4), ruszt 

mechaniczny z regulacją stref po-
wietrznych i  pokładem z  ruszto-
win z dodatkiem chromu, a także 
odpowiednio dobrane wentylato-
ry podmuchowy i wyciągowy. Po-
nadto instaluje się wspomniane 
wcześniej urządzenia odpylające. 

W skład wyposażenia nowocze-
snej kotłowni wchodzą również 
przenośniki taśmowe (fot. 5), śli-
makowe i zgrzebłowe, które mają 
za zadanie transportowanie mia-
łu, pyłów oraz żużlu. Niezwykle 
ważny jest również odpowiednio 
duży lej zasypowy (fot. 6), gdyż 
stanowi on podstawowy magazyn 
miału. Odpowiedni dobór urzą-
dzeń transportujących pozwala na 
zapewnie płynności pracy kotłow-
ni oraz ułatwia znacznie jej eks-
ploatację. 

Pracą wszystkich wymienio-
nych urządzenia powinno się ste-
rować w sposób automatyczny, za 
pomocą układu sterowania zbu-
dowanego na bazie sterownika 
PLC, falowników (pozwalają na 
oszczędność energii elektrycznej 
oraz umożliwiają płynną regulację 
parametrów pracy) oraz systemu 
czujników. 

Przy projektowaniu kotłowni 
niezwykle ważne jest odpowied-
nie dobranie mocy zainstalowa-

nych kotłów do wielkości ogrzewa-
nej powierzchni i rodzaju uprawy. 
W Polsce przyjmuje się średnio, iż 
dla 1 hektara szklarni typu Ven-
lo przeznaczonej do uprawy po-
midorów potrzeba około 2,5 MW 
mocy.

Coraz powszechniejsze w  uży-
ciu są zbiorniki buforowe, insta-
lowane również przy kotłowniach 
miałowych. Trzeba jednak zazna-
czyć, że ich zastosowanie w  ta-
kich kotłowniach jest racjonal-
ne tylko w tych przypadkach, gdy 
w okresie największego zapotrze-
bowania na energię cieplną, czy-
li zimą, w  gospodarstwie wystę-
puje nadwyżka mocy grzewczej 
w ciągu dnia. W przeciwnym razie 
nadmiar ciepła nigdy nie wystąpi. 
W takiej sytuacji należy rozważyć 
zainstalowanie dodatkowego ko-
tła.  Zbiorniki buforowe, określane 
także jako bufory ciepła, w gospo-
darstwach ogrodniczych ogrzewa-
nych miałem mogą być relatywnie 
mniejsze niż przy kotłowniach ga-
zowych, mieszanych lub układach 
kogeneracyjnych.  

Prawidłowa eksploatacja 
kotłowni
Przy coraz większych obciąże-
niach urządzeń nie jest możli-

Fot. 4. Kocioł 5,0 MW z bocznym ukła-
dem płomieniówek, umożliwiającym 
czyszczenie bez otwierania kosza za-
sypowego

Fot. 2. Kocioł 2,9 MW Fot. 3. Kotły 5,0 MW przed zamontowaniem rusztu
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wa długoletnia bezawaryjna pra-
ca kotłowni bez odpowiedniej 
eksploatacji i  bieżącej konserwa-
cji. Dzięki ich prowadzeniu urzą-
dzenia będą służyły przez lata, 
a  użytkownicy unikną nie tylko 
wydatków związanych z  remon-
tami, ale także ograniczą ryzyko 
wystąpienia jakichkolwiek dłuż-
szych przerw w  dostawie ciepła, 
na które nowoczesne ogrodnic-
two nie może sobie pozwolić. 

Jednym z  kluczowych czyn-
ników decydujących o  żywotno-
ści kotła jest jakość wody. Zbyt 
twarda woda może powodować 
osadzanie się kamienia na pło-
mieniówkach i ścianach sitowych 
kotła, przez co zmniejsza się od-
dawanie przez nie ciepła. Długo-
terminowe występowanie tego 
zjawiska prowadzi nie tylko do 
obniżenia sprawności kotła, ale 
także może powodować pęka-
nie ściany sitowej, a  w  skrajnym 
przypadku rozszczelnienie kotła.

Woda w  układzie grzewczym 
musi zatem mieć określone pa-
rametry. Jeśli w  gospodarstwie 
nie dysponujemy źródłem wody 
odpowiedniej jakości, trzeba ją 
uzdatnić montując stację uzdat-
niania z  funkcją zmiękczania 
bądź odżelaziania wody.

Kolejnym ważnym aspektem 
eksploatacyjnym, mającym wy-
miar typowo ekonomiczny, jest 
regularne czyszczenie płomie-
niówek z pyłów osadzających się 
w nich i w tzw. komorach nawrot-
czych. Tylko dzięki regularne-
mu czyszczeniu (ręcznemu bądź 
z  wykorzystaniem automatycz-
nego systemu czyszczenia) moż-
liwe jest uzyskanie maksymalnej 
sprawności kotła. Można to wy-
tłumaczyć w  prosty sposób. Za-
pchane pyłami płomieniówki po-
wodują, iż nie przechodzą przez 
nie spaliny, co sprawia, że tym-
czasowo zmniejsza się powierzch-
nia cieplna kotła.

Fot. 6. Duży lej zasypowy jako podsta-
wowy magazyn miału      fot. 1-6 EkoFire

Fot. 5. Przenośniki taśmowe do trans-
portu miału oraz żużlu

R E K L A M A
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tilene. Podczas produkcji rozsada 
rosła początkowo w  zagęszczeniu 
100 szt./m2, później 15 szt./m2. Ro-
śliny były doświetlane przez 16 go-
dzin na dobę światłem o  natęże-
niu 15  tys. luksów. Po 36 dniach 
produkcji, gdy rośliny miały 5 liści, 
trafiły do szklarni w Pszczynie i od 
razu wstawiano je w otwory na ma-
tach uprawowych.   

Mateusz Mularski planuje 3 na-
sadzenia ogórków w roku. Odmiana 
Mewa RZ F1 z pierwszego nasadze-
nia zostanie mniej więcej w połowie 
czerwca „podsadzona” najprawdo-
podobniej rozsadą odmiany Media 
RZ F1, która ma dobrze wytrzymy-
wać warunki panujące w szklarniach 

Początek uprawy ogórków
W tym sezonie w  szklarniach 
w  Pszczynie na powierzchni 10 
ha uprawiane są pomidory Admi-
ro F1 (czytaj tekst na str. 32), a na 
2 hektarach po raz pierwszy w tym 
gospodarstwie rosną ogórki. W 
pierwszym cyklu produkcji ogór-
ków 20 stycznia posadzono odmia-
nę Mewa RZ F1 (fot. 2). Jej rozsadę 
przygotowano w mnożarkach nale-
żących do GPOiW „Gospodarstwo 
Ogrodnicze T. Mularski” w  Bo-
rach Malinowskich, prowadzonych 
przez Marcina Mularskiego – bra-
ta Mateusza. Nasiona wysiewano 
13 grudnia bezpośrednio w kostki 
rozsadowe wełny mineralnej Cul-

System 
„wysokiego 

drutu” 
w niskich 

szklarniach 
Anna Wize

Wiadomo, że uprawa w niskich szklarniach starego typu ma swoje ograniczenia. Znacz-
nie trudniej niż w nowoczesnych zapewnić w nich optymalne warunki termiczne – zarów-
no zimą, jak i latem, w wielu gospodarstwach nadal jednak funkcjonują. Kilka ciekawych 
rozwiązań w uprawie ogórków i pomidorów w takich obiektach wprowadzono w 12-hek-
tarowym gospodarstwie w Pszczynie należącym do Grupy Producentów Owoców i Wa-
rzyw „Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski” i zarządzanym przez Mateusza Mularskie-
go (fot. 1). Warto przyjrzeć się tej uprawie.

Fot. 2. Mewa RZ F1

Fot. 1. Mateusz Mularski w tym sezonie po raz pierwszy 
prowadzi w Pszczynie uprawę ogórków



latem. Na początku września praw-
dopodobnie znowu powróci Mewa 
RZ F1, gdyż z kolei ona lepiej toleru-
je małą ilość światła. 

Ogórki uprawiane są w  weł-
nie mineralnej z  firmy Cultilene, 
w której w poprzednim roku rosły 
pomidory. Profilaktycznie w maty 
wprowadzono jedynie preparat 
Trianum. Jak mówi Mateusz Mu-
larski, mimo że maty są wykorzy-
stywane przez drugi rok, w  upra-
wie nie wystąpiły choroby systemu 
korzeniowego.

Niskie szklarnie plus folia 
perforowana
Na początku uprawy ogórków nad 
roślinami podwieszona była folia 
perforowana, którą usunięto oko-
ło 10 lutego – mimo że panowały 
wówczas jeszcze mrozy. Ściągnięcie 
folii w tym terminie było koniecz-
ne, ponieważ rośliny dorastały 
już do wysokości, na jakiej zosta-
ła ona zawieszona. Aby nie nara-
żać roślin na szok termiczny, osło-
nę zdejmowano stopniowo, przez 
5 dni, wycinając w niej coraz więk-
sze otwory. Ostatecznie folię zdję-
to w pochmurny i deszczowy dzień 
– dzięki temu i stopniowemu przy-
zwyczajaniu roślin do zmiany wa-
runków uprawy, usunięcie tej do-
datkowej osłony nie odbiło się 
negatywnie na ich kondycji, nie 
wystąpiły objawy zaburzeń fizjolo-
gicznych, co zdarzało się w innych 

rejonach uprawy po ściągnięciu fo-
lii perforowanej przed nadejściem 
słonecznej pogody. 

Oprócz wspomnianej „kurtyny” 
z  folii perforowanej w  szklarniach 
starego typu wykorzystano również 
praktyczne rozwiązanie zapobiega-
jące kapaniu wody z konstrukcji na 
rośliny – pod rynnami powieszono 
foliowe rynienki (fot. 1 na str. 32) 
poprowadzone ukośnie w dół, któ-
rymi ścieka woda skraplająca się na 
konstrukcji.     

„Wysoki drut” kontra 
„parasol”
Ogórki uprawiane są na jeden pęd 
(co nazywane jest czasem meto-
dą „wysokiego drutu”), w  mia-
rę wzrostu rośliny są sukcesyw-
nie opuszczane (fot. 3) – podobnie 
jak w uprawie pomidorów. Na taką 
metodę uprawy Mateusz Mularski 
zdecydował się głównie ze wzglę-
du na możliwość uzyskania z pędu 
głównego ogórków lepszej jako-
ści (fot. 4), bardziej wyrównanych 
i  kształtnych niż z  pędów bocz-
nych (w metodzie „na parasol”), na 
których większy jest zwykle udział 
owoców zakrzywionych, ponad-
to mają one tendencję do przera-
stania na długość – co w przypad-
ku uprawy ogórków półdługich, 
sprzedawanych na polskim rynku, 
nie jest pożądane.

W uprawie, oprócz opuszczania 
pędów, regularnie usuwane są także 

Fot. 4. Owoce zbierane z pędu głównego 
mają wyrównaną wielkość i dobrą jakość

Fot. 3. W uprawie ogórków na jeden pęd 
pielęgnacja roślin jest pracochłonna
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dolne liście (fot. 5-8), właściwie ob-
rywane są same blaszki, a na pędach 
głównych pozostają długie ogonki 
liściowe. Taki sposób usuwania li-
ści, oprócz łatwości wykonania, ma 
także tę zaletę, że przypadku ewen-
tualnej infekcji w miejscu zranienia 
można usunąć zainfekowany kawa-
łek ogonka liściowego – nie uszka-
dzając pędu głównego ani nie do-
puszczając do jego infekcji. 

Temperatura, CO2, 
fertygacja
W pierwszym cyklu uprawy, dzięki 
m.in. odpowiedniemu ogrzewaniu, 
nie wystąpiły problemy ze zdrowot-
nością plantacji – poza śladowymi 
ilościami szarej pleśni (przeciwko 
której wykonano tylko dwa zabie-
gi) nie pojawiły się inne choroby ani 
szkodniki i nie było potrzeby wpro-
wadzania ochrony biologicznej. 
Poza tym, przy tak krótkim cyklu 

produkcyjnym byłoby to, zdaniem 
właściciela, nieuzasadnione. Ochro-
nę biologiczną planował rozpocząć 
dopiero w letnim nasadzeniu. 

– Zachowaniu zdrowotności ko-
rzeni sprzyja utrzymywanie ciepłe-
go podłoża – jego temperatura nie 
spada poniżej 19°C. Temperatu-
ra powietrza może obniżyć się po-
niżej 18°C, ale zasadniczo staramy 
się utrzymywać 19-21°C w nocy. W 
zależności od kondycji roślin, od 
tego jak silne są wierzchołki, wpro-
wadzamy obniżanie temperatury 
przed nocą (tzw. prinajt). Tempe-
raturę obniżam wtedy nie bardziej 
niż do 16-17°C – i to jest w zasadzie 
wszystko, co można zrobić w kwe-
stii sterowania klimatem w  upra-
wie ogórków w  tych obiektach – 
stwierdził M. Mularski. 

W starych „rosyjskich” szklar-
niach po zachodzie słońca „prinajt” 
wychodzi niejako automatycznie, 
ponieważ reakcja systemu grzew-
czego i samych szklarni na zadane 
podniesienie temperatury jest dość 
wolna. Niestety w takich obiektach 
podczas mrozów, aby zapewnić 
roślinom optymalną temperatu-
rę, konieczne jest również utrzy-
mywanie gorących rur grzewczych 
– na przykład przy temperaturze 
zewnętrznej -10°C temperaturę za-
równo dolnych, jak i  górnych rur 
(nie ma rury wegetacyjnej)  utrzy-
mywano na poziomie 70°C. 

Stężenie dwutlenku węgla, któ-
ry podawany jest ze zbiornika, 
utrzymywane jest przez cały czas 

Fot. 6. Obrywanie liści – usuwa się 
same blaszki liściowe…

Fot. 5. Rośliny przed oberwaniem liści z dolnych partii

R E K L A M A
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na poziomie około 600 ppm (za-
równo w uprawie ogórka, jak i po-
midora). Dokarmianie tym gazem 
rozpoczyna się około godziny po 
wschodzie słońca, a kończy godzi-
nę przed zachodem słońca. Zuży-
cie CO2 w ciągu doby wynosi około 
250 kg na hektar, w słoneczne dni 
wzrasta nawet do 300 kg/ha (taka 
ilość była podawana np. w  czasie 
upałów na początku maja). 

Pożywki są sporządzane na 
podstawie wyników analiz i  zale-
ceń z holenderskiego laboratorium 
Blgg. Przykładowe wartości EC i pH 
w uprawie ogórka w słoneczny dzień 
na początku maja wynosiły: EC po-
żywki podawanej 2,5-2,7 mS/cm, 
pH – 5,8-5,7; EC przelewu z mat – 
3,6 mS/cm, pH 6,3. W uprawie po-
midorów przykładowe parametry 
pożywki na początku maja były na-
stępujące: EC pożywki podawanej 
2,8 mS/cm, pH – 5,7, w  przelewie 
EC wynosiło 4,4 mS/cm, a pH 7,8. 

W tym okresie, podczas słonecznej 
pogody, zużycie pożywki na metr 
kwadratowy w  uprawie ogórków 
wynosiło 8 litrów, w  nasadzeniach 
pomidorów – 5,5 litra. 

W poprzednich latach w Pszczy-
nie uprawiane były tylko pomido-
ry, dlatego rozpoczęcie produkcji 
ogórków wymagało zainwestowa-
nia w  nową „nawozownię” – dwa 
zbiorniki po 220 m3, dozownik 
pożywki i  dodatkowe urządzenia 
(pompy, mieszadła itp.). Mateusz 
Mularski podkreśla, że woda uży-
wana do podlewania ogórków musi 
odstać przynajmniej jeden dzień, 
aby się nagrzała. W zbiornikach są 
także wężownice do ogrzewania 
wody – ta podawana roślinom po-
winna mieć 20°C. 

 Pielęgnacja i zbiory
W uprawie ogórków w  systemie 
„wysokiego drutu” nakłady pracy są 
dość duże – podczas gdy w uprawie 

pomidorów do prac pielęgnacyjnych 
zatrudnione są średnio 2 osoby na 
hektar, to w uprawie ogórków, które 
wymagają pielęgnacji (opuszczania 
i wiązania pędów, usuwania zawiąz-
ków) dwa razy w tygodniu potrzeb-
ne są 4 osoby na hektar. Owoce 
zbierane są 3 razy w tygodniu (w po-
niedziałki, środy i  piątki) i  zajmu-
je się tym (a także usuwaniem liści) 
osobny zespół pracowników (w ca-
łym 12-hektarowym obiekcie jest 
11 takich osób). 

Ogórki zaczęto zbierać 23 lute-
go, do początku maja ich plon wy-
niósł 13,5 kg/m2. Owoce są zbiera-
ne do 20-kilogramowych skrzynek, 
w  których – po uprzednim schło-
dzeniu – są wysyłane do zakładu 
„Bory Malinowskie” koło Będzina, 
gdzie są sortowane i  umieszczane 
w opakowaniach kartonowych (po 
5 lub 10 kilogramów) lub w  wor-
kach, w  zależności od wymagań 
klienta.

Fot. 8. Liście wywozi się ze szklarni własnej konstrukcji wózkami – „wywrotkami”
fot. 1-8 A. Wize

Fot. 7. …ogonki pozostawia się na rośli-
nach – „prześwietlony” rząd ogórków
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Fot. 3. Dobrze zawiązane grono od-
miany Admiro F1

Fot. 4. Trzmiele w słoneczny dzień 
w godzinach południowych gromadzą 
się przy wejściu do ula, próbując go 
wentylować

Fot. 5. Kamera skierowana na wierz-
chołki roślin dostarcza na bieżąco 
informacje nt. stanu uprawy

Fot. 2. Mocny wierzchołek rośliny 
w słoneczny dzień na początku maja

Fot. 1. Tak na początku maja prezen-
towała się odmiana Admiro F1 z na-
sadzenia 21 marca; nad roślinami 
widoczne foliowe rynienki, zapobie-
gające kapaniu wody z konstrukcji

Pomidory  
z pierwszego  
dnia wiosny

W szklarniach w Pszczynie, za-
rządzanych przez Mateusza Mu-
larskiego, pomidory rosną w tym 
sezonie na powierzchni 10 hekta-
rów. Dwupędowa rozsada odmia-
ny Admiro F1 szczepiona na pod-
kładce Maxifort F1 była sadzona 
21 marca. Produkcja tej rozsady 
trwała 52 dni (siew 28 stycznia, 
sczepienie 16 lutego, pikowanie 
22 lutego). Rośliny doświetla-
no światłem o natężeniu 15 tys. 
luksów przez 16 godzin na dobę. 
Również w szklarniach z pomi-
dorami w początkowym okresie 
uprawy, mimo późnego terminu 
sadzenia, była podwieszona per-
forowana folia, zapobiegająca 
stratom energii. Utrzymywano ją 
nad roślinami aż do 20 kwietnia, 
gdy zaczęła się słoneczna, ciepła 
pogoda. Foliowa podwieszka ma 
oczywiście swoje wady – utrzymu-
je się pod nią większa wilgotność 
powietrza i nieco ograniczona jest 
ilość światła docierającego do ro-
ślin. Pozwala jednak zmniejszyć 
nakłady energetyczne na uprawę – 
w szklarniach starego typu nawet 
o 15%. Pomidory, mimo stosunko-
wo późnego zdjęcia folii, rozwija-
ły się prawidłowo i były w dobrej 
kondycji (fot. 1, 2). Na początku 
maja kwitło 5. grono (fot. 3). Do 
zapylania „zatrudniono” trzmiele 
z firmy Koppert (fot. 4). 

W szklarniach zainstalowa-
no kamery (fot. 5) skierowane 
na wierzchołki roślin – takie pod-
glądanie roślin jest bardzo po-
mocnym narzędziem do kontro-
lowania ich kondycji i reakcji na 
zmienne warunki (zmiany uło-
żenia i wyglądu liści w poszcze-
gólnych porach dnia przy różnej 
temperaturze, nasłonecznieniu 
itp.), wspomagającym ogrodnika 
w podejmowaniu decyzji upra-
wowych – nawet podczas nie-
obecności w gospodarstwie. aw

fot. 1-5 A. Wize
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w  prowadzenie rodzinnego gospodarstwa włączyło się 
już kolejne pokolenie ogrodników – córka E. i W. Serafi-
nów – Urszula Bobrzycka z mężem Rafałem (fot. 1). 

Gospodarstwo we wsi Czarnoziem pod nadzorem Walde-
mara i Ewy Serafinów funkcjonuje od 1996 roku, ale hi-
storia ogrodnicza tej rodziny jest znacznie dłuższa. Roz-
począł ją ojciec pana Waldemara – Henryk, który już 
w latach 60. ub. wieku w swoim gospodarstwie ogrodni-
czym w Zamościu uprawiał warzywa – początkowo w in-
spektach, a później w szklarniach. W 1983 roku, po skoń-
czeniu studiów, zaangażowali się w tę działalność również 
Ewa i Waldemar Serafinowie. Obiekty w Zamościu zaj-
mowały 4000 m2 i nie było tam możliwości rozbudowy 
gospodarstwa. Dlatego w  1996 roku, gdy ogrodnikom 
udało się kupić gospodarstwo szklarniowe w oddalonej 
o ponad 40 km od Zamościa miejscowości Czarnoziem, 
przeniesiono tam produkcję pomidorów – prowadzona 
była ona w zastanych tam obiektach i dobudowywanych 
nowych szklarniach. Dynamiczny rozwój gospodarstwa 
nastąpił w  2009 roku, kiedy uruchomiono nowocze-
sny obiekt szklarniowy o powierzchni 1,25 ha. Obecnie 

Zmiana 
technologii

Mariusz Podymniak – Hortus Media

Nowoczesne szklarnie, świetnie wyposażone technicznie, zapewniające optymalne warunki 
wzrostu roślin są już wizytówką wielu polskich gospodarstw zajmujących się produkcją po-
midorów pod osłonami. Czy jednak przejście z uprawy w obiektach starego typu na produk-
cję w nowoczesnych szklarniach typu Venlo jest łatwe? Okazuje się, że taka zmiana wymaga 
innego podejścia do kwestii związanych ze sterowaniem klimatem, nawadnianiem i inny-
mi czynnikami wpływającymi na wzrost roślin uprawianych pod osłonami. To, co oczywiste 
w jednych warunkach, może się już nie sprawdzać po zmianie technologii uprawy. 

Fot. 1. Waldemar Serafin prowadzi gospodarstwo wspólnie 
z córką Urszulą i jej mężem Rafałem Bobrzyckim

fot. M. Podymniak



34 www.podoslonami.pl

Z WIZYTĄ W…

W nowych, lepszych warunkach 
Szklarnię o wysokości słupa 6 m dostarczyła firma Bom 
Greenhouses (reprezentowana w Polsce przez firmę Je-
rzego Kazimierczaka). Od razu wyposażono ją i przygo-
towano pod uprawę pomidorów. Zamontowano w niej 
górne kurtyny termoizolacyjne (Bonar PH Super) oraz 
rolety na ścianach bocznych (Bonar PHL 20). Klimatem 
w szklarni steruje komputer klimatyczny firmy Priva. 

Jak wspominają ogrodnicy, pierwszy sezon upra-
wy w nowym obiekcie nie był łatwy. Wbrew pozorom, 
oszczędności z tytułu mniejszych nakładów na ogrze-
wanie nowych i  bardzo szczelnych szklarni, okaza-
ły się kosztowne – wspomina pan Waldemar. Okazało 
się, że dla utrzymania dobrej kondycji i zdrowotności 
roślin w nowych wysokich szklarniach, konieczne jest 
zupełnie inne podejście do sterowania klimatem niż 
w mniej szczelnych i niższych obiektach starego typu. 
W szczelnych szklarniach istnieją warunki sprzyjają-
ce nadmiernemu wzrostowi wilgotności powietrza, co 
prowadzi do występowania chorób grzybowych. Dlate-
go poważnym problemem w pierwszym sezonie użyt-
kowania nowego obiektu okazała się szara pleśń ata-
kująca rośliny. Dodatkowo – zdaniem ogrodników – do 
jej rozprzestrzeniania przyczyniły się zainstalowane 
pod rynnami rękawy powietrzne, których zadaniem 
było mieszanie powietrza i lepsze rozprowadzanie cie-
pła. Złe doświadczenia w tym pionierskim sezonie wy-
musiły zmianę systemu wentylacji. Zlikwidowano rę-
kawy powietrzne, a wentylatory zamontowano ponad 
roślinami (fot. 2). Zostały przy tym tak rozmieszczone 
i ustawione, by warunki termiczne i wilgotnościowe we 
wszystkich częściach szklarni były wyrównane, a ciepło 
dostarczane przez dolne rury grzewcze było rozprowa-
dzane do pozostałych, wyższych partii obiektu. Obec-
ny, czwarty już sezon użytkowania nowych szklarni nie 
stwarza ogrodnikom większych problemów ze stero-
waniem klimatem. W nowych szklarniach musimy pa-
miętać o ich celowym rozszczelnianiu w początkowym 
i końcowym okresie uprawy. Najlepszą metodą utrzy-
mania optymalnej wilgotności w uprawie jest strategia 
grzania i wietrzenia, co przy wykorzystaniu wentylato-
rów pozwala utrzymać wyrównane warunki klimatycz-
ne w całym obiekcie. Ogrzewanie nowych szklarni jest 
potrzebne również latem, by w godzinach wczesno po-
rannych osuszyć rośliny i wyrównać temperaturę oraz 
wilgotność. Pomocny w  tych wszystkich działaniach 
jest oczywiście komputer klimatyczny – stwierdził 
W. Serafin. Wysokie nowe obiekty dają zarazem moż-
liwość zapewnienia lepszego mikroklimatu latem, bez 
nadmiernego wzrostu temperatury, jaki następował 
w starszych, niskich szklarniach. To przekłada się też 
na plonowanie pomidorów. Z  ubiegłorocznych wy-
liczeń ogrodników wynika, że plony pomidorów ze 
szklarni Venlo były o 4-5 kg/m2 wyższe niż z obiektów 

Fot. 4. W starszych obiektach, dzięki podniesieniu mat 
uprawowych, stworzono lepsze warunki wzrostu korzeni

Fot. 3. Uprawa pomidorów prowadzona na rynnach – tu pierw-
sze dojrzewające owoce odmiany Torero F1 pod koniec marca

Fot. 2. W nowej szklarni, dzięki odpowiednio rozmieszczo-
nym wentylatorom, można utrzymać wyrównany klimat
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starszego typu.  Ciągle się uczymy, pracujemy nad po-
prawą wydajności i jeszcze wyższą jakością naszych po-
midorów – powiedział R. Bobrzycki. 

W rynnach i „kokosie” 
W nowym obiekcie uprawa prowadzona jest w  pod-
wieszanych rynnach (z firmy FormFlex, fot. 3), w star-
szych maty układa się na podwyższeniu (podłożono 
pod nie styropian i stare maty po produkcji) i w pla-
stikowych rynnach wyścielonych folią (fot. 4), które 
odprowadzają nadmiar pożywki poza szklarnię. Ta-
kie zmiany, jak ocenia R. Bobrzycki, stwarzają lepsze 
warunki wzrostu korzeni i  zapewniają utrzymanie 
w  ich środowisku wyższej temperatury, co jest waż-
ne zwłaszcza w początkowym okresie uprawy, gdy roz-
budowywany jest system korzeniowy. Od kilku już lat 
w gospodarstwie tym uprawia się pomidory w matach 
wypełnionych podłożem kokosowym (wcześniej z fir-
my Forteco, teraz również z Ceresu). Zazwyczaj użyt-
kuje się je przez dwa sezony. W porównaniu z wełną 
mineralną, podłoże takie wymaga bardziej precyzyj-
nego sterowania fertygacją oraz systemu nawadniania 
o dużej sprawności i wysokiej wydajności. Jest to nie-
zbędne zwłaszcza latem, kiedy dla utrzymania prawi-
dłowej wilgotności w matach konieczne jest nawadnia-
nie w krótkich, ale częstych cyklach. W początkowym 
okresie uprawy nawadnia się rośliny podając jedno-
razowo około 100 ml pożywki na roślinę. Latem cy-
kle nawodnieniowe są znacznie krótsze – jednorazo-
wo podawane jest 60-80 ml na roślinę – ale częstsze, 
konieczne jest też utrzymanie przelewu na poziomie 
30-50%. – Kokos jest podłożem bardziej przepuszczal-
nym niż wełna mineralna, co z jednej strony stwarza 
warunki dobre do rozwoju korzeni, ale zarazem wy-
maga precyzyjnego podawania pożywki – powiedział 
R. Bobrzycki. W zależności od warunków świetlnych, 

różnicowane jest też EC pożywki – od 3,1-3,3 mS/cm 
w  pierwszych miesiącach uprawy, do 2,6-2,8 mS/cm 
w miesiącach letnich. Nawadnianie prowadzone jest na 
podstawie ilości światła, jaka dociera do roślin, a także 
według wskazań wag startowych (Groscale z firmy Pri-
va, fot. 5, 6). Jedna z nich zamontowana została w no-
wym obiekcie już 4 lata temu, kolejna od tego sezonu 
pracuje w starszych szklarniach. Na wadze umieszczo-
ne są dwie maty z roślinami. Na bieżąco mierzona jest 

Fot. 5. Waga startowa w  trybie automatycznym mierzy 
masę mat, wielkość przelewu i EC... 

Fot. 6. ...wyposażona jest we własny programator z wyświe-
tlaczem
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masa mat – jego zmiany świadczą o tempie transpira-
cji roślin i pobierania pożywki z podłoża, czyli zmia-
nie wilgotności mat. Ponadto urządzenie automatycz-
nie dokonuje pomiaru wielkości przelewu oraz jego 
EC. Waga startowa pozwala również określić, na pod-
stawie ubytku masy, kiedy konieczne jest rozpoczę-
cie nawadniania po nocy. Przyjmuje się, że nocą (mię-
dzy ostatnim cyklem nawadniającym a  pierwszym 
dnia kolejnego) masa mat nie powinna spaść o więcej 
niż 10%. Wskazania wagi startowej informują zatem 
nie tylko o tym, kiedy należy rozpocząć nawadnianie 
w danym dniu, ale czasem również o potrzebie dodat-
kowego cyklu w nocy (jest to konieczne niekiedy w cie-
płych, letnich miesiącach). Wagi startowe są połączo-
ne z  komputerem klimatyczny, co pozwala w  trybie 
automatycznym włączać dokonywane pomiary w sys-
tem sterowania nawadnianiem uprawy. Jak podkreśla 
jednak W. Serafin, w sterowaniu uprawą nie wystarczy 
opierać się tylko na wskazaniach komputera, trzeba 
obserwować rośliny i  często indywidualnie reagować 
na zmieniające się warunki pogodowe.

Szczegóły uprawowe 
W tegorocznych nasadzeniach pomidorów dominuje 
odmiana Torero F1. Wcześniej uprawiana była przede 

wszystkim Guyana RZ F1, ale w ubiegłorocznej upra-
wie w  nowym obiekcie lepiej plonowała Torero F1 
(o 10-15% wyższy plon), dlatego została wybrana do 
produkcji na ten sezon. Ponadto u tej odmiany duży 
jest udział pomidorów dużych (BBB), które dobrze się 
sprzedają zwłaszcza wczesną wiosną. Na części po-
wierzchni nadal rośnie Guyana RZ F1 oraz inne nowe 
odmiany sprawdzane w testach porównawczych. 

Ogrodnicy sami produkują rozsadę na własne po-
trzeby. W tym sezonie pierwsze rośliny trafiły do nowej 
szklarni w ostatnich dniach grudnia, a do starszych obiek-
tów około 3 tygodni później. Na jedną matę sadzono po 4 
rośliny, na każdą przypadało 4 dm3 podłoża. Początkowe 
zagęszczenie roślin wynosiło 2,5 pędu na 1 m2. W poło-
wie marca z co czwartej rośliny wyprowadzono dodatko-
wy pęd (fot. 7), co dało zagęszczenie 3,2 pędu na 1 m2.  

Gdy uprawia się rośliny w  matach kokosowych, 
konieczne jest odpowiednie przygotowanie podłoża. 
W pierwszym roku uprawy na „kokosie” początkowo 
podaje się większą ilość wapnia niż na innych podło-
żach. W drugim roku nie ma z tym już problemu, ale 
maty mogą zawierać duże ilości potasu z  poprzed-
niego sezonu, dlatego wtedy zazwyczaj konieczne 
jest ich przepłukanie przed ponownym wykorzysta-
niem i w początkowym okresie uprawy używanie po-
żywki o przewadze azotu – podkreśla pan Waldemar. 
W jego opinii, maty kokosowe mogą być z powodze-
niem wykorzystywane w uprawie przez 2 sezony, pod 
warunkiem, że w pierwszym roku nie wystąpiły pro-
blemy z chorobami, zwłaszcza systemu korzeniowego. 
Maty po pierwszym sezonie odkaża się przepłukując 
je roztworem fungicydów. Po posadzeniu roślin wpro-
wadzane są do mat grzyby antagonistyczne z rodzaju 
Trichoderma (w postaci preparatu Trifender WP, dwie 
aplikacje). Dodatkowo wzmacnia się rośliny w czasie 
wiązania 8. i 9. grona, gdy na skutek dużego obciąże-
nia owocami mogą pojawić się zaburzenia w ich wzro-
ście. By ryzyko to ograniczyć, podlewa się rośliny Bio-
algeenem S90. 

Przez cały okres uprawy w gronach odmiany Torero 
F1 pozostawia się po 4 owoce, co pozwala utrzymać ich 
dobrą jakość i zbierać duże, wyrośnięte pomidory, ja-
kich oczekują odbiorcy. Na wszystkie grona zakładane 
są również łuczki zabezpieczające przed ich łamaniem 
się. Liście usuwa się zazwyczaj raz w  tygodniu, przy 
czym nie obrywa się ich, ale wycina sekatorami (od-
każanymi po wycięciu liści w każdym rzędzie). Rana, 
która wtedy powstaje, jest niewielka i szybko się za-
bliźnia. Liczbę usuwanych liści dostosowuje się do wa-
runków pogodowych i nasłonecznienia w poszczegól-
nych tygodniach. Jednorazowo usuwa się zazwyczaj 2 
lub 3 liście, tak by na roślinach pozostawało ich 14 lub 
15. Latem, gdy jest ciepło i słonecznie, pozostawia się 
na roślinach nawet do 18 liści. 

Fot. 7. W marcu wyprowadzano dodatkowy pęd z co 4. rośli-
ny, zwiększając zagęszczenie do 3,2 pędu na 1 m2
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W szklarniach starszego typu uprawia się również 
ogórki. W tym roku rozsadę odmiany Pacto F1 ustawia-
no na matach 10 lutego, a w połowie marca rozpoczęto 
zbiory pierwszych owoców. Rośliny są prowadzone na 
jeden pęd, w systemie podobnym, jak w uprawie pomi-
dorów, czyli z opuszczaniem roślin w miarę ich wzro-
stu. Według ogrodników, jest to najlepsze rozwiązanie 
przy uprawie w  niskich szklarniach (wysokość słu-
pa wynosi 2,4 m). Na jednej macie sadzi się po 4 rośli-
ny (zagęszczenie wynosi 2,2 rośliny na 1 m2), których 
pędy wyprowadza sie naprzemianlegle (na kształt lite-
ry V). Uprawa będzie prowadzona do końca czerwca, 
po jej likwidacji w tym samym miejscu posadzone zo-
staną pomidory.  

Przy pielęgnacji roślin używane są m.in. wózki elek-
tryczne z firmy Precimet (fot. 8), którymi można się 
poruszać zarówno po rurach grzewczych, jak i po głów-
nych alejkach transportowych. Z kolei do zbioru owo-
ców używa się dwupoziomowych ręcznych wózków 
(fot. 9) – na górną półkę ładowane są na czas zbioru 
puste opakowania, które po zapełnieniu wstawia się na 
dolny poziom. Zbiory pomidorów prowadzi się tu „na 
gotowo”, rozsortowując owoce już podczas zbioru. Na 
hali skrzynki są tylko ważone i ustawiane na paletach. 
Taki system zbiorów ogranicza ryzyko uszkadzania 

owoców w trakcie ich obróbki. Od kilku lat pomidory 
kierowane są do sprzedaży w firmowych skrzynkach 
kartonowych. Odgrywa to dużą rolę w  promowaniu 
marki, zwłaszcza że znaczna część pomidorów trafia 
na lokalny rynek. Są one również sprzedawane na ryn-
kach hurtowych w Lublinie i Warszawie.    

W tym sezonie zbiory pomidorów rozpoczęły się 
w ostatnich dniach marca. W połowie maja zbierano 
pomidory z 4. i 5. grona. Ten sezon, jak mówią ogrod-
nicy z  miejscowości Czarnoziem, na szczęście rozpo-
czął się normalnie i oby tak również się zakończył.    

Fot. 8. Przy pielęgnacji roślin wykorzystywane są m.in. elek-
tryczne wózki z firmy Precimet

Fot. 9. Wózki ręczne przeznaczone do zbioru pomidorów 
fot. 1-9 M. Podymniak
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w  szklarniach, które zajmują powierzchnię 1,6 ha. 
Producent, starając się optymalnie wykorzystać po-
siadaną powierzchnię oraz zoptymalizować nakła-
dy ponoszone na ogrzewanie obiektów szklarnio-
wych w ciągu roku, prowadzi w nich trzy następujące 
po sobie cykle uprawowe. W tych samych obiektach 
uprawiane są w jednym roku kolejno: sałata, pomido-
ry i ponownie sałata. 

Taki schemat uprawy wymaga za każdym razem 
przystosowywania obiektu – przed rozpoczęciem 
uprawy sałaty dolne „pomidorowe” rury grzewcze (po 
których w  czasie uprawy pomidorów również poru-
szają się wózki do zwożenia owoców czy pielęgnacji ro-
ślin) są demontowane i zawieszane na słupach (fot. 2). 
Jest to ułatwione m.in. dzięki temu, że ciepła woda na 
krańcach rzędów doprowadzana jest do rur łatwymi 
do rozłączenia wężami PCV. Do ogrzewania szklarni 
w czasie uprawy sałaty używa się ciepłego powietrza, 
rozprowadzanego wzdłuż obiektu za pomocą metalo-
wych rur z otworami (fot. 3).

Sałata – pomidory – sałata 
Peter Hercen (fot. 1) z  miejscowości Hinterdorf 
prowadzi 62-hektarowe gospodarstwo warzywni-
cze. Ważnym działem produkcji są w  nim uprawy 

Optymalnie 
wykorzystać 

szklarnie 
i tunele

Tomasz Werner – Hortus Media

Odwiedzając okolice miasta Kerzers w Szwajcarii miałem okazję poznać ciekawe gospo-
darstwa prowadzące w szklarniach lub tunelach uprawę sałat i innych nowalijek oraz po-
midorów lub ogórków. Organizatorem wyjazdu szkoleniowego była grupa producentów 
„Bio-Food Roztocze”, z której przedstawicielami odwiedziliśmy konwencjonalne i ekolo-
giczne gospodarstwa starające się zoptymalizować uprawy prowadzone pod osłonami. 

fot. T. Werner

Fot. 1. Peter Hercen w szklarniach uprawia m.in. sałatę
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mywał około 1,1 franka szwajcarskiego (wg kursu 
z 15 czerwca 1 CHF = 3,58 zł). 

Wraz ze stopniowym kończeniem uprawy sałaty 
szklarnie przystosowywane są do sadzenia pomidorów. 
W tym celu zdejmuje się folię, wyrównuje glebę, a rzę-
dy, w  których będą rozkładane rury grzewczo-tran-
sportowe oraz maty uprawowe, ubija się maszynowo 

Sałatę w  szklarniach uprawia się tradycyjnie 
w  glebie. Niestety, w  tego typu uprawie w  minio-
nych latach często trudno było wyprodukować sała-
tę dobrej jakości – mimo używania wysokiej jakości 
nawozów mineralnych stale pogarszała się kondycja 
gleby. Powodowało to nawet konieczność jej okreso-
wej wymiany, co wiązało się ze znacznymi nakłada-
mi finansowymi. Problem ten udało się rozwiązać 4 
lata temu, kiedy glebę zaczęto traktować środkiem 
Condit® poprawiającym jej właściwości. Wprowa-
dzenie tego produktu ograniczyło wiele problemów, 
które dotychczas występowały w uprawie sałaty czy 
roszponki, a  były to np. nierównomierny wzrost, 
gnicie dolnych liści czy szara pleśń. 

Po demontażu rur gleba uprawiana jest glebo-
gryzarką, rozsiewa się środek Condit® i  wyrów-
nuje powierzchnię. Następnie rozkłada się czar-
ną folię i w przygotowane w niej wcześniej otwory 
(nacięcia) sadzi się sałatę. Ta sama folia ściółkująca 
w gospodarstwie użytkowana jest czasem w trzech 
cyklach produkcji sałaty. Sałatę w  pierwszym cy-
klu sadzi się w grudniu-styczniu, następnie przez 
mniej więcej 1 do 2 tygodni utrzymuje się w szklar-
ni temperaturę około 8°C, w kolejnym tygodniu ob-
niża się ją do 6°C, w 3. tygodniu powinna wynosić 
5°C, a od 4. tygodnia aż do zbiorów producent sta-
ra się utrzymywać 3°C. 

Wśród uprawianych sałat jedną z  ważniejszych 
odmian jest Arcadia RZ (fot. 4). Termin sadzenia sa-
łaty i jej zbioru jest różny w poszczególnych nawach 
szklarni. Dzięki temu można wydłużyć podaż sała-
ty i  łatwiej jest zarządzać pracą w  gospodarstwie. 
P. Hercen pozytywnie ocenia opłacalność produkcji 
sałaty – za główkę w połowie marca tego roku otrzy-

Fot. 2. Rury grzewcze (po których w  czasie uprawy pomidorów 
również poruszają się wózki) na czas produkcji sałaty są demonto-
wane i wieszane na słupach

Fot. 3. W szklarni znajdują się metalowe rury rozprowadza-
jące ciepłe powietrze – używane w czasie uprawy sałat lub 
innych nowalijek
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(używa się ugniatarek wibracyjnych wykorzystywanych 
do przygotowania podłoża pod układanie kostek chod-
nikowych). W sąsiedztwie mat maszynowo formuje 
się także rowek, który pełni funkcję rynny odprowa-
dzającej nadmiar pożywki. W gospodarstwie pomido-
ry sadzi się obecnie na matach kokosowych (fot. 5), 
a do uprawy wybiera wyłącznie szczepioną dwupędo-
wą rozsadę (fot. 6). Z uwagi na późny termin sadzenia 
oraz wczesne kończenie cyklu produkcyjnego (najczę-
ściej 1 października) z  jednego metra kwadratowe-
go zbiera się około 35 kg pomidorów. Po zakończeniu 
produkcji pomidorów gleba jest uprawiana, nawożo-
na Conditem® 7% i przygotowywana do jesiennej pro-
dukcji sałaty. Jak mówi producent, dzięki stosowaniu 
dużych dawek środka poprawiającego właściwości gle-
by, udało się m.in. ograniczyć negatywny wpływ nad-

miernego zasolenia gleby na uprawianą sałatę. Gatu-
nek ten na nadmierne zasolenie reagował natychmiast 
zasychaniem brzegów blaszek liściowych, co negatyw-
nie wpływało na cenę lub wręcz uniemożliwiało sprze-
daż główek kiepskiej jakości. Producent zauważył rów-
nież, że rośliny – dzięki temu, że nie są przenawożone 
– dłużej zachowują trwałość w obrocie.

Ekologia w modzie
Gospodarstwo specjalizujące się w  ekologicznej pro-
dukcji warzyw – zarówno w polu, jak i pod osłonami, 
w wysokich tunelach foliowych – wspólnie z rodziną 
prowadzi Monika Ulrich (fot. 7) z miejscowości Büchl-
sen. W gospodarstwie tym już od 5 lat stosuje się Con-
dit® 5% we wszystkich uprawach. Dzięki temu znacz-
nie poprawiła się jakość gleby, a  także możliwe było 
ograniczenia nawożenia mineralnego. W uprawach 
pod osłonami ten poprawiający właściwości gleby śro-
dek stosuje się w dawce 1,5 t/ha, w połączeniu z nawo-
zem Biorga N (12%N) Eco. 

Gospodarstwo to raz w roku jest kontrolowane pod 
kątem przestrzegania zasad wymaganych w  produk-
cji ekologicznej. Właściciele muszą także na własną 
rękę przeprowadzać wszystkie niezbędne badania gle-
by i produktów. Rocznie na wszystkie działania zwią-
zane z utrzymaniem certyfikatu potwierdzającego, że 
produkowane warzywa są ekologiczne, wydają około 
10 000 franków szwajcarskich. 

W tunelach, które zajmują powierzchnię około 1 ha, 
jako pierwsze sadzi się sałaty (fot. 8), po nich uprawiane 
są pomidory (fot. 9) oraz ogórki, czasami sadzi się rów-
nież paprykę i oberżynę. Jesienią, po zakończeniu upra-
wy tych warzyw, ponownie sadzona jest sałata. W tym 
gospodarstwie uprawia się wiele różnych jej odmian 
i typów, m.in. sałatę masłową Analena i Maditta (z fir-
my Enza), sałaty dębolistne – zieloną Kirina (RZ) i czer-
woną Prunai (RZ), sałatę kruchą Santarinas (RZ) oraz 
Expression (Enza), sałatę batavską Maritima i Bonaly 
(obie z firmy Enza). W przypadku ogórków postawiono 
na jedną odmianę – Torreon F1 (również z firmy Enza) 
o długich owocach, uprawiana jest także jedna odmiana 
pomidora – dobrze znana również naszym ogrodnikom 
Admiro F1 (De Ruiter Seeds).

Do zwalczania chorób i szkodników używa się pre-
paratów dopuszczonych do upraw ekologicznych: Si-
cid, Audienz, Parexan i RhizoPlus. 

Fot. 5. Pomidory sadzi się na matach kokosowych

Fot. 4. Jedną z ważniejszych odmian sałaty jest Arcadia RZ

Według M. Ulrich, produkcja ekologiczna, 
mimo że trudna, jest bezpieczniejsza dla 
gleby i konsumentów, a ekologiczne warzywa 
są smaczniejsze i, wbrew obawom, lepiej się 
przechowują.
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Przygotowanie gleby do intensywnej 
produkcji 
W Kerzers uczestnicy wyjazdu szkoleniowego wzię-
li udział w  spotkaniu poświęconym stosowaniu na-
wozów i  środków poprawiających właściwości gleby, 
wchodzących w  skład marki Condit®. Jak informo-
wał Stephan Hoving z  firmy Bestland-AG Interfo-
od, przystępując do „naprawy” gleby najlepiej używać 

środka Condit® 2,5% najskuteczniej przywracające-
go sprawność biologiczną gleby, bardzo pozytywnie 
wpływającego na zwiększenie w niej zawartości próch-
nicy. Zalecana dawka tego produktu wynosi 1-2 t/ha. 
Optymalnym terminem stosowania jest jesień, a  po 
rozsianiu nawóz należy wymieszać z  glebą. Czasami 
praktykowany jest również termin wiosenny. – Na gle-
bach bardzo zdegradowanych w pierwszych latach po 

Fot. 7. Monika Ulrich jest właścicielką ekologicznego go-
spodarstwa        fot. 1-9 T. Werner

Fot. 6. Do uprawy wybiera wyłącznie dwupędową rozsadę 
pomidorów szczepionych na podkładce

R E K L A M A
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zastosowaniu tego produktu – zarówno przed użyciem 
go, jak i  przed kolejnym sezonem – warto wykonać 
analizę składu chemicznego gleby. Wtedy wiadomo, 
jak poprawia się m.in. zawartość próchnicy w  glebie 
oraz zwiększa ilość dostępnych składników odżyw-
czych. Czasami, szczególnie w pierwszych latach, ko-
nieczne może być dostarczanie uprawianym roślinom 
składników mineralnych. Jeśli jednak będziemy stale 
stosować środki z serii Condit®, możliwe jest zupełne 
wyeliminowanie nawożenie mineralnego – informo-
wał Stephan Hoving. W kolejnych latach, kiedy przy-
wrócona zostanie prawidłowa sprawność gleby, pole-
ca się – w zależności od rodzaju uprawy – przejście na 
stosowanie środków Condit® 5% lub 7%. Dawkę moż-
na wtedy również zmniejszyć do 1,5 t/ha. 

Jak przekazał Stephan Hoving, w nawozach i środ-
kach z serii Condit® poprawiających właściwości gleby 

znajduje się kilka składników, które decydują o ich wpły-
wie na trwałą poprawę właściwości gleby i jej zasobno-
ści w składniki odżywcze. Jednym z nich jest zhydroli-
zowana serwatka (metoda jej przetwarzania chroniona 
jest patentem) zawierająca m.in. bakterie kwasu mleko-
wego oraz glukozę, wpływające na aktywizację życia bio-
logicznego w glebie. Kolejnym składnikiem jest węgiel 
brunatny (o kontrolowanej zawartości metali ciężkich), 
którego obecność powoduje wzrost zawartości próchni-
cy w glebie. Z kolei obecny w tym nawozie zeolit, któ-
ry w 80% składa się z klinoptylolitu, uwalniając się do 
gleby trwale poprawia jej strukturę, będąc swoistego ro-
dzaju lepiszczem, absorbuje także jony metali ciężkich, 
przez co stają się one niedostępne dla roślin.

Według przedstawicieli firmy Bestland-AG Inter-
food, stosowanie nawozów i środków z serii Condit® 
poprawiających właściwości gleby powoduje nie tyl-
ko ograniczenie niekorzystnego wpływu zasolenia na 
uprawiane rośliny (na glebach o bardzo dużym zaso-
leniu w pierwszych latach poleca się stosowanie tych 
środków wiosną i  jesienią – każdorazowo w  dawce 
2 t/ha), ale również aktywizuje znajdujące się w glebie 
mikroorganizmy. Zauważono również, że na stanowi-
skach, na których stosowano te środki dla poprawienia 
struktury gleby, mniejsze były problemy z patogenami 
odglebowymi. Produkty te okazują się znacznie lep-
sze np. od obornika, z którego dostępnością w wielu 
regionach są coraz większe problemy. Condit® znacz-
nie szybciej niż obornik wpływa na poprawę struktury 
gleby, przyspiesza także mineralizację znajdującej się 
w niej materii organicznej. 

Stephan Hoving zauważył, że producenci coraz chęt-
niej sięgają po oferowany przez ich firmę środek, gdyż 
obserwują nie tylko wzrost plonu, przy ograniczeniu na-
kładów na nawożenie, ale także znaczny wzrost udzia-
łu plonu klasy ekstra – dotyczy to zarówno warzyw, jak 
i owoców czy roślin ozdobnych. Znacznie zwiększa się 
również trwałość oferowanych produktów. 

– Proponowane przez nas nawozy i środki z serii Con-
dit® poprawiające właściwości gleby nie należą może do 
najtańszych, ale uzyskiwane dzięki nim znaczne korzy-
ści, takie jak ograniczenie lub wyeliminowanie nawo-
żenia mineralnego, większa zdrowotność roślin, więcej 
owoców lub warzyw w klasie ekstra, lepsza ich trwałość, 
a także mniejsze nakłady na uprawę gleby, powodują, że 
coraz więcej osób przekonuje się do tej nowej, bezpiecz-
nej dla gleby i roślin technologii nawożenia – mówił Ste-
phan Hoving. Jak zauważa, część oferowanych nawozów 
zwiększa dostępność w glebie składników odżywczych, 
pozytywny efekt ich działania występuje jednak tylko 
przez 1 lub 2 sezony, a następnie zostaje ona pozbawio-
na tych składników, o czym przekonało się już wielu pro-
ducentów. Dlatego warto wybierać produkty, które trwa-
le poprawiają strukturę gleby i pozwalają utrzymać w niej 
dużą zawartość próchnicy.   

Fot. 9. Po sałacie uprawiane są m.in. pomidory 

Fot. 8. Uprawa ekologicznej sałaty w wysokich tunelach fo-
liowych
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Sposób na rośliny 
balkonowo-rabatowe
Jak tłumaczy prezes Plantpolu Je-
rzy Starzyński (fot. 2), w przedsię-
biorstwie tym od połowy marca nie-
zbędne jest dużo miejsca do uprawy 
roślin balkonowo-rabatowych, któ-
re trzeba rozstawiać, a także dla by-
lin. – Mamy większe możliwości 
sprzedaży wiosną niż możliwości 
produkcyjne, jakie dawały dotych-
czasowe obiekty – mówi J. Sta-
rzyński. Obserwując podobne kon-
strukcje w USA i w Europie, m.in. 
w niemieckiej firmie Kientzler, któ-
ra – podobnie jak Plantpol – specja-
lizuje się w produkcji roślin balkono-
wo-rabatowych, prezes Plantpolu 
zdecydował się w 2011 roku zain-
westować w  cieplarnię Cravo typu 
A Ramową Wiązarową (fot. 3).  

Obiekt 
z rozsuwanym 
dachem

Alicja Cecot

W Plantpolu, w Zaborzu k. Oświęcimia stanął ostatnio pierwszy w Polsce obiekt (fot. 1) kon-
strukcji kanadyjskiej firmy Cravo, tzw. retractable roof greenhouse, co po angielsku znaczy: 
cieplarnia z rozsuwanym/składanym dachem. Ma ona dodatkowo otwierane wszystkie ścia-
ny boczne. Sprawdza się szczególnie w okresach, gdy jest gorąco i słonecznie. 

Z WIZYTĄ W…

Fot. 1. Cieplarnia Cravo w Zaborzu

Fot. 2. Jerzy Starzyński wewnątrz dopiero uruchomionego obiektu (wczesną wiosną)
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Jest to konstrukcja najdroższa 
spośród proponowanych przez 
kanadyjską firmę, ale umożliwia 
prowadzenie upraw zimą, przy ob-
ciążeniu śniegiem do 340 kg/m² 
(znosi też silny wiatr – do 225 
km/h). Jerzy Starzyński stwier-
dził, że szklarnia Venlo byłaby 
zbyt kosztowna przy takiej, jak 
w  Zaborzu specyfice produkcji, 
której szczyt przypada na drugą 
połowę kwietnia i  maj. –  Nowo-
czesny obiekt szklarniowy, któ-
ry nie byłby w pełni eksploatowa-
ny przez okrągły rok, okazałby się 
nieekonomiczny, podkreśla pre-
zes. Ponadto szklarnia wymaga 
wiosną i  latem częstego cienio-
wania, aby obniżyć w jej wnętrzu 
temperaturę, co tym samym nie-
potrzebnie „zabiera” część światła 
roślinom, między innymi opóź-
niając ich kwitnienie. Wprawdzie 
cieniówki także bywają zaciągnię-
te w  cieplarni Cravo, ale w  tym 
przypadku służą tylko do ochro-
ny przed nadmiernym promienio-
waniem słonecznym. Cieniówki te 
– wykonane z włóknistej folii po-
lietylenowej o  wysokiej odporno-
ści na rozdarcia oraz z  zabezpie-
czeniem przed promieniowaniem 
UV, o przepuszczalności dla świa-
tła wynoszącej 80-85% i z powło-
ką antykondensacyjną – rozsuwa-
ją się w przeciwnym kierunku niż 
przezroczysta folia polietyleno-
wa RC02, z  której wykonany jest 
dach (fot. 4). Obie tkaniny skła-
dają się w  harmonijkę (całkowi-
te rozsunięcie lub zaciągnięcie fo-
lii dachowej i  cieniówki trwa 2,5 
minuty i  jest sterowane kompu-
terowo). Folia dachowa i cieniów-
ki wprawiane są w ruch przez mo-
toreduktory. 

Ściany boczne, wykonane rów-
nież z  bardzo wytrzymałej fo-
lii (której przepuszczalność dla 
światła J. Starzyński porównu-
je z  przepuszczalnością standar-
dowej podwójnej folii na tunelu), 
też otwierają się automatycznie. 
Każdą z nich obsługuje niezależ-

nie jeden motoreduktor, powo-
dując nawijanie się materiału na 
wał, który przemieszcza się pio-
nowo od poziomu gruntu do po-
ziomu dachu. 

Konstrukcja wykonana jest 
z hartowanej nierdzewnej stali. Po-
między poszczególnymi nawami 
zamontowane są w dachu stalowe 
rynny, które odprowadzają wodę 
opadową. Jest ona gromadzona 
w podziemnym rezerwuarze, znaj-
dującym się obok obiektu. Woda 
lub pożywka dostarczana jest rośli-
nom wężami kroplującymi T-tape. 
W przyszłości być może zostanie 
zakupione samojezdne ramię na-
wadniające.

Rośliny uprawiane są na wyło-
żonych agrotkaniną i  szczelną fo-
lią zagonach gruntowych, których 
drenaż stanowią drobne kamienie. 

W pierwszym sezonie
Obiekt w  Zaborzu ma powierzch-
nię 4000 m², 6 naw o  szerokości 
9,6 m każda (fot. 5) i został posta-
wiony prawie całkowicie własnymi 
siłami przedsiębiorstwa, z elemen-
tów sprowadzonych z Kanady. Bu-
dowa cieplarni trwała od paździer-
nika 2011 roku do stycznia 2012 r. 
W marcu br. trafiły do niej pierw-
sze rośliny. W tym czasie koniecz-
ne było podgrzewanie obiektu, do 
którego podciągnięta jest wodna 

Fot. 6. Obiekt jest ogrzewany ciepłą 
wodą z systemu CO

Fot. 5. Jedna nawa obiektu z zamknię-
tym dachem i  całkowicie zsuniętymi 
(złożonymi) cieniówkami

Fot. 4. Tkanina dachowa składa się 
w harmonijkę, przesuwając się wzdłuż 
stalowych linek, na które nadziane są 
czarne uchwyty

Fot. 3. Jest to konstrukcja typu A Ra-
mowa Wiązarowa

fot. Cravo
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że cieplarnia Cravo w naszych wa-
runkach najlepiej sprawdza się jako 
dodatek do standardowych ogrze-
wanych obiektów, do kontynuowa-
nia produkcji rozpoczętej w szklar-
ni czy ciepłym tunelu. W Zaborzu, 
aby wykorzystać cieplarnię zimą, 
planuje się w niej prowadzić niewy-
magającą dużych nakładów ener-
getycznych uprawę doniczkowych 
pierwiosnków.  

W tym roku nowy obiekt Plant-
polu po raz pierwszy eksploatowa-
ny był wiosną (fot. 9). Bardzo do-
brze się sprawdził już na przełomie 
kwietnia i  maja, kiedy panowały 
ponad 30-stopniowe upały. Według 
informacji J. Starzyńskiego, gdy 
w szklarniach temperatura sięgała 
36-38°C, w cieplarni Cravo (z zacią-
gniętą cieniówką – fot. 10) wynosi-
ła 28°C. Ogólnie od połowy marca 
uprawa zazwyczaj przebiegała przy 
odsłoniętym dachu i często otwar-
tych bokach, nawet gdy temperatu-
ra powietrza na zewnątrz nie prze-
kraczała 14°C (w  dni słoneczne, 
wskutek radiacji, temperatura liści 
i tak wynosiła ponad 20°C). W re-
zultacie w obiekcie tym otrzymano 
rośliny bardziej zwarte oraz lepiej 
rozkrzewione. Dzięki możliwości 
intensywnego wietrzenia ograni-
czono problemy związane ze zdro-
wotnością roślin, przede wszyst-
kim z szarą pleśnią.

instalacja CO (fot. 6). Do miesza-
nia powietrza służy 18 wentylato-
rów (fot. 7). Cieplarnia Cravo daje 
jednak przede wszystkim szansę 
stworzenia roślinom możliwie dłu-
go warunków takich, jakie miałyby 
na zewnątrz (o ile tylko są sprzyja-
jące – fot. 8), i osłaniania ich jedy-
nie okresowo, przy niekorzystnej 
pogodzie.  Celem uruchomienia ta-
kiego obiektu jest więc podniesie-
nie jakości produktów finalnych, 
w  tym polepszenie ich trwałości 
w punkcie sprzedaży. 

Jak określa Jerzy Starzyński, 
obiekt kosztował „tyle, co tania 
szklarnia”. Prezes Plantpolu uważa, 

Obiekt pozwala na uprawę 
roślin pod osłonami, 
z możliwością jej ogrzania, 
ale też na stworzenie 
warunków takich, jakie 
panują na zewnątrz

Fot. 8. Całkowicie otwarty dach i zło-
żone cieniówki (rośliny są uprawiane 
wewnątrz obiektu, ale w  warunkach 
takich, jakie panują na zewnątrz)

Fot. 7. Gdy zamknięty jest dach i ścia-
ny boczne, często niezbędne jest włą-
czenie wentylatorów

R E K L A M A
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 Ten typ cieplarni kabrioleto-
wej powstał 30 lat temu. Był 
odpowiedzią na zapotrzebowa-
nie amerykańskiego szkółkarza, 
który chciał zmechanizować 
zaciąganie i zsuwanie kurty-
ny cieniującej nad aklimatyzo-
wanymi roślinami, by uniknąć 
zniszczenia tradycyjnego cien-
nika przez niespodziewane zja-
wiska pogodowe (zawalił się 
pod ciężarem śniegu). 

 Pierwszy obiekt Cravo, w któ-
rym produkowano rośliny bal-
konowo-rabatowe, postawiono 
24 lata temu w Kalifornii – cho-

Fot. 9. Cieplarnia dobrze sprawdziła 
się w wiosennej produkcji roślin balko-
nowo-rabatowych

Fot. 10. Podczas słonecznych, gorących dni rozciąga się do połowy cieniówki 
i osłony dachowe, uzyskując możliwie intensywne cieniowanie, a zarazem wydaj-
ne wietrzenie (także poprzez ściany boczne)

dziło o zabezpieczenie polo-
wych upraw przed przymroz-
kami. W tym przypadku jako 
materiału użyto białej tkaniny 
polipropylenowej, z której po-
wstał płaski dach tunelu.

 W 1990 roku przedsiębiorstwo 
Cravo wprowadziło nowy typ 
swoich cieplarni, który nie ma 
płaskiego (flat) dachu, lecz przy-
pomina szklarnię (peaked). Tego 
rodzaju obiekty zaczęto budo-
wać w USA (pierwszy służył do 
przyspieszania kwitnienia roślin 
cebulowych). Wkrótce bardzo 
tam się rozpowszechniły, zwłasz-
cza jako osłony do produkcji „ra-
batówki”, a także bylin.

 Obecnie cieplarnie Cravo znaj-
dują się już na 5 kontynentach, 
ale najpopularniejsze są w cie-
płym klimacie. W chłodniej-
szych rejonach kuli ziemskiej 
polecane są głównie do upra-
wy roślin od wiosny do jesieni 
(a zimą do przechowywania ro-
ślin w stanie spoczynku).

 Służą do produkcji zarówno ro-
ślin ozdobnych, jak i warzyw 
(m.in. pomidorów, papryki), 
a także truskawek i innych ga-
tunków sadowniczych. Znalazły 
również zastosowanie w cen-
trach ogrodniczych oraz poza 
ogrodnictwem – np. w parkach 
wodnych.  

 Według informacji firmy Cravo 
tkanina dachowa cieplarni wy-
trzymuje 8-12 lat.   

Cieplarnia Cravo 
– z całkowicie otwieranym dachem 
i ścianami bocznymi 
Dzięki promieniowaniu UV rośliny mają bardziej zwarty pokrój, 
intensywniejsze kolory, a ze względu na mniejszą wilgotność 
powietrza w często otwartym z góry i z boków obiekcie – rza-
dziej ulegają chorobom, zwłaszcza szarej pleśni. 
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Już prawie pięć hektarów pod osłonami
Centrum Hurtowej Dystrybucji Ogrodniczej (CHDO) 
w  Trzęsaczu to inwestycja zrealizowana w  latach 
2010-2011. Pochłonęła przeszło 20 mln zł, z  cze-
go prawie połowę stanowiło dofinansowanie unijne 
w ramach działania „Zwiększanie wartości dodanej 
produkcji rolnej i leśnej PROW 2007-2013”. Obiekt, 
o łącznej powierzchni 3,2 ha, dostarczyła firma Ga-
kon. Składa się na niego 2,2 ha szklarni typu Venlo 
– o szerokości nawy 12,8 m i wysokości słupów 6 m, 
pokrytej czterema daszkami o szerokości 3,2 m. To-
warzyszący szklarni hektarowy ciennik został także 
wykonany w technologii szklarniowej, co umożliwi 
w przyszłości, jeśli zajdzie taka potrzeba, oszklenie 
go. Inwestycja pozwoliła zwiększyć powierzchnię 
upraw, jaką dysponuje Vitroflora, do 5,7 ha, w tym 
do 4,7 ha areał pod osłonami (w Trzęsaczu i w dru-
giej lokalizacji – Łochowie k. Bydgoszczy). 

Nowe 
inwestycje

Mariusz Podymniak – Hortus Media

Jeszcze kilka lat temu polscy ogrodnicy odwiedzający swoich kolegów z zachodniej Eu-
ropy zazdrościli im nowoczesnych obiektów z bogatym wyposażeniem, zapewniających 
wręcz idealne warunki wzrostu roślin. Obecnie nie trzeba już jeździć do innych krajów, 
by to zobaczyć – niektórzy nasi producenci mają takie szklarnie we własnych gospodar-
stwach. W ostatnim czasie dużo zmieniło się m.in. w firmie Vitroflora Grupa Producen-
tów z siedzibą w Trzęsaczu, gdzie wdrożono najnowsze technologie dotyczące uprawy 
pod osłonami.

Obiekt służy do przygotowywania do sprzedaży 
i ekspedycji wszystkich produktów oferowanych przez 
Vitroflorę, szczególnie jednak materiału wyjściowego 
do dalszej produkcji roślin ozdobnych: ukorzenionych 
sadzonek, siewek i zaaklimatyzowanych roślin pocho-
dzących z kultur in vitro (laboratorium w Łochowie).
Podzielono go na 4 niezależne sekcje, po 4000 m2 każ-
da (fot. 1), w których można utrzymać odmienne wa-
runki klimatyczne (optymalne dla poszczególnych faz 
tego etapu produkcji), i wyposażono w mobilne stoły 
uprawowe (tzw. kontenery). Zamontowano rozbudo-
wany system transportu wewnętrznego z firmy Hawe 
– Codema Systems Group. Umożliwia on sprawne 
przemieszczanie (wzdłuż linii transportowej) stołów 
do pracowni – hali, w której odbywa się bezpośrednie 
przygotowanie roślin do ekspedycji. Trafiające tam ze 
szklarni „kontenery” są przy użyciu automatycznych 
dźwigów przenoszone na linie, na których ukorzenione 

Fot. 1. Materiały wyjściowe (m.in. ukorzenione sadzonki) 
produkowane są na mobilnych stołach, tzw. kontenerach
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nie. Można z niego zdalnie korzystać, mając z każde-
go miejsca na świecie – dzięki Internetowi – dostęp do 
ustawień dotyczących klimatu w obiekcie.  

Rozbudowany system nawadniania i nawożenia za-
montowała firma Adviser, wieloletni partner Vitro-
flory w tej dziedzinie. Podzespoły i elementy sterują-
ce dostarczyło natomiast – za pośrednictwem spółki 
Tanake – holenderskie przedsiębiorstwo HortiMaX. 
Woda deszczowa, zbierana z  powierzchni dachowej 
szklarni, gromadzona jest w  zbiorniku o  pojemno-
ści ponad 10 000 m3 (fot. 5) i używana do fertygacji. 
Z kolei wodę ze studni głębinowej wykorzystuje się do 
mycia stołów-kontenerów oraz do zasilania instala-
cji zraszaczy wysokociśnieniowych (z firmy Idrotech) 
– w tym drugim przypadku wcześniej się ją uzdatnia 
w  procesie odwróconej osmozy. W obszernej sekcji 
przeznaczonej na urządzenia techniki wodnej znajdu-
je się rezerwuar, w którym woda może być podgrzewa-
na do zadanej temperatury poprzez wymienniki zasi-
lane z centralnej kotłowni gospodarstwa. Ciepła woda 
kierowana jest do samojezdnych belek zraszająco-po-
dlewających, zamontowanych w każdej nawie obiektu 
cieplarnianego i wyposażonych w dozownik marki Do-
satron (fot. 6). Za pomocą belki wykonuje się wszyst-
kie zabiegi pielęgnacyjne, w tym opryskiwanie roślin 
środkami ochrony oraz regulatorami wzrostu. 

W szklarni zainstalowano podwójne kurtyny (ener-
getyczną i  cieniującą) z  materiałów firmy Svensson, 
w  tym najnowszą tkaninę cieniującą z  serii Harmo-
ny, w  której dotychczasowe paski aluminium zastą-
pione są białym materiałem. Zamontowano też lam-
py sodowe do doświetlania asymilacyjnego – w takiej 
liczbie, by uzyskać wartość promieniowania fotosyn-
tetycznie czynnego (PAR) wynoszącą 63 µmol/s/m2 
(jednostki tej używa się obecnie zamiast luksów w wy-
liczeniach związanych z doświetlaniem). Lampy włą-
czane są w okresie jesienno-zimowym, podczas uko-
rzeniania sadzonek.  

sadzonki oraz siewki są sortowane i pakowane na wóz-
ki duńskie (fot. 2). W przypadku małych zamówień 
zdarza się, że „kontener” nie zostaje całkowicie opróż-
niony. Wówczas ponownie kierowany jest na jedną z ze-
wnętrznych linii transportowych i zawracany do części 
szklarniowej obiektu lub do ciennika, jeśli są to rośliny 
wymagające hartowania. Puste „kontenery” są z kolei 
przemieszczane do myjni i odkażane (fot. 3) – dopiero 
po dezynfekcji mogą wrócić do szklarni. 

Bogate wyposażenie techniczne 
Klimatem steruje system komputerowy opracowa-
ny i stworzony przez firmę IQ House.pl z Bydgoszczy, 
oparty na technologii magistralnej KNX. Według pre-
zesa Grupy Vitroflora Tomasza Michalika (fot. 4), pod 
pewnymi względami przewyższa on nawet oferowa-
ne na rynku zagraniczne systemy komputerów klima-
tycznych, bowiem pozwala elastycznie dostosowywać 
system do zmieniających się potrzeb. Łatwe jest rów-
nież rozszerzanie go o nowe sekcje, a także obsługiwa-

Fot. 4. Tomasz Michalik, prezes grupy Vitroflora

Fot. 3. Puste „kontenery” są przenoszone przez dźwigi do 
sekcji mycia i odkażania

Fot. 2. Hala, w której rośliny są przygotowywane do ekspedycji, 
z dźwigami przenoszącymi poszczególne stoły-kontenery



49Pod Osłonami • czerwiec 2012

Z WIZYTĄ W…

W Trzęsaczu produkuje się sporo siewek, zwłaszcza 
latem (głównie pierwiosnki, bratki i cyklameny). Do tego 
celu przygotowano specjalną komorę, tzw. kiełkownik 
(fot. 7), do której – za pośrednictwem dźwigów – prze-
mieszczane są „kontenery” z siewkami. Regulowana jest 
w niej temperatura i wilgotność powietrza (w razie po-
trzeby włączają się zraszacze wysokociśnieniowe), co sty-
muluje rozwój siewek. Stoły ustawiane są na specjalnych 
stelażach, z  zachowaniem odległości pomiędzy nimi – 
w przyszłości planuje się doświetlanie siewek z zastoso-
waniem systemu ledowego, tak aby można było dłużej 
przetrzymywać rośliny w „kiełkowniku”. 

W roku 2011 Vitroflora Grupa Producentów 
sprzedała 27 mln roślin – różnych materiałów wyj-
ściowych do dalszej produkcji: roślin balkono-
wo-rabatowych, bylin (których podaż – krajowa 
i zagraniczna – wyraźnie wzrosła), chryzantem, po-
insecji, cyklamenów, wspomnianych już pierwiosn-
ków i bratków oraz roślin doniczkowych o ozdobnych 
liściach (figowiec Benjamina, difenbachia, alokazja). 

Fot. 5. Pomieszczenie do uzdatniania wody i przygotowy-
wania pożywek nawozowych

Fot. 6. Rośliny nawadnia się i nawozi przy użyciu samojezd-
nych belek
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danych udaje się więc precyzyjnie określać liczbę roślin 
do wysyłki na dany tydzień, zagospodarowywać ewen-
tualne nadwyżki, planować sprzedaż i logistykę. 

Cóż, przy takiej, jak w Vitroflorze, skali produkcji 
i  różnorodności asortymentów, narzędzia do spraw-
nej jej organizacji okazują się równie ważne, jak wa-
runki oraz technologie uprawy. Tym bardziej że liczba 
produkowanych i  sprzedawanych roślin stale wzra-
sta. – Przypuszczam, że w tym sezonie przekroczymy 
30 mln szt. – informuje prezes Michalik.   

Tomasz Michalik następująco podsumowuje minio-
ne sezony: – Jesteśmy liczącym się graczem na eu-
ropejskim rynku materiałów wyjściowych do pro-
dukcji roślin ozdobnych. Szczególnie dynamicznie 
rozwijamy sprzedaż bylin. Mamy już agentów han-
dlowych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Skandyna-
wii, krajach Beneluksu oraz we Francji. 

Sprawne zarządzanie 
W zarządzaniu tak różnorodną produkcją (a zwłasz-
cza ekspedycją roślin z  nowego obiektu) niezbędny 
okazał się rozbudowany system komputerowy. Spina 
on wszystkie działy, począwszy od planowania, przez 
zamówienia, po pakowanie i  wysyłki oraz księgo-
wość. W dużym stopniu usprawnia wszelkie formal-
ności, ułatwia komunikację. Produkcja jest na bie-
żąco monitorowana, a  informacje przekazywane do 
współpracujących ze sobą działów gospodarstwa. 

Trzy osoby odpowiedzialne są za zbieranie danych 
z działu produkcyjnego i  aktualizowanie tzw. stanów 
magazynowych. Raz w tygodniu prowadzi się w szklar-
niach dokładną inwentaryzację, podczas której oce-
niane są przyjęcia roślin i  aktualizowana jest liczba 
tych, które w  najbliższym czasie mają być wysyłane 
do klientów, dodatkowo wprowadza się przydatne dla 
sprzedawców informacje o  jakości i  stanie materiału. 
– Pracujemy przecież z żywymi roślinami – podkreśla 
T. Michalik. Operacje te ułatwia wykorzystanie skane-
rów (fot. 8), które czytają kody kreskowe identyfiku-
jące poszczególne „kontenery” oraz znajdujące się na 
nich rośliny, co pozwala jednoznacznie przypisać towar 
do miejsca i  automatycznie wprowadzić te informa-
cje do systemu komputerowego. W ten sposób można 
przygotować listę roślin przeznaczonych do najbliższej 
wysyłki, określić skąd i ile należy ich wziąć, by przygo-
tować do ekspedycji, a  ponadto zweryfikować „stany 
magazynowe” roślin, które pozostają na stole, jeśli wra-
ca on do szklarni. Na podstawie tak aktualizowanych 

VITROFLORA

Fot. 8. Inwentaryzację roślin w CHDO ułatwiają skanery 
fot. 1-8 M. Podymniak

Fot. 7. Komora, w której odbywa się pierwszy etap produkcji 
siewek – kiełkowanie nasion, głównie pierwiosnków i bratków 

R E K L A M A

Sprawdzone zachodnioeuropejskie 
rozwiązania i system komputerowy z polskiej 
firmy okazały się dobrym połączeniem.

86-022 Dobrcz  Trzęsacz 25 • tel. 52 3262000 • www.vitroflora.pl

Odwiedź nasz¹ now¹ stronê!
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Na nadchodzący sezon, oprócz sprawdzonego już dobo-
ru odmian, VITROFLORA proponuje ofertę poszerzo-

ną o nowości z wiodących, światowych hodowli. 
Coraz częściej na rynku pojawiają się mieszańce międzyga-
tunkowe, łączące najlepsze cechy „rodziców”. Należą do nich 
m.in. pelargonie z grupy Cumbanita i ciemnolistna Salsarita. Te 
pelargonie to nowa jakość na rynku i, zdaniem znawców tema-
tu, przyszłość w ofertach wielu firm. VITROFLORA promuje je 
pod znaną  marką Red Fox. Uzupełnieniem są klasyczne pe-
largonie bluszczolistne, zebrane w ognistej grupie Great Balls 

of Fire. Rośliny są tolerancyjne na wysokie temperatury i mają 
ograniczone tendencje do wybiegania oraz pękania liści. 

Przedstawione grupy to mały fragment bogatej oferty roślin 
rabatowych i balkonowych na sezon 2013. Doskonały dobór 
asortymentu daje możliwość dobrego zaplanowania produkcji  
a dla tych, którzy „chcą a nie mogą”, bo powierzchni nie star-
cza, firma proponuje zestawy odmian FloraSet. Co to ozna-
cza? – pytaj sprzedawców lub zajrzyj na nową stronę www.vi-
troflora.pl.  n

Razem budujemy  
kwitnącą przyszłość
Od ponad 35 lat VITROFLORA konsekwentnie dobiera asortyment  
gatunków i odmian roślin ozdobnych tak, by wraz ze swoimi Klientami  
możliwie jak najlepiej zaspokoić potrzeby rynku. Ponad  2000 polskich  
ogrodników korzysta corocznie z oferty firmy. Do tego grona coraz częściej  
dołączają Klienci z innych rejonów Europy. Marka VITROFORA kojarzy się  
z dobrymi odmianami, wysoką jakością i stale podnoszonym standardem obsługi. 

R E K L A M A
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Obiekt ogrzewany jest za po-
mocą nagrzewnicy powietrza Pa-
sat P100 o mocy 100 kW z  firmy 
P.H.U.P. EkoEnergia SC z  Poraja 
k.  Częstochowy (fot. 3). Urządze-
nie, które wyposażone jest w wielo-
paliwowy palnik, może działać na: 
węgiel ekogroszek (którego uży-
wa się w  Chrzypsku), miał węglo-
wy, pelety drewniane, zrębki itp. 
Jak uważa B. Królik, takie ogrzewa-
nie jest w przypadku jego produk-
cji i jego szklarni ekonomiczniejsze 
niż tradycyjne wodne, z  wykorzy-
staniem kotłów CO i rur rozprowa-
dzających ciepłą wodę. Zapewnia, 

Nietypowe ogrzewanie
Jest to konstrukcja Venlo o wyso-
kości 4 m (w słupie) i powierzchni 
800 m² (fot. 1), zbudowana przez 
przedsiębiorstwo Szklarpol, ze ste-
rowaniem klimatem, wyposażona 
w  kurtynę cieniująco-energetycz-
ną Svenssona. Służy do przyspie-
szonej uprawy: tulipanów, następ-
nie mieczyków (fot. 2), a  po nich 
lilii. – Przy takim schemacie użyt-
kowania mamy 3 produkty z  jed-
nego areału, który wynosi 800 m², 
a więc zbieramy plon kwiatów ro-
ślin cebulowych jakby z 2400 m² – 
objaśnia właściciel. 

800 = 2400,  
czyli szklarnia 

w Chrzypsku 

Alicja Cecot

W działającej od 15 lat firmie Królik z Chrzypska Wielkiego, znanej głównie z reprodukcji 
oraz sprzedaży cebul i bulw kwiatowych (czyt. też str. 8), ostatnio zwiększana jest powierzch-
nia upraw pod osłonami. Zaczęto od wykorzystywania przenośnych tuneli foliowych, które 
od 2010 roku ustawia się okresowo nad zagonami plantacji polowej, aby przyspieszyć kwit-
nienie wybranych roślin i sprzedać ich kwiaty w korzystniejszych cenach. Kolejnym krokiem 
było postawienie szklarni, która eksploatowana jest przez cały rok. Jak tłumaczy właściciel 
gospodarstwa Bogdan Królik, chodzi o podniesienie dochodów z metra kwadratowego, co 
wymusza malejąca opłacalność produkcji zarówno cebul, jak i kwiatów.

że w uprawie pędzonych tulipanów 
(która zimą odbywa się w tempe-
raturze 16°C w dzień i 14°C nocą) 
bardzo dobrze się sprawdziło 
w tym roku. Przy dużych mrozach, 
które w Chrzypsku dochodziły do 
-22°C, system nadmuchowy oka-
zał się wystarczająco wydajny. 

Fot. 1. Nowy obiekt w Chrzypsku, służący  
przez cały rok do przyspieszania kwitnienia roślin 

cebulowych i bulwiastych   

Malejące dochody 
z przyspieszonej produkcji 
kwiatów pod osłonami 
każą ją prowadzić bardziej 
efektywnie.
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Tunele
Przenośne namioty foliowe (z  fir-
my Farmer), których w  sumie za-
kupiono 8, łącznie osłaniają po-
wierzchnię 1500 m². Także one 
użytkowane są możliwie efektyw-
nie – każdą konstrukcję wykorzy-
stuje się trzykrotnie w ciągu sezonu 
(fot. 4). – Dysponuję więc w istocie 
areałem 4500 m² pod osłonami fo-
liowymi – podsumowuje właściciel. 
Pierwszą przyspieszaną w tunelach 
uprawą są narcyzy oraz tulipany, 
drugą mieczyki, a trzecią lilie.  

Bogdan Królik nie wyróżnia 
żadnej z nich, jeśli chodzi o  ren-
towność. – Wszystkie są god-
ne uwagi, o  ile dobrze zaplanu-
je się termin kwitnienia – mówi. 
Na przykład, nie ma co liczyć na 
zyski z  lilii w  lipcu czy sierpniu, 
ale jesienią już tak. Za ich kwiaty 
można uzyskać zarówno 1 zł, jak 
i  4 zł/szt., właśnie w  zależności 
od terminu – dodaje. Właściwe 
zaplanowanie produkcji, by kwit-
nienie wypadało dokładnie w po-
żądanym czasie, to podstawa po-
wodzenia, a  zarazem wyzwanie 
– konstatuje. 

Co jeszcze w kierunku 
rentowności?
Inną metodą zapobiegania spad-
kom opłacalności produkcji w tym 

Fot. 3. Szklarnię tę ogrzewa się ciepłym powietrzem, które rozprowadzane jest 
perforowanymi rękawami foliowymi

Fot. 2. Prowadzi się uprawę gruntową z nawadnianiem (i nawożeniem) za pomo-
cą linii kroplujących (tu – mieczyki na początku maja)

Z WIZYTĄ W…

R E K L A M A
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gospodarstwie jest modyfikowanie 
asortymentu reprodukowanych 
cebul, które sprzedawane są m.in. 
profesjonalistom. W tym przy-
padku na czele listy bestsellerów 
znajduje się niezmiennie tulipan 
‘Strong Gold’ (odmiana najpopu-
larniejsza u nas w pędzeniu), któ-
rego nasadzenia w  Chrzypsku są 
zwiększane. Ogólnie jednak po-
wierzchnia plantacji polowej zo-
stała tam zmniejszona w ubiegłym 
roku – z 25 ha do około 24 ha. Ma 
to związek z osiąganymi zimą ce-
nami kwiatów pędzonych tulipa-
nów, nierekompensującymi wzro-
stu kosztów produkcji. W gospo-
darstwie B. Królika, które korzy-
sta z  własnych cebul, podniesio-
no efektywność przyspieszonej 
produkcji zimowej, wybierając 
ekonomiczny system ogrzewania 
obiektu. 

Jak informuje Konrad Morawski z firmy Eko-
Energia, konstruktor urządzenia, które pra-
cuje m.in. w szklarni w Chrzypsku, może 
ono (jedna nagrzewnica) ogrzać obiekt o ku-
baturze do 3000 m³. Oferowane jest od 5 lat 
i kupowane głównie przez ogrodników – za-
równo posiadaczy szklarni, jak i tuneli (do-
tychczas najwięcej takich lub mniejszych 
nagrzewnic zamontowano w Kieleckiem, 
głównie w obiektach z uprawą papryki bądź 
roślin ozdobnych). 

Główną zaletą nagrzewnicy jest możli-
wość łatwego, okresowego wyłączania jej. 
Gdy pracuje, dostarcza ciepła, nie ma zaś 
przesyłowych strat energii. Potrzebne są 
jednak wentylatory w obiekcie, które roz-
prowadzą nagrzane, wydmuchiwane po-
wietrze (zakres jego temperatury, poda-
wany przez producenta, wynosi 40-120°C). 
Wymagana granulacja surowca paliwowe-
go to 0-32 mm. 

Cena podstawowa urządzenia – 20 500 zł.
ac

Nagrzewnica powietrza Pasat P100

Fot. 4. Przyspiesza się również kwitnienie na polowej plantacji reprodukcyjnej – osła-
niając zagony przenośnymi tunelami foliowymi (tu: odkryte konstrukcje, po zakoń-
czonym sezonie zbioru kwiatów narcyzów i tulipanów)      

fot. EkoEnergia

fot. 1-4 A Cecot
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– Wiadomo, że przyczyną su-
chej zgnilizny wierzchołków owo-
ców jest niedobór wapnia, w  ja-
kich warunkach dochodzi do tego 
zaburzenia? 

Dr hab. Jan Borkowski: Su-
cha zgnilizna pojawia się w warun-
kach niedoboru wapnia w  owo-
cach i  wody w  roślinie. Więdnące 
liście odciągają wtedy wodę z owo-
ców, w  których brak wapnia osła-
bia strukturę błon komórkowych 
– to ułatwia degenerację fragmen-
tów tkanki owocu, a następnie jej 
zamieranie (fot. 1). Jeżeli owoce 
zawierają dostateczną ilość wap-
nia, proces odciągania wody z  ich 

Sucha zgnilizna 
wierzchołków  
owoców  
– problem  
letniej uprawy

Rosną wymagania rynkowe dotyczące jakości oferowanych warzyw. Mimo że ogrodnicy 
mają obecnie do dyspozycji szeroki asortyment coraz lepszych środków produkcji – nie 
tylko tych podstawowych, jak np. nawozy o wysokiej przyswajalności, ale także różnych 
stymulatorów pozytywnie wpływających na wzrost i rozwój roślin – nie zawsze łatwo 
uniknąć problemów w uprawie. Jednym z takich dobrze znanych zaburzeń, występują-
cych m.in. w uprawie pomidorów i papryki jest sucha zgnilizna wierzchołków owoców. 
O wypowiedź na temat przyczyn tego zaburzenia i sposobów zapobiegania jego wystą-
pieniu poprosiłam fizjologa – dr. hab. Jan Borkowskiego, profesora Instytutu Ogrodnic-
twa w Skierniewicach. 

komórek jest utrudniony nawet 
w czasie jej deficytu w liściach. 

– Brak wapnia jest więc przy-
czyną bezpośrednią, ale objawy 
suchej zgnilizny występują czę-
sto mimo obecności wystarczają-
cej ilości tego składnika w podło-
żu czy pożywce. 

JB: Jest wiele pośrednich przy-
czyn, prowadzących do utrudnie-
nia pobierania wapnia, a  zatem 
do wystąpienia tego zaburzenia. 
Wśród ważniejszych należy wy-
mienić niedobór mikroelementów 
w  roślinie, głównie miedzi i  boru, 
które mają wpływ na rozwój ko-
mórek tkanki naczyniowej wiązek 

fot. A. Wize

Fot. 1. Objawy suchej zgnilizny na owo-
cach pomidorów
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przewodzących, a  ich struktura 
decyduje o  możliwościach dystry-
bucji wody w  roślinie. Przyczyną 
może być też deficyt fosforu – w ta-
kich warunkach pobieranie wapnia 
przebiega w  zwolnionym tempie. 
Przyswajanie wapnia utrudnione 
może być też przez zasolenie gleby 
czy pożywki w  uprawie bezglebo-
wej, gdyż utrudnia ono pobieranie 
wapnia i wody. W uprawach glebo-
wych czynnikiem sprzyjającym wy-
stępowaniu tego zaburzenia może 
być również nadmierne nawożenie 
obornikiem, co sprzyja rozwojowi 
promieniowców. 

W uprawie pomidorów czynni-
kiem sprzyjającym wystąpieniu su-
chej zgnilizny wierzchołków owo-
ców jest także utrzymywanie na 
roślinach zbyt dużej liczby liści (po-
wyżej 18), co niepotrzebnie zwięk-
sza transpirację.

Gwałtownemu wzrostowi in-
tensywności transpiracji i  zwięk-
szonemu zapotrzebowaniu rośli-
ny na wodę sprzyja także wysoka 
temperatura – 30°C i wyższa. Nie-
korzystne są też nagłe jej zmiany, 
na przykład w  szklarni nieogrze-
wanej nad ranem może być 13°C, 
ale po wschodzie słońca tempera-
tura szybko podnosi się do 25°C. 
Taką temperaturę pomidory lubią, 
ale gwałtowny jej wzrost powoduje 
nagłe zwiększenie intensywności 
transpiracji przy jeszcze zbyt zim-
nym podłożu, w  którym korzenie 
nie mogą szybko zacząć wydajniej 
pobierać wody – co skutkuje więd-
nięciem roślin na kilka godzin.

W praktyce najczęściej przyczy-
ną suchej zgnilizny wierzchołków 
owoców są właśnie wspomniane 
gwałtowne zmiany temperatury, 
a także zasolenie pożywki w wyni-
ku intensywnej transpiracji wywo-
łanej silną operacją słoneczną. 

–  Zatem, zanim pojawią się 
plamy na owocach pomidorów, 
jakie powinno się podejmować 
działania zapobiegawcze?

JB: Przede wszystkim należy 
pilnować odpowiedniej zawartości 

wapnia w  substracie (co najmniej 
2000 mg/dm3) lub w  pożywce 
(około 220 mg/l roztworu). Do-
tyczy to także innych składników 
pokarmowych, których zawartość 
w ciągu roku ulega pewnym zmia-
nom. Na przykład, zawartość pota-
su w podłożu lub pożywce powin-
na być wyższa w  listopadzie, przy 
niedoborze światła i krótkim dniu, 
niż np. w  lipcu. Także przy obfi-
tym owocowaniu zawartość pota-
su w pożywce należy podwyższyć. 
Z kolei zapotrzebowanie pomido-
rów na miedź w słoneczne, lipcowe 
dni jest 5 razy wyższe niż na przy-
kład pod koniec listopada.

Bardzo ważne jest kontrolowa-
nie temperatury, która nie może 
ulegać gwałtownym wahaniom 
i  powinna być wyższa przy inten-
sywnym świetle latem, ale nie jest 
wskazane by przekraczała 28°C. 
Podczas upałów należy cieniować 
i schładzać szklarnie. Wysoka tem-
peratura nie jest bardzo szkodliwa, 
jeżeli wilgotność względna powie-
trza nie spada poniżej 75%. Waż-
ne jest także niedopuszczenie do 
zakażenia patogenami substratu 
lub pożywki. Do substratu moż-
na zapobiegawczo dodawać prepa-
raty pomagające utrzymać równo-
wagę biologiczną, np. Polyversum. 
Należy często wykonywać anali-
zy substratu lub pożywki, aby kon-
trolować poziom składników po-
karmowych i stosunek jednych do 
drugich. Podstawowym badaniem 
jest sprawdzanie wartości pH i EC. 
Podczas upałów wskazane jest co-
dzienne kontrolowanie EC i niedo-
puszczanie do jego nadmiernego 
wzrostu. 

– Sucha zgnilizna występuje 
jednak również w tych uprawach, 
w  których producenci dość re-
gularnie starają się kontrolować 
skład pożywki i  warunki klima-
tyczne. 

JB: Mimo obecności wapnia 
w  pożywce, sucha zgnilizna może 
wystąpić, jak wspomniałem wcze-
śniej, przede wszystkim przy na-

głych wahaniach temperatury, nad- 
miernym zasoleniu lub przy niedo-
borach mikroelementów. Także np. 
obecność Fusarium oxysporum może 
prowadzić do wystąpienia na owo-
cach objawów suchej zgnilizny, gdyż 
grzyb zatyka komórki tkanki naczy-
niowej wiązek przewodzących, co 
hamuje transport w roślinie. Podob-
ny efekt może się pojawić, gdy np. 
zapchają się kapilary doprowadza-
jące wodę do poszczególnych roślin 
– dlatego również należy kontrolo-
wać sprawność instalacji rozprowa-
dzającej pożywkę. Kolejnymi przy-
czynami mogą być np. mechaniczne 
uszkodzenia pędów czy osi gron 
(fot. 2, 3).

– Jaka jest skuteczność poza-
korzeniowego dokarmiania ro-
ślin wapniem w uprawie pomido-
rów i papryki? 

JB: Skuteczność pozakorzenio-
wego podawania wapnia u pomido-
ra i u papryki jest duża, ale trzeba 
wykonać co najmniej 4 opryski-
wania, żeby stwierdzić korzystne 
działanie takiego dokarmiania. W 
uprawach pomidorów w substracie 
torfowym lub w glebie mineralnej, 
przy dużym nasileniu korkowa-
tości korzeni, opryskiwanie sale-
trą wapniową może być konieczne 
do jesieni. Przy czym bardzo waż-
ne jest, by zabieg ten wykonać do-
kładnie – należy opryskiwać za-
wiązki i  owoce, opryskiwanie liści 
nie ma w  tym przypadku żadne-
go znaczenia, gdyż wapń z liści do 
owoców się nie przemieszcza. Jeże-
li opryska się np. tylko część owo-
cu, to sucha zgnilizna może wy-
stąpić na drugiej jego części, gdy 
jakiś fragment owocu jest np. za-
słonięty łodygą w  czasie opryski-
wania nawozem wapniowym, to 
w tym miejscu może wystąpić su-
cha zgnilizna w postaci wydłużonej 
plamy. W roku 2011 w doświadcze-
niach Instytutu  w Skierniewicach 
w  szklarniowej uprawie odmia-
ny Admiro F1 opryskiwano owoce 
0,8-1,0% (polecane jest 0,5%) roz-
tworem granulowanej saletry wap-
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jest w nim mniejszy. Owoc dojrza-
ły zawiera często mniej niż 0,1% 
Ca w suchej masie (wahania 0,05-
0,4% Ca). Przy zawartości 0,1% Ca 
w suchej masie istnieje ryzyko wy-
stąpienia suchej zgnilizny. Nie ma 
go natomiast przy zawartości 0,2% 
Ca w  owocach. Natomiast wyro-
śnięte, dobrze odżywione liście za-
wierają powyżej 2,5% Ca w suchej 
masie, czyli przeszło 10 razy wię-
cej niż owoce. Malinowe odmiany 

pomidorów, o  dużych owocach są 
również dosyć wrażliwe na suchą 
zgniliznę. 

Odmiany papryki są na ogół 
bardziej wrażliwe na suchą zgnili-
znę niż pomidory, gdyż rośliny te 
mają słabszy system korzeniowy, 
płycej się ukorzeniają i są bardziej 
wrażliwe na zasolenie.

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Anna Wize

niowej i  nie stwierdzono żadnych 
oparzeń na owocach. Oczywiście 
wystąpiły uszkodzenia na liściach, 
ale niewielkie, gdyż zabiegi wyko-
nywano małym ręcznym opryski-
waczem, kierując strumień cieczy 
od spodu gron, gdyż sucha zgnili-
zna występuje głównie na wierz-
chołkach owoców. Ogrodnicy po-
winni pamiętać, że wapń przenika 
szybciej i w większej ilości do wnę-
trza młodych szybko rosnących 
owoców niż do wnętrza owoców 
już wyrośniętych, które mają grub-
szą kutikulę i  ściany komórkowe 
skórki. Dlatego należy opryskiwać 
już zawiązki owoców i małe owoce.

– Czy jakąś rolę w  zapobie-
ganiu temu zaburzeniu mogą 
odgrywać biostymulatory, któ-
rych coraz więcej pojawia się na 
rynku?

JB: Suchej zgniliźnie nie zapo-
biegną stymulatory, tylko nawo-
zy dolistne zawierające wapń. Naj-
pospolitszymi nawozami są saletra 
wapniowa granulowana lub płyn-
na różnych firm, chlorek wapnia 
i Wapnovit, który się stosuje w ta-
kim samym stężeniu, jak saletrę 
wapniową granulowaną. W pew-
nym stopniu suchej zgniliźnie za-
pobiega też używanie trzmieli do 
zapylania kwiatów pomidorów, bo 
owoce po takim zapyleniu mają 
więcej nasion, a nasiona wytwarza-
ją związki hormonalne stymulują-
ce pobieranie wapnia przez owoce. 
Betokson natomiast powodował 
rozwój owoców beznasiennych, 
które przez brak nasion były bar-
dziej wrażliwe na suchą zgniliznę, 
bo zawierały mniej wapnia.

– A czy duże są różnice wraż-
liwości na to zaburzenie fizjolo-
giczne pomiędzy poszczególnymi 
odmianami? 

JB: Odmiany wielkoowocowe są 
zwykle bardziej wrażliwe na suchą 
zgniliznę niż te o małych owocach. 
Badania wykazały, że procentowo 
najwięcej wapnia zawierają małe 
zawiązki po zapyleniu. Im więk-
szy jest owoc, tym udział wapnia 

Fot. 3. … lub załamania się osi gron, co bywa wynikiem niedoboru potasu

Fot. 2. Przyczyną suchej zgnilizny może być także utrudnienie przewodzenia 
wody i składników pokarmowych wskutek mechanicznych uszkodzeń pędów…

fot. 1-3 A. Wize
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FlowerTrials
– migawki
FlowerTrials® to najważniejsza euro-
pejska branżowa impreza dotycząca 
roślin balkonowo-rabatowych, któ-
rej ideą jest ich prezentacja „w pełnej 
krasie” – w okresie umożliwiającym 
rzeczywistą ocenę poszczególnych 
gatunków oraz odmian, także kwit-
nących roślin doniczkowych. Naj-
większym zainteresowaniem cieszą 
się z reguły nowości – eksponowa-
ne w  szczególny sposób na poka-
zach firm biorących udział we Flo-
werTrials®, których tym razem było 
ok. 40. Są to przedsiębiorstwa, któ-
re specjalizują się w  hodowli albo 
zajmują się dystrybucją materiałów 
wyjściowych (nasion, rozsad, sadzo-
nek) przeznaczonych dla ogrodni-
ków. Tegoroczne pokazy odbyły się 
12-15 czerwca, ponownie w  3 re-
gionach – dwóch holenderskich 
(Westland i Aalsmeer) oraz jednym 
niemieckim (Nadrenia Północna-
Westfalia). Jak zwykle, cieszyły się 
dużym zainteresowaniem profesjo-
nalistów z  całego świata. Niektó-
re ciekawe odmiany FlowerTrials® 
2012 przedstawiam poniżej (w ko-
lejnym numerze – cd. relacji).

Alicja Cecot    

‘Compact Red’ – kolejna odmiana z prze-
łomowej grupy Sun Patiens niecierpka, 
z ekspozycji firmy Sakata

Begonia boliviensis ‘Santa Cruz Sunset’ 
(rozmnażana z  nasion, do wiszących 
pojemników) – najważniejsza nowość 
w firmie Benary

‘Chrystal Sunny’ – jedna z nowych, do-
niczkowych odmian chryzantemy, ho-
dowli przedsiębiorstwa Fides

Begonia ‘Glowing Embers’ – obficie kwit-
nąca, ciemnolistna, mnożona wegeta-
tywnie odmiana, polecana na rabaty; 
pokazana przez Florensis

‘Tolima’ – kolejna odmiana z grupy 
Mount o 7-tygodniowej reakcji fotope-
riodycznej, z firmy Royal Van Zanten

Kaskadowe bratki z grupy Cool Wave 
(rozmnażane z nasion) – najważniejsza 
prezentacja w firmie PanAmerican Seed

CO NOWEGO?
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Goździk (Dianthus) ‘Pink Kisses’ – bar-
dzo wczesna i obficie kwitnąca odmia-
na z firmy Selecta

Kaskadowa petunia – odmiana ‘Rim 
Magenta’ z grupy Cascadias (mnożona 
wegetatywnie) hodowli firmy Danziger

Petunia ‘Surfinia Deep Red’ – jedna 
z najbardziej eksponowanych nowości 
podczas pokazów firmy Moerheim 

Lobelia ‘Cobalt Star’ – nowa odmiana 
rekomendowana przez firmę Westhoff 
do masowej produkcji

Thunbergia alata ‘Arizona Glow’ o cieka-
wej kolorystyce kwiatów, zaprezento-
wana przez przedsiębiorstwo Volmary

Dalia ‘Labella Grande Neon Bicolor’ 
– nowość hodowli przedsiębiorstwa 
Beekenkamp, do doniczek 14-15-cm

Werbena ‘Lanai Twister Red’ – odmia-
na o  nietuzinkowej barwie kwiatów, 
hodowli firmy Syngenta

Calibrachoa ‘Lemon Slice’ z grupy Superbells – jedna z najoryginalniejszych no-
wości FlowerTrials 2012, pokazana w firmie Kientzler (a należąca do oferty Pro-
wen Winners)              zdjęcia A. Cecot
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Odmiany
– medalistki
Fleuroselect – międzynarodowa 
organizacja, która zrzesza firmy 
zajmujące się hodowlą oraz roz-
mnażaniem i  dystrybucją mate-
riałów wyjściowych do produkcji 
roślin ozdobnych (głównie balko-
nowo-rabatowych) – jak co roku 
przyznała złote medale wyróż-
niającym się nowym odmianom 
(które będą dostępne dla klien-
tów w  2013 roku), zgłoszonym 
do oceny przez jej członków. Lau-
reatkami  zostały:

Celozja srebrzysta  
f. grzebieniasta (Celosia 
argentea f. plumosa) 
‘Arrabona’

fot. Fleuroselect

 rozmnażana z  nasion, ustalo-
na odmiana  „płomienny” ko-
lor kwiatostanów, które dłużej niż 
u  innych odmian (VII-X) stano-
wią ozdobę roślin;  wyjątkowa od-
porność na suszę i upały – rośliny 
cenne na kwietniki;   bardzo do-
bre wyrównanie roślin, które osią-
gają wysokość 35 cm;   hodow-

ca – Węgier, nieżyjący już Zoltán 
Kováts z  Instytutu Sadownictwa 
i  Kwiaciarstwa (Állami Gyümölcs- 
és Dísznövénytermesztési Kuta-
tó-Fejlesztő Közhasznú Nonprofit 
Kft.) w Budapeszcie. Produkcję pod 
osłonami zaleca się rozpoczynać 
w lutym od siewu nasion, w tempe-
raturze 20°C, którą po wschodach 
powinno się obniżyć do 18°C.  

Dalia (Dahlia)  
sel® ‘Dalaya Yogi’  

fot. A. Cecot

 wczesna, rozmnażana wegeta- 
tywnie odmiana;  przedstawiciel- 
ka grupy Dalaya o  średniej sile 
wzrostu (wys. 40 cm) i półpełnych 
koszyczkach.  oryginalne, kontra-
stowe zabarwienie kwiatostanów: 
 nieprzerwane, obfite kwitnienie; 
 tolerancja na mączniaka prawdzi-
wego;  hodowca – niemiecka fir-
ma Selecta Klemm. Według jej in-
formacji można otrzymać finalny 
produkt po upływie 8-10 tygodni 
uprawy pod osłonami, z uszczyki-
waniem, bez stosowania retardan-
tów. W przypadku rozpoczynania 
od nieukorzenionych sadzonek za-
leca ona start w  8. tygodniu roku 
(20°C, a po 3 tygodniach 18°C). Sa-
dzenie roślin do doniczek finalnych 
(o średnicy 13 cm) przypada wte-

dy na 12. tydzień, a uszczykiwanie 
– ok. 10 dni później. Przy dalszej 
uprawie w 14°C kwitnienie powin-
no się rozpocząć w 18. tygodniu.

Lewizja liścieniowa  
(Lewisia cotyledon) ‘Elise’

fot. A. Cecot

 rozmnażana z  nasion, ustalo-
na, kwitnąca w  pierwszym roku 
uprawy odmiana byliny (wrażliwej 
w  naszych warunkach na mróz); 
 wysoka zdolność kiełkowania 
(do 80%);  długotrwałe kwitnie-
nie – do jesieni;  hodowca – ho-
lenderska firma Floragran. Zaleca 
ona wysiew nasion w styczniu (20-
22°C) i początkową uprawę w tem-
peraturze 17-20°C, a następnie, po 
8 tygodniach, przesadzenie rozsad 
do doniczek i utrzymywanie temp. 
10-15°C. Rośliny mają zakwitać po 
4, 5 miesiącach od wysiewu nasion. 
Produkcja lewizji nie jest łatwa, 
gdyż roślina ta źle znosi przesadza-
nie i łatwo gnije (konieczny dobry 
drenaż). Może być jednak atrakcyj-
ną ozdobą ogrodów skalnych, po-
jemników patiowych i  skrzynek 
balkonowych.  

Na podstawie informacji  
Fleuroselectu

Alicja Cecot
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Gołuchów
coraz bliżej

fot. A. Wize

względu na nie najgorsze ceny warzyw spod osłon, 
w wielu gospodarstwach przystępuje się do realiza-
cji zaplanowanej wcześniej rozbudowy zaplecza pro-
dukcyjnego (obecnie ogólna powierzchnia szklarni 
w kaliskim rejonie ogrodniczym wynosi około 350 
hektarów, a upraw w tunelach foliowych ponad 200 
ha). Wiele osób myśli także o innych inwestycjach, 
zawieszonych w ubiegłych latach. Niektórzy planu-
ją inwestować w dodatkowe wyposażenie technicz-
ne czy wymianę starych urządzeń – mam na myśli 
m.in. systemy fertygacji, wózki elektryczne, robo-
ty do opryskiwania, kurtyny cieniujące i energoosz-
czędne, systemy doświetlania pozwalające na samo-
dzielną produkcję rozsady, nowoczesne sortownie. 
Nie można powiedzieć o  jakimś jednym kierunku 
inwestycji – wygląda to bardzo różnie w zależności 

– Czy obecnie, z dwumiesięcznym wyprzedze-
niem, można już przewidzieć, jakie będą XIV Dni 
Ogrodnika? 

Stanisław Zabarski: Myślę, że po tegorocz-
nym, dobrym początku sezonu w  produkcji wa-
rzyw szklarniowych, których ceny do tej pory (roz-
mawiamy w połowie czerwca – aw) utrzymują się na 
przyzwoitym poziomie, w sercach ogrodników zno-
wu zagościł umiarkowany optymizm – co powin-
no się przełożyć także na to, jaka będzie tegoroczna 
edycja targów. Jest to bardzo potrzebne, pamięta-
my przecież jeszcze ubiegłoroczną katastrofę zwią-
zana z  paniką po przypadkach zakażeń bakterią 
Escherichia coli. Nastroje w naszej branży były wte-
dy bardzo pesymistyczne. Natomiast w tym roku, ze 

Do kolejnej, XIV już edycji Dni Ogrodnika organizowanych w Gołuchowie  zostało nieco 
ponad dwa miesiące. Obecnie trwają intensywne przygotowania do tej imprezy, a pokoje 
w kaliskich  hotelach na 8 i 9 września już od dawna są zarezerwowane. Tegoroczna edy-
cja DO zapowiada się całkiem nieźle – m.in. ze względu na znacznie lepszą niż w ubiegłym 
roku sytuację w produkcji ogrodniczej pod osłonami. Każdy ze zwiedzających będzie mógł 
znaleźć w Gołuchowie coś dla siebie – od fachowych konsultacji po nowatorskie konstruk-
cje cieplarni. W przededniu tej najważniejszej w Polsce ogrodniczej imprezy o rozmowę 
poprosiłam Stanisława Zabarskiego – kierownika Zespołu Doradczego w Kaliszu, należą-
cego do  Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa  Rolniczego, inicjatora i zarazem dyrektora 
wystawy „Dni Ogrodnika – Targi Międzynarodowe” w Gołuchowie.



62 www.podoslonami.pl

WAŻNE ROZMOWY

od tego, czym gospodarstwa dysponują. Czyli na-
stroje są dobre, a jeśli chodzi o samą ekspozycję to 
planujemy małą zmianę lokalizacji plenerowych pa-
wilonów wystawienniczych (ponieważ na terenach 
wystawowych powstały dwie wiaty Ośrodka Kultu-
ry Leśnej). Dwa pawilony zostaną przeniesione do 
przodu, w  pobliże wejścia na wystawę. Dzięki tej 
zmianie powinno być więcej miejsca na indywidual-
ne ekspozycje firm.

– Czy wiadomo już, ile firm będzie prezento-
wało w Gołuchowie swoją ofertę? 

SZ: Obecnie firmy jeszcze zgłaszają chęć uczestnic-
twa w targach. Liczymy, że będzie ich ponad 220, czyli 
nieco więcej niż w ubiegłym roku. Jest spore zaintere-
sowanie ze strony nowych przedsiębiorstw, przycho-
dzą potwierdzenia od naszych dotychczasowych wy-
stawców. Są to firmy zarówno polskie, jak i zagraniczne 
– m.in. z Holandii, Niemiec, Izraela, Wielkiej Brytanii, 
Czech. Z ciekawych nowości wymienić mogę chociaż-
by nowy typ cieplarni kanadyjskiej z rozsuwanym da-
chem (czyt. też str. 43) z firmy Cravo. 

Oprócz firm będących stałymi wystawcami i no-
wych, na DO będą jak zwykle obecni przedstawiciele 
instytucji rządowych, m.in. Ministerstwa Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi, Wielkopolskiego Ośrodka Doradz-
twa Rolniczego, Agencji Rynku Rolnego, Agencji 
Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa, Pań-
stwowej Inspekcji Ochrony Roślin i  Nasiennictwa, 
KRUS-u, Państwowej Inspekcji Pracy. 

Jak co roku, przewidujemy również fachowe 
konsultacje – na pytania ogrodników odpowiadać 
będą naukowcy, m.in. prof. dr hab. Andrzej Komosa 
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, liczne 
grono profesorów z Instytutu Ogrodnictwa w Skier-
niewicach – Franciszek Adamicki, Stanisław Kani-
szewski, Gabriel Łabanowski, Józef Robak, Adam 
Wojdyła, Anna Bielenin, Czesław Ślusarski, a  tak-
że dr Maria Owczarek, dr hab. Zbigniew Anyszka, 
dr hab. Irena Babik. Obecni będą też pracownicy 
naukowi Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego 
w Brzeznej. Również na stoiskach niektórych firm 
można będzie zasięgnąć porady naukowców, a także 
wysokiej klasy specjalistów i doradców. W planach 
są też seminaria tematyczne. 

– Będzie to już kolejne międzynarodowe wyda-
nie Dni Ogrodnika. Czy już wiadomo skąd można 
spodziewać się zagranicznych gości? 

SZ: Jak zawsze, zapraszamy serdecznie wszyst-
kich ogrodników – nie tylko z  okolic Kalisza, ale 
z  całego kraju oraz z  zagranicy. Wiem, że planują 
wizyty ogrodnicy m.in. z Ukrainy, Litwy, Białorusi, 
Rosji, Estonii, Czech, prawdopodobnie także z Wę-
gier i Macedonii. 

– Już od pięciu lat jednym z ważniejszych wy-
darzeń podczas Dni Ogrodnika jest ogłoszenie 
wyników konkursu „Wzorowy Ogrodnik”. W jaki 
sposób są wybierani kandydaci do tej nagrody?

SZ: Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 lip-
ca. Kandydatów mogą zgłaszać niezależne instytu-
cje (Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Izby Rolnicze), 
urzędy gmin, urzędy marszałkowskie, związki bran-
żowe, a także redakcje. Zgłaszani ogrodnicy powin-
ni spełniać kryteria określone w  regulaminie kon-
kursu – w  skrócie chcemy tą nagrodą honorować 
tych, którzy nie tylko mają dobre wyniki produkcyj-
ne potwierdzone zdobytymi certyfikatami, ale tak-
że są rzetelnymi kontrahentami, terminowo regu-
lują płatności, są też otwarci na wdrażanie nowych 
technologii, tworzą przyjazne miejsca pracy, dbają 
o  ochronę środowiska, działają charytatywnie. Na 
przełomie lipca i sierpnia zbierze się kapituła kon-
kursu i  spośród nadesłanych zgłoszeń wybierze 
ogrodników nominowanych do głównej nagrody. 
Chcemy, żeby ta poprzeczka została zawieszona wy-
soko, żeby laureaci to były „perełki”, właściciele ab-
solutnie najlepszych gospodarstw. 

– W ubiegłym roku w  czasie Dni Ogrodnika 
w  Gołuchowie mówiono także o  inicjatywie po-
wołania stowarzyszenia producentów warzyw 
szklarniowych i zachęcano ogrodników do dekla-
rowania chęci przystąpienia do takiej organizacji. 
Jakie są losy tej inicjatywy? 

SZ: Mogę przekazać dobrą wiadomość – 30 maja 
zawiązało się Stowarzyszenie Producentów Pomido-
rów i Ogórków Pod Osłonami, którego prezesem zo-

Dzień Otwartych Drzwi Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach 
19 lipca 2012, godziny od  8.00 -16.00
W programie m.in.: panorama firm, referaty (ochrona, hodowla, uprawa ekologiczna), 
zwiedzanie pól doświadczalnych, szklarni i certyfikowanego pola ekologicznego.

Oddział Warzywnictwa
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice, tel.: 46 833 22 11 do 13 (centrala), fax: 46 833 31 86, e-mail: iwarz@inhort.pl

R E K L A M A
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GOŁUCHÓW
8-9 września 2012

    W programie:
 Prezentacja najnowszych technologii
    i środków produkcji dla ogrodnictwa.
 Oferta dla producentów warzyw, owoców
    i roślin ozdobnych uprawianych pod osłonami
    i w gruncie oraz dla sadowników.
 Konsultacje prowadzone przez
    naukowców m.in. z Instytutu Ogrodnictwa
    w Skierniewicach, Uniwersytetu
    Przyrodniczego, Instytutu Ochrony Roślin.
 Punkty informacyjne agencji rządowych:
    Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ARR,
    ARiMR, KRUS, Państwowej Inspekcji Pracy,
    IOR-PIB, a także WODR, PIORiN.
 Finał VI edycji konkursu o zasięgu
    ogólnokrajowym „WZOROWY OGRODNIK”
    w 6 kategoriach (warzywnictwo pod osłonami,
    rośliny ozdobne pod osłonami, warzywnictwo
    gruntowe, sadownictwo, szkółkarstwo roślin
    ozdobnych, kategoria specjalna).
 Fachowe imprezy towarzyszące.

Wstęp wolny. Zapraszamy.

Informacje:
Zespół Doradczy WODR w Kaliszu

62-800 Kalisz, ul. Kolegialna 4
tel./faks: 62 75 75 423

e-mail: kalisz@wodr.poznan.pl
Kierujący Dniami Ogrodnika:
mgr inż. Stanisław Zabarski

tel. kom.: 501 123 769,  
e-mail: ogrod-zabarski@o2.pl
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Największe targi ogrodnicze w kraju
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Astał Maciej Mularski. Trwają działania rejestracyjne, 

to jest początek, teraz wszystko organizujemy. Za-
praszamy ogrodników z  całego kraju do przystępo-
wania do stowarzyszenia i mamy nadzieję, że będzie 
ono bardzo liczne. 

Najważniejsze cele stowarzyszenia to integra-
cja środowiska producentów pomidorów i  ogór-
ków pod osłonami oraz obrona interesów tej gru-
py, a jest o co walczyć. Chcemy, by stowarzyszenie 
było reprezentowane na wszelkiego rodzaju spo-
tkaniach dotyczących ogrodnictwa – czy to będą 
prace przedlegislacyjne, czy już legislacyjne, chce-
my mieć wpływ na wszelkie zagadnienia dotyczą-
ce produkcji ogrodniczej pod osłonami, dostarczać 
ustawodawcom argumentów i opiniować projekty. 
Jest wiele problemów – najpilniejsze są zagadnie-
nia dotyczące ochrony środowiska. Niektóre grupy 
z Europy Zachodniej dążą do wprowadzenia przepi-
sów, które mogłyby skutkować wysokimi opłatami 
za emisję dwutlenku węgla, dotkliwymi dla nasze-
go ogrodnictwa bazującego na ogrzewaniu miałem 
węglowym. Dlatego zależy nam, by szybko zacząć 
działać, bo w lipcu mają się rozstrzygać pewne spra-
wy dotyczące emisji CO2. Zamierzamy także zająć 
się m.in. cenami nośników energii dla gospodarstw 
ogrodniczych oraz podatkiem dochodowym. Ko-
nieczne jest również zajęcie stanowiska w sprawie 
nieuczciwych praktyk niektórych firm, polegają-
cych na przepakowywaniu w  polskie opakowania 
tańszych, importowanych pomidorów. 

Jednym z obszarów działalności stowarzyszenia 
będzie też przekazywanie członkom informacji ze 
świata nauki (mam nadzieję, że współpraca w tym 
względzie będzie obejmować zarówno placówki kra-
jowe, jak i  zagraniczne) oraz upowszechnianie no-
wych rozwiązań. Planujemy również organizowanie 
wyjazdów szkoleniowych – krajowych i  zagranicz-
nych – współpracę oraz  wymianę z  ogrodnikami 
z innych krajów, organizowanie konferencji. W pla-
nach jest także powołanie funduszu pomocy kole-
żeńskiej, uruchamianego w uzasadnionych przypad-
kach losowych – nie mam na myśli powszechnych 
problemów, które podlegają normalnemu ubezpie-
czeniu, ale sytuacje nadzwyczajne. Naprawdę jest 
wiele do zrobienia, a bez wspólnego działania i zgro-
madzenia odpowiednich środków nie będzie można 
zrealizować tych celów. Namawiam gorąco ogrodni-
ków do przystępowania do Stowarzyszenia Produ-
centów Pomidorów i Ogórków Pod Osłonami. 

– Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Anna Wize
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Łukasz Kłósek,  
właściciel firmy FHU Farmer
Najpopularniejszą formą oszczędzania energii w obiek-
tach ogrodniczych jest wykorzystanie kurtyn cieniu-
jąco-energooszczędnych. Stały się one, z  racji swojej 
niskiej ceny w stosunku do efektywności, bardzo po-
wszechne. Parametry ich trzeba odpowiednio dobrać 
do wymagań określonej uprawy. Coraz częściej stosu-
je się kilka warstw kurtyn, a  także rolety na bokach 
obiektu, które dodatkowo izolują ściany boczne i za-
pobiegają stratom energii.

W przypadku tuneli podstawą jest zakładanie po-
dwójnej folii, z  poduszką powietrzną (tzw. folia pom-
powana). Daje ona do 40% oszczędności energii, w po-
równaniu z tunelem pokrytym pojedynczą folią. Można 
zastosować folie ze specjalnym efektem termicznym, 
który pozwala zatrzymać ciepło wewnątrz tunelu. 

Jak zmniejszyć 
zużycie energii?
kilka propozycji od wykonawców 

szklarni lub tuneli

Poza tym należy zwrócić uwagę, że im większa ku-
batura obiektu (im jest on wyższy), tym lepsze są pa-
rametry termiczne. Optymalna jest wysokość od 5 do 
6,5 m w kalenicy. 

Do rozprowadzania wody grzewczej pod osłona-
mi proponujemy węże plastikowe Blaten R, wykona-
ne z  PE o  specjalnym składzie. Gdy się je zastosuje, 
wystarczy w obiegu o 1/3 mniej wody niż w przypad-
ku tradycyjnych rur stalowych, by uzyskać pożądaną 
temperaturę pod osłonami. Szybciej się więc nagrze-
wa wodę do wymaganych 60-70⁰C i krótszy jest czas 
reakcji całego systemu CO. Ponadto mniejsza jej ilość 
w  obiegu ogranicza niepotrzebny dodatkowy wzrost 
temperatury wewnątrz obiektu, gdy np. wyjdzie słoń-
ce. Redukujemy zatem straty energii. Oszczędności te 
są widoczne zwłaszcza na początku sezonu grzewcze-
go, gdy system trzeba „rozruszać”. Ale i  potem uda-
je się trochę skracać dzienny czas grzania, co w sumie 
daje zauważalną obniżkę kosztów. Tego typu węże wy-
korzystujemy w naszych obiektach do uprawy pomi-
dorów i ogórków w Bochni już od ponad 20 lat i bardzo 
jesteśmy z nich zadowoleni.

(oprac. ac) 

Andrzej Bembenista,  
przedstawiciel firmy Top Plants
Trudno wyobrazić sobie obecnie uprawę szklarniową, 
zwłaszcza produkcję pomidorów, w obiektach bez przy-
najmniej jednej kurtyny energooszczędnej (zapewnia-
jącej 45% energooszczędności i 14-15% cieniowania). 
Wielu ogrodników inwestując w  pierwszą szklarnię 
do uprawy warzyw, decyduje się na zainstalowanie ta-

R E K L A M A

fot. A. Cecot
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Wybierając kurtynę trzeba mieć na uwadze bez-
pieczeństwo takiej inwestycji – na rynku dostępne 
są kurtyny samogasnące oraz niepalne. Pożary, ja-
kie miały miejsce w szklarniach również w tym se-
zonie, powinny skłaniać do inwestowania w tkani-
ny niepalne, zapewniające większe bezpieczeństwo 
(niestety, dotychczas te względy nie były brane pod 
uwagę przez większość ogrodników). Dodatkowo 
najnowsze tkaniny, np. z firmy Bonar Technical Fa-
brics, poza odpowiednimi parametrami mechanicz-
nymi, przepuszczalnością dla światła i  ciepła oraz 
niepalnością, pod wpływem wysokiej temperatury 
nie wydzielają szkodliwych substancji i  nie wystę-
puje w ich przypadku efekt „gorącego deszczu”, czy-
li kapania płonącego materiału.

Firmy produkujące kurtyny niemal co roku wpro-
wadzają nowe rozwiązania. Do takich należy kurtyna 
PhormiTex Lumina O z firmy Bonar. Według informa-
cji przedstawionych przez producenta ma ona zapew-
niać efektywne cieniowanie przy równocześnie dużych 
możliwościach regulowania warunków klimatycznych 
w obiekcie, ponieważ następuje przez nią wymiana po-
wietrza i odprowadzanie wilgoci. Dodatkowo, światło 
przenikające przez kurtynę Lumina O ulega rozpro-
szeniu, dzięki czemu rośliny są lepiej i bardziej równo-
miernie doświetlone. Tkanina ta jest niepalna.

(oprac. aw) 

kiej kurtyny. Koszt tej inwestycji powinien się zwrócić 
mniej więcej w 1,5 sezonu. Warto zdecydować się rów-
nież na kurtyny na ścianach bocznych. Optymalnym 
rozwiązaniem, coraz popularniejszym w ostatnich la-
tach, jest instalowanie oprócz wspomnianych już kur-
tyn jeszcze jednej górnej kurtyny – typowej z tkaniny 
lub z  wykonanej z  perforowanej folii antykondensa-
cyjnej. Na instalowanie takiej ruchomej folii – poru-
szającej się za pomocą takiego samego mechanizmu, 
jak typowa kurtyna – decyduje się coraz więcej ogrod-
ników. Rozwiązanie to jest o wiele lepsze od instalo-
wania nieprzesuwalnych foliowych podwieszek, które 
spełniają wprawdzie swoje energooszczędne funkcje, 
ale równocześnie prowadzą do podniesienia wilgotno-
ści w obiekcie i zwiększenia ryzyka rozwoju chorób ro-
ślin, głównie szarej pleśni.

Także w produkcji kwiaciarskiej pod osłonami co-
raz powszechniejsze są instalacje kurtyn, z których 
jedna ma zadanie stricte energooszczędne (także 
45% energooszczędności oraz 15% cieniowania), zaś 
druga pełni rolę kurtyny cieniującej (cieniowanie od 
45% aż do tkaniny zaciemniającej). Warto przy tym 
podkreślić, że kurtyny cieniujące mają także duży 
stopień energooszczędności i  część inwestorów na 
początku decyduje się tylko na taką instalację. Poza 
wyżej wymienionymi kurtynami w  szklarniowych 
uprawach roślin ozdobnych stosuje się także folię 
perforowaną oraz ścienne kurtyny o  parametrach 
cieniowania dostosowanych do potrzeb danej upra-
wy. Możemy się też pochwalić pierwszą w Polsce ze-
wnętrzną kurtyną cieniującą, umieszczoną na spe-
cjalnej konstrukcji ponad dachem szklarni.

R E K L A M A
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Wojciech Surowiec,  
właściciel firmy Agro-Sur
Oszczędzanie energii w  ogrodnictwie pozwala zre-
dukować wysokość rachunków za paliwa – miał wę-
glowy, gaz, olej opałowy itd., a także za energię elek-
tryczną. Dlatego staramy się oferować produkty 
i usługi kompleksowo zabezpieczające naszych klien-
tów przed zbyt kosztowną produkcją i umożliwiające 
poprawę jej zyskowności. 

Jednym z najbardziej energooszczędnych rozwią-
zań konstrukcyjnych w naszej ofercie są bloki i tune-
le, których konstrukcje są pokryte podwójną folią. 
Między jej warstwy pompowane jest automatycznie 
powietrze, co zapewnia świetną izolację termiczną 
i odporność na silny wiatr. Oszczędności przy zasto-
sowaniu tego systemu, w  porównaniu ze standar-
dowymi rozwiązaniami, sięgają 45%. Taka powłoka 
termoizolacyjna to jednak tylko jeden z  elementów 
systemu pozwalającego zmniejszyć zużycie energii 
cieplnej. „Sercem” bloków foliowych są komputery 
klimatyczne firmy Anjou Automation, wykorzystują-
ce dane z czujników wewnętrznych i zewnętrznych, 
sterujące wietrzeniem cieplarni, nawadnianiem, 
ogrzewaniem, doświetlaniem, pracą zasłon cieniują-
co-termoizolacyjnych oraz innych systemów, dzięki 
czemu można zoptymalizować zużycie energii. Zasło-
ny cieniująco-termoizolacyjne, które od lat instaluje-

my, przyczyniają się do znacznego ograniczenia strat 
ciepła z cieplarni oraz pomagają w nich stworzyć od-
powiedni klimat. W naszej ofercie znajdują się sys-
temy zasłon z  firm: Novavert, AB Ludvig Svens-
son, Bonar Technical Fabrics. 

Proponujemy także systemy przeciwoblodze-
niowe i  likwidujące ośnieżenie bloków foliowych 
i szklarni w czasie dużych opadów. W naszych syste-
mach wykorzystujemy kable grzejne stałooporowe 
lub droższe, ale bardziej energooszczędne, kable sa-
moregulujące produkcji firmy Ensto. Pozwalają one 
znacznie zmniejszyć koszty robocizny, które w razie 
konieczności odśnieżania bloków czy szklarni byłyby 
szczególnie wysokie.

Obecnie wprowadzamy również nowe systemy 
umożliwiające oszczędzanie energii konwencjonal-
nej oraz wykorzystujące energię odnawialną, a  tak-
że pozwalające na magazynowanie energii. Będą to 
instalacje solarne, pompy ciepła, ogniwa fotowolta-
iczne, wiatrowe i wodne generatory energii elektrycz-
nej, a także systemy umożliwiające pozyskiwanie cie-
pła geotermalnego. 

Promujemy też zakładanie plantacji roślin ener-
getycznych, uprawianych w  celu pozyskania bioma-
sy. Stawiamy na kompleksowe podejście do tematu 
oszczędnego gospodarowania energią i  oferowanie 
wszystkich elementów technicznych niezbędnych 
do prowadzenia energooszczędnej produkcji ogrod-
niczej, dzięki czemu nasi klienci mogą otrzymać go-
towe rozwiązania „pod klucz” i oszczędzić swój czas 
oraz energię.

(oprac. aw)

R E K L A M A

fot. Agro-Sur
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Warsztaty uprawowe 

dla ogrodniczej młodzieży

19 kwietnia, Głuchów 

zdjęcia: A. Wize

czytaj na str. 6

FLESZ

Od lewej: Paweł Chrzan (z bratanicą Mają), jego brat Damian (właściciel gospo-
darstwa), Cezary Chojecki i Włodzimierz Oświecimski z firmy Grodan (będącej 
organizatorem warsztatów) podczas otwarcia spotkania Młodych Ogrodników

W spotkaniu uczestniczyła ogrodnicza młodzież z różnych rejonów 
Polski (m.in. z okolic Kalisza, Warszawy, Lublina, Nowego Sącza)

W gospodarstwie Damiana Chrzana pomidory są 
zbierane bez szypułek (Admiro F1)

W podziękowaniu za udostępnienie gościom szklarni Cezary 
Chojecki wręczył kwiaty mamie i żonie właściciela

Na matach uprawowych obok kostek rozkładano 
preparat NatuGro wspomagający utrzymanie 
równowagi biologicznej w glebie

Uczestników spotkania interesowało także wyposażenie 
kotłowni – kocioł i współpracujące z nim urządzenia 
pochodzą z firmy EkoFire, pierwszy z prawej 
jej współwłaściciel, Daniel Czajczyński  

Admiro F1, uprawa na matach Grotop Master

Grono odmiany Admiro F1

„Ćwiczenia praktyczne” – grupowe zajęcia 
z fitomonitoringu W szklarni Damian Chrzan odpowiadał na liczne pytania gości
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Gospodarzami spotkania w Pobiedniku Wielkim, poświęconego prezentacji 
warzyw kapustnych byli Bożena (pierwsza z lewej) i Andrzej (drugi z prawej) 
Rodakowie

Jetodor F1

Jetodor F1

Veronor F1

Easytop F1

O odmianach kapusty i kalafiorów z firmy 
Syngenta mówił jej przedstawiciel, Piotr 
Prasołek

Firmę Agrimpex – producenta 
agrowłóknin i dostawcę folii – 
reprezentował Andrzej Karwat

Wojciech Wojcieszek z firmy Yara 
Poland omówił zagadnienia dotyczące 
m.in. nawożenia warzyw kapustnych

Wczesne kapustne spod osłon

20 maja, Pobiednik Wielki k. Krakowa
czytaj na str. 7

zdjęcia: A. Wize

…i papryki (Yecla F1)Podczas, gdy trwały zbiory wczesnych warzyw 
kapustnych, w wysokich tunelach rozpoczynano 
już uprawę ogórków (Mirabelle F1)…
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Finał na 25-lecie

17 kwietnia, Warszawa

zdjęcia: A. Cecot

czytaj na str. 8

Długa kolejka gości składających gratulacje dr. Januszowi Gołosowi 
podczas uroczystości jego pożegnania po 25 latach pracy w Ambasadzie 
Królestwa Niderlandów

Roman Jagieliński zapowiada wręczenie Januszowi Gołosowi szabli 
AgroBiznesKlubu

Gratulacje składa Marian Zalewski – członek 
zarządu TVP

Prof. dr hab. Eberhard Makosz dziękuje za realizację 
projektu rozwoju sadów karłowych – wręcza 
symboliczne „Polskie Jabłko” (pierwsza z lewej 
Małgorzata Gołos, z prawej Toine van Poppel, 
Radca Rolny Królestwa Niderlandów)

Życzenia od prof. dr. hab. Henryka 
Skąpskiego z SGGW

Przygrywał i śpiewał zespół ludowy SGGW Promni, który ma 
też w repertuarze melodie z Kraju Tulipanów

Polsko-holenderskie akcenty
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Zdjęcia: A. Cecot
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‘Jolanta Kwaśniewska’ to odmiana o pastelowych, 
różowych kwiatach z ciemnymi łodygami

Kolekcja 450 odmian i fragment ekspozycyjnej części imprezy

Nowa holenderska odmiana 
– ‘Anna Komorowska’

Otwarcie targów przez ich gospodarzy oraz posła 
Jana Krzysztofa Ardanowskiego (w środku)

Do Chrzypska przyjechali członkowie Stowarzyszenia 
Producentów Ozdobnych Roślin Cebulowych

Organizatorzy szacują, że w sumie zjawiło się 
ok. 30 000 osób

Atrakcją majówki był kabaretowy 
występ Cezarego Pazury

Ideą Dni Otwartych jest popularyzowanie tulipanów – także wśród najmłodszych 
(na pierwszym planie odmiana ‘Piękna Polka’, w tle odmiana ‘Lech Kaczyński’)

Wydarzeniem Międzynarodowych Targów Tulipanów w gospodarstwie 
Grażyny i Bogdana Królików była gala nadania imienia odmianie tulipana 
‘Jolanta Kwaśniewska’, z udziałem Pani Prezydentowej

Jedna z wyróżniających się na rabacie odmian 
z grupy Triumph – ‘Prins Willem-Alexander’

Potęga tulipanów

1-3, 6 maja, Chrzypsko

fot. firma Królik

czytaj na str. 8

fot. 2-10 A. Cecot
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Uprawa pomidorów  
w szklarniach  
i tUnelach foliowych
Maria Wysocka-Owczarek
Format: A5
Liczba stron: 368
Oprawa: miękka

Książka o nowoczesnej uprawie  
pomidorów pod osłonami.

owoce warzywa kwiaty
Cykl wydawniczy: miesięcznik
Objętość: minimum 100 stron
Format: A4

Miesięcznik skierowany do producentów 
owoców, warzyw i roślin ozdobnych. 

przechowalnia owoców  
BUdowa i Użytkowanie

Krzysztof Sobiepanek
Format: B5
Liczba stron: 104
Oprawa: miękka

Książka dla sadowników przygotowujących 
się do podjęcia decyzji o budowie  
własnej przechowalni owoców – pomoc  
dla inwestora w rozmowach i nadzorowaniu 
podwykonawców.

program ochrony roślin  
warzywnych 2012
Konsultacje:  
Instytut Warzywnictwa w Skierniewicach

Rocznik przedstawiający aktualnie dostępne 
środki ochrony roślin zalecane w uprawie 
roślin warzywnych w 2012 roku, zarówno  
w uprawach polowych, jak i pod osłonami. 

warzywa pod folią i włókniną
Piotr Siwek
Liczba stron: 190

Zastosowanie osłon z folii i włókniny  
w uprawie roślin warzywnych,  
głównie na zbiór wczesny.

pod osłonami
Uprawy w szklarniach i tUnelach

Cykl wydawniczy: dwumiesięcznik
Objętość: minimum 58 stron
Format: A4

Specjalistyczny dwumiesięcznik ogrodniczy, 
poświęcony szklarniowym i tunelowym uprawom 
warzyw i roślin ozdobnych.

nowość!




