
Ekologiczna uprawa warzyw – bioróżnorodność w 

gospodarstwie 

Dr inż. Beata Studzińska 



Co się opłaca? 

Co się uda?  

Co jak i kiedy posiać?  

 



Metody uprawy  

• Uprawa z siewu 

• Uprawa z rozsady 

• Współrzędna uprawa 

Ze względu na różne wymagania poszczególnych 
gatunków w stosunku do warunków klimatycznych i 
długości okresu wegetacji stosuje się różne metody 
uprawy: 



Dobór odmian na przykładzie 

marchwi 
• Niezależnie od przeznaczenia korzeni dobra odmiana 

powinna odznaczać się:  

• dużym udziałem plonu handlowego,  

• małą skłonnością do zazielenienia korzeni, 

•  dobrym wybarwieniem korzeni (z czym wiąże się 
wysoka zawartość karotenów),  

• małym udziałem walca osiowego w średnicy korzenia 

•  oraz intensywnym jego zabarwieniem, nieróżniącym się 
od zabarwienia kory,  

• a także wysoką zdrowotnością.  

    Duży rdzeń jest cechą niepożądaną, gdyż jak wykazały 
badania jest mniej zasobny w składniki odżywcze i 
gromadzi więcej azotanów. 







Norma wysiewu 

 

• 1.100.000 – 1.500.000 nasion na 1 ha 

• 2,5 – 3,0 kg/ha -  uprawa na rynek  

• rozstawa przy uprawie na redlinach 

67,5cm 

• ilość roślin na 1 mb rzędu:  

• 100 szt/1mb – uprawa na świeży rynek 





Nr kompleksu   

Nazwa kompleksu 

Klasy bonita-

cyjnea 

  

Gleby i ważniejsze rośliny uprawne 

1 

  

  

  

2 

  

  

3 

  

  

  

4 

  

  

  

5 

  

  

  

6 

  

  

7 

  

  

  

8a 

  

  

  

  

8b 

  

  

  

9a 

  

  

  

9b 

  

pszenny bardzo  

dobry 

  

  

pszenny dobry 

  

  

pszenny wadliwy 

  

  

  

żytni b.dobry 

(pszenno-żytni) 

  

  

żytni dobry 

  

  

  

żytni słaby 

  

  

żytni najsłabszy 

  

  

  

zbożowo-pastewny mocny na 

glebach mineralnych 

  

  

  

zbożowo-pastewny 

mocny na glebach  

organicznych 

  

zbożowo-pastewny mocny na 

glebach mineralnych 

  

  

zbożowo-pastewny słaby na 

glebach organicznych 

I, II 

  

  

  

IIIa,IIIb 

  

  

IIIb,IVa 

     IVb 

  

  

IIIa, IIIb 

      IVa 

  

  

IVa, IVb 

  

  

  

IVb, V 

  

  

V, VI 

  

  

  

IIIb, IVa 

     IVb 

  

  

  

IIIb, IVa 

     IVb 

  

  

IVb, V 

  

  

  

IVa, IVb 

  

najlepsze gleby średnio zwięzłe; warzywa, pszenica, burak, lucerna, 

koniczyna  czerwona, bobik 

  

  

gleby i rośliny podobne jak wyżej oraz  kukurydza 

  

  

gleby zwięźlejsze w terenach falistych, za suche: pszenica, burak, rzepak, 

jęczmień,  kukurydza,  lucerna 

  

najlepsze gleby lekkie; żyto, ziemniak,  burak, rzepak, jęczmień, owies, 

bobik, groch, pszenica, kukurydza, lucerna 

  

przeważnie piaski gliniaste lekkie; żyto, ziemniak, jęczmień, łubin, saradela, 

gryka, wyka ozima, kukurydza 

  

najczęściej piaski słabogliniaste; żyto, ziemniak, łubin, saradela, gryka 

  

najgorsze gleby lekkie - piaski luźne i słabogliniaste; żyto, łubin żółty, gryka, 

wyka ozima 

  

gleby zwięźlejsze niż piaski, okresowo lub stale za mokre; pszenica, owies, 

burak pastewny, brukiew, kapusta pastewna, koniczyna białoróżowa, 

czerwona, trawy 

  

torfy i mursze; trawy, żyto, owies,  ziemniak, brukiew, kapusta, konopie 

  

  

gleby lekkie za wilgotne; owies, brukiew,  koniczyna biała, kapusta, trawy 

  

  

gleby organiczne; koniczyna  białoróżowa, konopie, owies , brukiew, 

kapusta, trawy 





Gatunki bardzo 

wymagające 

Gatunki wymagające Gatunki o średnich  

wymaganiach 

Gatunki o małych 

 wymaganiach 

kapusta pekińska 

kalafior 

brokuł 

sałata 

kalarepa 

rzodkiewka 

kapusta wczesna 

seler  

ogórek 

cebula  

czosnek 

por 

kapusta brukselska 

kapusta późna 

papryka 

pomidor karłowy 

fasola szparagowa 

ziemniak wczesny 

pietruszka 

groch zielony 

dynia 

jarmuż 

marchew 

chrzan 

rabarbar 

  

pomidor wysokorosnący 

burak ćwikłowy 

szparag 

Wymagania ważniejszych gatunków roślin warzywnych co do optymalnej wilgotności gleby 

(Chroboczek, Skąpski, 1982) 



Uprawa warzyw z siewu 
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• Metody uprawy 

– Uprawa na płaskim gruncie 

– Uprawa na zagonach, siew zagęszczony 

– Uprawa na redlinach, trwałość redlin 

• Siew 

– Temperatura, wilgotność gleby, wschody roślin, okrywanie wschodów 

– Sposób siewu, siewniki, głębokość siewu, norma wysiewu, ustawianie siewników, 

przygotowanie pola 

• Zabiegi pielęgnacyjne, nawadnianie, osłanianie roślin 





 





•  Istotnym elementem związanym z precyzyjnym 
wysiewem nasion jest utrzymywanie stałej 
prędkości jazdy. Nierównomierna prędkości 
może różnicować odległość pomiędzy 
nasionami, zmieniać głębokość siewu oraz 
może powodować nierównomierne przykrycie 
nasion. Precyzyjny wysiew zapewnia lepsze 
wschody, a przez to wcześniejsze rozpoczęcie 
zabiegów odchwaszczających, których 
terminowe wykonanie decyduje o wielkości 
plonu. 



• Uprawa na redlinach. Jest obecnie 
najczęściej stosowaną metodą uprawy 
marchwi, zwłaszcza w produkcji 
towarowej. Jest ona szczególnie polecana 
przy produkcji odmian o długich 
korzeniach, zwłaszcza na glebach 
zwięźlejszych. Zaletą tej metody jest 
większy i lepszy jakościowo plon, 
ponieważ korzenie są dłuższe i bardziej 
kształtne a ich zbiór jest łatwiejszy.  



• Wysokość redlin wynosi 20-25 cm a 

szerokość ich grzbietu 20-30 cm. 

Wykonuje się je bezpośrednio przed 

siewem nasion. Na każdej redlinie 

wysiewa się zwykle 2 rzędy nasion odległe 

od siebie o 6-8 cm lub czasami 3 rzędy, a 

wtedy odległość między nimi wynosi 3-4 

cm.  



Gatunki warzyw Choroba Czynnik sprawczy 

Cebula Fuzaryjna zgnilizna cebuli Fusarium spp.  

Zgnilizna szyjki cebuli Botrytis aclada syn. Botrytis allii 

Alternarioza cebuli Stemphylium spp. 

Fasola Bakterioza obwódkowa fasoli Pseudomonas syringe epv. phaseolicola 

Ostra bakterioza fasoli Xanthomonas campestris pv.phaseoli 

Fuzaryjne więdnięcie fasoli Fusarium oxysporum cp. phaseoli 

Antraknoza fasoli Colletotrichum lindemuthianum 

Groch Fuzaryjne więdnięcie grochu Fusarium oxysporum sp. pisi 

Mączniak rzekomy grochu Perenospora viciae 

Mączniak prawdziwy grochu Erysiphe pisi 

Ascochytoza grochu Ascochyta spp. 

Kapustne Czarna zgnilizna kapustnych Xanthomonas campestris pv. campestris 

Gnicie róż kalafiora Pseudomonas syringa pv. maculicola 

Czerń krzyżowych  Alternaria brassicae, Alternaria brassicola 

Sucha zgnilizna kapustnych Phoma lingam 

Marchew Czarna plamistość marchwi Alternaria dauci 

Bakteryjna plamistość marchwi Xanthomonas carotae 

Ogórek Kanciasta plamistość liści ogórka Pseudomonas syringa pv.lachrymans 

Fuzaryjna zgorzel dyniowatych Fusarium oxysporum sp.cucumerinum 

Parch dyniowatych Cladosporium cucumerinum 

Pomidor Bakteryjna cętkowatość pomidora Pseudomonas syringa pv. tomato 

Rak bakteryjny pomidora Corynebacterium michiganense pv. 

michiganensis 

Śluzowe więdnięcie psiankowatych Pseudomonas solanacearum 

Brunatna nekroza rdzenia łodyg pomidora Pseudomonas corrugata 

Zgorzel podstawy łodyg i brunatna zgnilizna 

owoców pomidora 

Didymella lycopersici 

Fuzaryjna zgorzel szyjki i podstawy łodyg 

pomidora 

Fusarium spp.  

Alternarioza pomidora Alternaria solani 

Sałata Mączniak rzekomy sałaty Bremia lactucae 

Nekrotyczne plamistości liści Alternaria duci, Septoria lactucae 

Różne gatunki Zgorzel siewek Phytium spp., Fusarium spp., Rizoctonia solani, 

Alternaria spp. 



Odkażanie nasion 

• Odkażanie nasion przy pomocy gorącej wody jest efektywne dla 

warzyw kapustowatych, marchwi, pomidorów, papryki, w mniejszym 

stopniu dla selerów, sałaty i szpinaku. Technika ta nie jest skuteczna w 

przypadku gatunków o dużych nasionach. 

• W przypadku patogenów grzybowych dozwolone jest zanurzanie nasion w 

wodzie o temperaturze 50oC. W takiej temperaturze można moczyć nasiona 

marchwi przez 40 minut, pietruszki 30 minut. W przypadku innych gatunków 

czas moczenia nasion na ogół nie powinien przekraczać 15 minut. Dla 

zniszczenia bakterii zasiedlających nasiona stosuje się kąpiele w wodzie o 

temperaturze 50oC przez 25 minut dla pomidora, papryki, kapusty 

brukselskiej, kabaczka, 20 minut dla kalafiora i brokułu, a dla fasoli 

(przeciwko bakteriozie obwódkowej fasoli) przez 10 min lub przez 30 minut 

ale w temperaturze niższej (45oC). Wskazane jest wykonanie przed 

zabiegiem wstępnej próby na małej ilości nasion, ponieważ wysoka 

temperatura może obniżyć zdolność kiełkowania nasion, zwłaszcza o 

słabym wigorze.  



• Wykorzystanie mikroorganizmów antagonistycznych. Biologiczne 

zwalczanie patogenów przenoszonych przez nasiona możliwe jest przez 

zaprawianie środkami, których składnikiem aktywnym są mikroorganizmy 

antagonistyczne (grzyby lub bakterie) w stosunku do patogenów 

przenoszonych przez nasiona lub glebę. Z bardziej znanych można 

wymienić: Phytium oligandrum, Trichoderma spp., Pseudomonas 

chlororapis, Bacillus subtilis, Streptomyces spp. 

• Mechanizm antagonistycznego oddziaływania na patogena wykorzystywany 

jest również w metodzie otoczkowania ziarna zbóż mlekiem w proszku, 

które stanowi pożywkę dla obecnej w glebie bakterii Bacillus subtilis, 

ograniczającej występowanie śnieci cuchnącej na wschodzących roślinach. 

 



• Spośród efektywnych metod i środków do osłony 

nasion cebuli zaleca się preparaty mikrobiologiczne 

np. Polyversum (zawiera oospory grzyba 

antagonistycznego Pythium oligandrum) chroniący 

siewki cebuli przed zgorzelą, a także powszechnie 

występującą w uprawach szarą pleśnią (przenoszoną 

z nasionami), naturalne, jak: serwatka, drożdże 

(Yarrowia lipolytica), roztwór octu, soda 

oczyszczona a także płukanie nasion cebuli w 

gorącej wodzie (45oC).  

• Nowo opracowaną, perspektywiczną metodą o wysokiej 

skuteczności jest stosowanie produktów naturalnych 

(serwatka + drożdże Skotan) 



 

•  Czym jest zaprawa nasienna Seed Coat Premix  

• Nasza zaprawa Seed Coat Premix z dodatkiem biostymulatora z 

serii Optimum Seed.  

• Optimum Seed zwiększa zdolność nasion do pobierania 

mikroelementów bez negatywnego wpływu na kiełkowanie. 

Zastosowanie naszej zaprawy indukuje wzrost korzeni, a zwłaszcza 

wzrost korzeni włośnikowych, przez co pobieranie wody jest bardziej 

efektywne oraz zwiększa zdolność pobierania makro i mikro 

składników, co skutkuje większą zdrowotnością roślin i 

wyrównaniem kiełkowania. Zaprawienie nasion Seed Coat Premix 

zastępuje podkiełkowywanie nasion w wielu gatunkach  



 

•  Gatunek  Ilość zaprawy  Aplikacja   

• Fasola  3 gr / kg  Zaprawianie nasion   

• Kapustne  20 gr / kg  Zaprawianie nasion   

• Cebula  36 gr / kg  Zaprawianie nasion   

• Pomidor  50 gr / kg  Zaprawianie nasion   

• Kukurydza 8 gr / kg  Zaprawianie nasion   
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1 -  siew siewnikiem punktowym lub ręcznie punktowo po 1 nasionie 

2 - przy rozstawie rzędów co 67,5 cm siew na redlinach po dwa rzędy odległe od siebie  co 6 cm lub siew siewnikiem taśmowym. 

Agrotechnika niektórych gatunków warzyw uprawianych z siewu 

Gatunek Terminy siewu 4 
Norma wysiewu na ha Masa tysiąca 

nasion w g 
Odległość roślin w cm Głębokość  Termin 

w kg  w tys szt1 między rzędami w rzędach siewu w cm zbioru 

Dynia zwyczajna 1-2 / V 1.5-2 3,5-4 200-300 100 - 200 100-120 4 3/VIII -1/ X 

Cukinia 1-2 / V 1,5-2 10 - 13 140-200 75 - 100 100 - 120 4 VII - IX 

Ogórek 2 / V 0,7-1,5 20-40 20 - 25 120 - 150 20-30 2 - 3 VII - IX 

Burak ćwikłowy IV - VI 10-15 400-900 20-30 30 - 40 6 - 10 1 -3 VII - X 

Marchew wczesna 3/X - XI, III - IV 1,8-5 1000-2000 0,8 - 1,8 30-45 2 - 3 1 - 2 VI - VII 

Marchew późna2 IV - VI 0,8-1 800 - 1500 0,8 - 1,8  45 ; 67,5 5 - 6 1 - 2 IX - X 

Pietruszka2 3/ X - XI ;III - IV 1.3-3.5 1000 - 2250 1-1.3 20 - 35; 67,5 4 - 6 1 - 2 VII -X 

Pasternak III - 2 /  IV 2-5 700-800 2,2 - 4,7 30 - 50 6-8 2 - 3 X  

Rzodkiew letnia 2 /  IV - 3 / VII 7-10 700-1000 10 20 - 30 5 - 10 2 VII - X 

Rzodkiewka III - V, VIII 15-50 1500-3500 7 - 13 6 - 15 2 - 5 1 - 2 IV - XI 

Skorzonera 2-3/IV 8-10 180-350 1.2-1.4 30 - 40  5 - 8 2-3 3/IX - X 

Cebula  k. III - 2 / IV 4-5 500-825 4 - 5 30 - 45  3-4 2,5-3,5 VIII-2/IX 

Por IV 1-1,5lub 2-3  180 - 290 2 - 3 45 8 - 15 1,5-2,5 X-XI 

Bób III - IV 200 180 - 250 600  40 - 60 10 4 - 6 VI - VIII 

Groch (ziarno) III  70-180 800-1200 140-300 20-30 3 - 4 4-6 VI - VII 

Fasola karłowa 1 / V - 3 / VI 50-250 300-500  100 - 300 40 - 50 5-8 3 VII - IX 

Kapusta pekińska 3/VI - 2 / VII 0,5-0,8 100-160 3 - 5 40-45 25 - 30 1 - 2 VIII-IX 

Kukurydza cukrowa 2 - 3 / V 14-20 70-100 200-250 50 - 60 20 - 30 3-4  VIII - k IX 

Koper zwyczajny IV - VIII 3,5-8 3000-4000 1,2 - 2,1 15 - 30 1 - 2 1 - 2 V - IX 

Szpinak zwyczajny III - IV, VIII - IX 12-40 2000-3200 6-13 12-15 2-3 2 - 3 V-VI,X-XI,IV 

Źródło: B. Sazońska prezentacje CDR o Radom 



Gatunek Termin Norma 

wysiewu 

Odległość roślin w /cm/ Głębo-kość   

Termin 

Plon w tonach 

  siewu /kg/ha /między 

rzędami 

w rzędach siewu 

/cm/ 

zbioru z 1 ha 

Kapustne 

  Kapusta głowiasta biała    

  średniowczesna 

  Kapusta głowiasta biała    

  późna 

  Jarmuż 

  Kapusta pekińska 

Dyniowate 

  Ogórek 

  Dynia olbrzymia 

  Dynia zwyczajna 

Korzeniowe 

  Marchew wczesna 

  Marchew późna 

  Pietruszka korzeniowa 

  Pasternak 

  Burak ćwikłowy  

  Skorzonera 

  Salsefia 

Cebulowe 

  Cebula zwyczajna 

  Por 

  Szczypiorek 

  Siedmiolatka 

Strączkowe 

  Groch 

  Fasola karłowa 

  Fasola tyczna 

  Bób 

Liściowe 

  Sałata masłowa na zbiór 

  - wiosenny 

  - jesienny 

 Sałata krucha na zbiór 

  - wiosenno-letni 

  - jesienny 

  Sałata listkowa 

  Szpinak zwyczajny 

  

Rzepowate 

  Rzodkiewka 

  Rzodkiew 

  

III/IV 

  

IV-15V 

  

VIII-IX 

20-30 VII 

  

10-15V 

15V 

10-15V 

  

III/IV;XI/XII 

IV-V 

III-IV 

1/2III-1/2IV 

IV-VI 

IV 

1/2IV 

  

1-15IV 

IV 

IV 

IV 

  

III-20IV 

10V-30VI 

10-15V 

III-IV 

  

  

III-IV 

VIII 

  

III/IV 

V/VI 

IV/V 

III/IV;VIII; 

IX-15X 

  

  

III-V;VIII 

IV-VIII 

  

1 

  

1 

  

2-3 

3-4 

  

3-6 

3-4 

5-6 

  

8-10 

4-8 

4-7 

6-8 

12-20 

8-15 

15-20 

  

5-8 

2-3 

3 

3-4 

  

150-400 

90-130 

90-130 

200-400 

  

  

2 

2 

  

1.5 

2 

2 

20-40 

  

  

15-40 

6-8 

  

67.5 

  

67.5 

  

30-40 

40-50 

  

60-120 

100-200 

100 

  

30-45 

30-45 

30-45 

30-50 

30-50 

30-45 

30-45 

  

30-45 

45 

30 

30 

  

15-25 

30-50 

40-60 

40-60 

  

  

20-30 

20-30 

  

35-40 

35-40 

20-30 

20-40 

  

  

15-20 

20-50 

  

30-50 

  

30-50 

  

15-30 

30-40 

  

10-20 

80-150 

80-100 

  

1.5-2.5 

5-6 

4-6 

5-6 

6-10 

5-8 

5-8 

  

2-3 

20-25 

20 

15-20 

  

3-4 

3-5 

50-60 

10 

  

  

15-20 

20-25 

  

20-30 

20-25 

15-20 

5-8 

  

  

2-3 

8-10 

  

  

1.5-2.5 

  

1.5-2.5 

  

1.5-2.5 

1.0-2.0 

  

2 

3.0-4.0 

3.0-4.0 

  

1.0-3.0 

1.0-3.0 

1-3 

1-3 

1-3 

1-3 

1-3 

  

1-2 

1-2 

1-2 

1-2 

  

2-6 

2-5 

2-5 

4-6 

  

  

0.5-1 

0.5-1 

  

0.5-1 

0.5-1 

0.5-1 

2-3 

  

  

1-2 

2 

  

VIII-IX 

  

1-15XI 

  

X-IV 

X/XI 

  

VII-IX 

IX-X 

VII-X 

  

V-VIII 

X 

X-XI 

X-XI 

VI-X 

IV,X-XI 

IV,X-XI 

  

VIII-IX 

XI 

IV-V 

IV-V 

  

VI-VII 

VII-IX 

VII-X 

VI-VII 

  

  

V-VI 

IX-X 

  

VI-VIII 

IX/X 

V-VIII 

V-VI;X-XI;IV 

  

V-VI;IX-X 

VI;IX-X 

  

40-50 

  

40-60 

  

50-70 

20-40 

  

20-40 

50-60 

30-40 

  

10-20 

20-30 

20-30 

30-40 

20-30 

12-18 

20-25 

  

20-40 

15-35 

30 

20 

  

2.5-6 

1-2 

2-3 

10-15 

  

  

30-40 

30-40 

  

30-40 

30-40 

30-40 

6-12 

  

  

7.5-15 

10-25 



Warunki kiełkowania nasion wybranych gatunków 

warzyw 

Gatunek Temperatura Ilość dni do wschodów Głębokość siewu 

Burak ćwikłowy 19 - 21 7 - 14 2 - 3 

Cebula 20 - 21 10 - 14 2 - 2.5 

Groch 18 - 21 7 - 14 3 - 4 

Kalafior 20 - 30 5 - 10 1 - 1.5 

Kapusta 20 - 24 5 - 10 1.5 - 2 

Marchew 24 12 - 14 1 - 2 

Ogórek 21 - 30 7 - 10 2 - 3 

Papryka 24 - 29 10 1.5 - 2.5 

Pomidor 24 - 27 7 - 14 2 - 3 

Rzodkiewka 18 - 21 5 - 7 1.5 - 2 

Sałata 20 - 21 7 - 10 1 - 1.5 

Seler korzeniowy 20 - 24 10 - 14 0.5 - 1 
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Gatunek 

Masa 

tysiąca nasion w g Ilość nasion 

kg/ha 

Liczba rozsady 

w 

tys. szt / ha 

Termin  

sadzenia 2 

Odległość roślin w cm Termin 

 zbioru 2 między 

rzędami 
w rzędach 

Kapusta biała wczesna 3-4 0,2-0,3 45 - 55 2 / III - 2 / IV 50 40 
2 / V - 3 / VI 

Kapusta biała późna 3-4 0,1-0,15 25-37 2 / IV - 3 / V 60 50-60 X - XI 

Kapusta brukselska 3 - 4 0,1-0,15 28-35 2 /V - 1 / VI 50 45-50 2/IX-XII 

Kapusta pekińska1 3 - 5 0,3-0,4 70-100 

2 / IV 

3 / VI - k. VIII 40-45 25-30 

3/V - VI 

VIII-X  

Brokuł` 2,5-3,3 0,15-0,2  35 - 45 1-2/V - 2/VII 50 35 - 45 VI - X 

Kalafior wczesny 2,3 - 3, 7 0,15-0,25 45 - 50 1 - 2 / IV 50 40 VI  

Kalafior  późny 2,3 - 3, 7 0,1-0,2 35 - 45 2/VI 60 40-50 IX -  X 

Kalarepa późna 2,3-4 0,15-0,4 60-80 VII-VIII 40-45 20 XI-XI 

Jarmuż 3-5 0,3-0,5 45 - 80 V - 1/VII 40-60 40-50 IX - XII 

Seler 0,3-0,5 0,1 50-75 2 / V -1 / VI 45 - 50  30-40 X 

Cebula  4-5 3 400-600 2/IV-1/V 27-30 

5 - 8 

VII 

              

Czosnek 

  

100szt. ząbków ok.340 

g 

200-400  

ząbków 3 X IX, 1/IV 20 - 30  6-10 VIII 

Por 2 - 3 1,2 - 1,5 180-250 IV-2V, 3/VII 40 - 50 18  - 20 
VII - XI, V - VI 

Szczypiorek 2-2,5 0,6-0,8   V 20-30 15-25 IV-X 

Sałata głowiasta 1 - 1,5 0,1-0,2 100-130 IV - VIII 30 - 40 25 V - X 

Oberżyna 4-6 0,15-0,2 30 -35 3 / V 50 - 60 50 - 60 VIII - IX 

Papryka 6-7 0,2 35 -55 3  /  V-1/VI 40 - 60  30 - 40 VIII - IX 

Pomidor 2,8-3.5 0,2 - 0,3 25 -50 2 - 3 / V 50 - 100 40 - 80 VII -. IX 

Ogórek 20 - 25 0.04-1.25 2-5 2 /  V-1/VI 100 - 160 20 - 30 VII - IX 

Melon  25 - 50 3,0 - 3,5 20 - 25 3 / V 80 60 VII - VIII 
1 - tylko z rozsady doniczkowanej 

2 - cyfry arabskie oznaczają dekady,rzymskie miesiące 

3 - lub 100 kg cebulek powietrznych (masa 100szt cebulek około 150 g) 

Agrotechnika niektórych gatunków warzyw uprawianych z rozsady 

Źródło: B. Sazońska prezentacje CDR o Radom 



Okres produkcji rozsady warzyw w paletach 

wielodoniczkowych w różnych terminach uprawy. 

(Babik,2010) 

 

Gatunek, typ uprawy Termin produkcji rozsady Okres produkcji (tygodnie) 

Kapusta, kalafior, kalarepa*, 

brokuł* 

    

        - uprawa wiosenna Luty - marzec 6 – 8  

        - uprawa letnia  Połowa marca – kwiecień 5 – 6 

        - uprawa jesienna 

(kalafior, brokuł, kalarepa) 

Połowa maja - czerwiec 4 

Brukselka, jarmuż, kapusta 

późna 

Kwiecień - maj 5 - 6 

Pomidor Kwiecień - maj 4 

Ogórek, dynie, melon Koniec kwietnia - maj 4 

Sałata wczesna  Połowa lutego - kwiecień 5 – 7  

Sałata letnia i jesienna  Maj - lipiec 3 – 4  

Seler Marzec – do połowy maja 7 – 8  











Gatunek Termin Odległość roślin (cm) Termin Plon w 

  sadzenia między rzędami w rzędach zbioru tonach  

z 1 ha 

Kapustne 

  Kapusta wczesna 

  kapusta średnio wczesna 

  kapusta późna 

  kalafior na zbiór: 

  - wczesny 

  - letni 

  - późny 

  Brokuł włoski 

  Kalarepa na zbiór 

  - wczesny 

  - letni 

  - późny 

  Kapusta brukselska 

  Kapusta pekińska 

Dyniowate 

  Ogórek 

  Dynia olbrzymia 

  Dynia zwyczajna 

Psiankowate 

  Pomidor karłowy 

  Pomidor wysoki 

  Papryka 

Korzeniowe 

  Seler 

Cebulowe 

  Cebula zwyczajna 

  Por 

  Szczypiorek 

  Siedmiolatka 

Liściowe 

  Sałata masłowa na zbiór: 

  - wiosenny 

  - jesienny 

  Sałata krucha na zbiór: 

  - wiosenny 

  - letni 

  - jesienny 

  Sałata łodygowa 

  Sałata rzymska 

  

1-15.I V 

V 

15.V-15.VI 

  

IV 

V 

VII 

VI 

  

IV 

V 

VII 

V-VI 

1-10.IV 

  

15-20.V 

15-20.V 

15-20.V 

  

20-30.V 

20-30.V 

V/VI 

  

15-30.V 

  

IV 

V-VI 

V 

V 

  

  

III-IV 

VIII 

  

III/IV 

V-VI 

VII-VIII 

V 

V 

  

40-50 

50-60 

60-70 

  

50 

60-70 

60-70 

50-67.5 

  

20-25 

20-25 

40 

50-70 

30-40 

  

80-120 

100-200 

100 

  

40-60 

80-100 

40-50 

  

30-50 

  

20-45 

30-45 

30 

30 

  

  

20-30 

30-40 

  

30-40 

40-50 

35-40 

30-40 

30-40 

  

35-40 

50 

50-60 

  

50 

60 

60 

35-50 

  

20 

20 

30 

35-75 

15-20 

  

20-30 

80-150 

80-100 

  

30-50 

40-80 

30-40 

  

20-30 

  

6-8 

10-20 

20 

20 

  

  

15-20 

20-25 

  

20-25 

25-30 

20-25 

20-25 

30 

  

VI-VII 

VIII-IX 

X-15.XI 

  

VI 

VII 

IX 

IX-X 

  

15.V 

VII-VIII 

IX-X 

X-IV 

V 

  

VI-IX 

IX 

IX 

  

VII-IX 

VII-IX 

VII-VIII 

  

X-XI 

  

VIII 

XI 

IV-V 

IV-V 

  

  

V 

IX-X 

  

VI-VII 

VIII-IX 

IX-X 

VI-VII 

VI-VII 

  

30-40 

40-50 

40-60 

  

15-20 

15-20 

20-30 

10-20 

  

10-15 

10-20 

20-30 

30-40 

10-60 

  

20-30 

50-60 

30-40 

  

15-30 

20-40 

10-18 

  

15-25 

  

20-30 

20-25 

30 

20 

  

  

20-30 

30-40 

  

25-30 

30-40 

25-30 

15-20 

20-30 



Roślina Termin 

siewulub 

sadzenia 

Czas pozostawienia folii na zagonie 

Rozsada kapustnych 

Sałata 

Szpinak 

Marchew, pietruszka, koper 

Marchew, pietruszka 

Rzodkiewka 

Cebula dymka 

Rabarbar 

Selery 

III/IV 

III/IV 

IX 

IV 

XI/XII 

III/IV 

III/IV 

  

rozsada IV/V 

2-3 tygodnie 

2-3 tygodnie 

od marca do zbioru 

od wysiewu do pełnych wschodów 

od wczesnej wiosny do pełnych wschodów 

2-4 tygodnie, do pierwszych liści 

gdy szczypior ma kilka cm 

od wczesnej wiosny do zbioru 

3-4 tygodnie 



Ziemia używana do produkcji rozsady powinna być 

zasobna w składniki pokarmowe, o odczynie zbliżonym 

do obojętnego (pH=6,5) pulchna, przewiewna, dobrze 

utrzymująca wilgoć, wolna od organizmów 

chorobotwórczych (grzybów, bakterii) i szkodników. 

Podstawowymi składnikami ziemi do produkcji rozsad 

warzyw jest glina, próchnica i piasek. 



Przygotowanie ziemi do produkcji rozsady 
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1. Podłoże do wysiewu i doniczkowania rozsady sporządzając 

mieszankę z ziemi gliniastej, torfu wysokiego i piasku w stosunku 

objętościowym 7:3:1. 

2. Ziemia powinna pochodzić z pola, na którym nie uprawiano 

warzyw ani roślin kapustowatych i psiankowatych. 

3. Glebę należy odkazić, najlepiej przez parowanie doprowadzić 

ziemię do pH 6,5. 

4. Gdy pH jest niższe, należy dodać około 0,5 kg kredy mielonej na 1 

m3 ziemi. 

Sposoby przygotowania kompostu we własnym gospodarstwie 



Przygotowanie ziemi do produkcji rozsady 
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1. Kompostowanie przez rok ziemi gliniasto-piaszczystej 

(najlepiej z pola po lucernie lub koniczynie) z obornikiem; 

Pryzmę należy 2-3 razy przerobić i utrzymać w stanie 

wilgotnym. 

2. Nawiezienie obficie pola obornikiem kawałka pola po 

wieloletnich bobowatych, przyorać na zimę, w następnym roku 

obsiać mieszanką bobowatych, przyorać na zimę, a natępnym 

roku obsiać mieszanką roślin bobowatych lub utrzymać w 

ugorze. 

Jesienią zebrać warstwę orną gleby, zwieźć na pryzmę i 

zabezpieczyć w ugorze. 

Sposoby przygotowania kompostu we własnym gospodarstwie 



W mniejszych gospodarstwach do produkcji rozsad warzyw 

wykorzystuje się ziemię kompostową, darniową, liściową i 

gnojową.  

Wymienione ziemie uzyskuje się z rozkładu resztek 

organicznych roślin (kompostową), darń grubości 5-10 cm 

układa się warstwami i  przekłada obornikiem (darniowa), 

liście drzew (z wyjątkiem dębowych i igliwia) do których 

dodaje się 3 kg CaCO3/m
3 (liściowa) i obornika użytego do 

ogrzewania inspektów (gnojowa). 

 Stosy kompostowe należy kilkakrotnie przerobić w ciągu 

roku, aby zapewnić równomierny rozkład substancji 

organicznej. Wymienione ziemie użytkuje się po dwóch 

latach.  



Jest wiele różnych sposobów sporządzania ziem 

ogrodniczych, które są mniej lub bardziej kłopotliwe. 

Dlatego coraz częściej stosuje się standardowy substrat, 

który jest zalecany zarówno do produkcji rozsad, jak i do 

uprawy roślin w szklarni. Substrat przygotowuje się na 

bazie torfu wysokiego, do którego dodaje się 6-10 kg kredy 

na 1 m3 torfu i dokładnie miesza, aby osiągnąć pH w 

granicach 6,0-6,5. Następnie odkwaszony torf nawilża się 

wodą a po dwóch trzech dniach  uzupełnia się nawozami 



Mikroelementy rozpuszcza się w 20 l lekko zakwaszonej 

wody i zwilża pryzmę torfu za pomocą konewki w celu 

równomiernego ich rozprowadzenia. Po dokładnym 

wymieszaniu i 2 dniowym składowaniu, substrat torfowy 

może być użyty do produkcji rozsad.  

Do siewu i pierwszego pikowania powinien zawierać mniej 

składników mineralnych. 

 Produkcję rozsady wszystkich gatunków roślin 

warzywnych można przygotować  w tak samo 

przygotowanym substracie torfowym, ponieważ rozsada 

różnych roślin warzywnych  ma podobne wymagania co do 

optymalnego nawożenia i odczynu podłoża. 



Komponenty pH Zasolenie 

(g 

NaCl/dm3) 

Zawartość składników dostępnych 

(mg/dm3) 

N-NO3 N-NH4 P K Ca Mg 

Torf wysoki 3,9 0,06 32 - 12 75 185 52 

Kompost roślinny 9,4 5,20 128 1,8 960 6310 1900 550 

Kora sosnowa 4,2 0,19 54 - 53 158 324 67 

Kurzak suchy, mielony 8,9 8,50 147 1820 2050 3800 1330 930 

Potgrond Bio 

(Klasmann) 

5,3 2,2 380 3 130 421 306 1262 

Tabela 6.  Odczyn i zawartość składników pokarmowych w niektórych materiałach przydatnych do 

przygotowania podłoża, oraz podłożu kontrolnym Potgrond Bio (badania własne, 2009). 



Materiały  Udział  Szczególne cechy 

Torf ciemny (silniej 

rozłożony) 

do 80 % Niewielka zasobność, niskie pH, delikatna struktura, dobrze chłonie wodę, dobra 

przydatność do doniczek ziemnych i wielodoniczek 

Torf wysoki jasny (słabo 

rozłożony) 

do 70 % Niewielka zasobność, niskie pH, gruba, stabilna struktura, wysoka pojemność 

wodna, dobra przydatność do uprawy w większych pojemnikach, po przesianiu 

także do wielodoniczek 

Kompost roślinny do 30 % Dostarcza składników pokarmowych, pH wyrównane, właściwości buforowe 

dobrze zatrzymuje wodę 

Kompost bydlęcy do 40 % Mniejsza zasobność składników, stabilna struktura, średnie do dobrego 

zatrzymywanie wody 

Włókno drzewne, 

kokosowe, wiórki lniane, 

drzewne, kora drzew 

iglastych 

do 50 % Materiały strukturalne, jako zamiennik torfu, niewielka zasobność, ryzyko 

immobilizacji azotu 

Możliwy udział materiałów wyjściowych do produkcji podłoży rozsadowych  

(Weber w Eckhard i Reyhaneh,2009) 



Dla wzbogacenia podłoża w azot można 

wykorzystać wspomnianą przy produkcji doniczek 

ziemnych mączkę z koniczyny lub lucerny (1-2 

kg/m3), nawóz Vinasse (4% N) 3- 5 l/m3 podłoża 

lub maceraty z pokrzywy czy też 

przefermentowaną gnojówkę. 

 Korzystny wpływ na rozwój systemu 

korzeniowego roślin ma dodatek do podłoża 

kwasów humusowych w postaci ulepszacza 

glebowego Rosahumus (250 g/m3 podłoża), 

dopuszczonego do stosowania w rolnictwie 

ekologicznym. 



Zawartość składników pokarmowych w podłożu do produkcji rozsady  

(Babik, 2010). 

 

Składnik pokarmowy Zawartość w mg/dm3 

Azot (N-NO3) 100 -150* 

Fosfor (P) 80 -100 

Potas (K) 150– 300 

Magnez (Mg) 60 – 120 

Wapń (Ca) 1000 – 1500 

Mikroelementy (Fe,Cu,Mn,B, Zn) 30 (łącznie) 



Podłoża 

eksperymentalne 

pH Zasolenie 

(g 

NaCl/dm3) 

Zawartość składników (mg/dm) Masa rozsady (g) 

N-NO3 N-NH4 P K sałata brokuł 

1.Torf wysoki (80 %) + 

kompost kurzy (20%) 

6,2 2,56 77 415 421 711 11,7 a 4,5 a 

2. Torf wysoki (60%) + 

kompost kurzy (20%) + 

kora sosnowa (20%) 

6,2 1,98 9 367 390 687 12,5 a 4,4  a 

3. Torf wysoki (80%) + 

kompost kurzy (10%) + 

kompost roślinny 

(10%) 

+ dolomit 1 kg/m3 

6,3 1,86 37 218 275 937 8,9 b 4,5 a 

4. Torf wysoki (60%)+ 

kompost roślinny 

(10%) + kompost kurzy 

(10%) 

+ kora sosnowa (20%) 

6,3 1,92 67 163 369 1180 6,5 c 4,0 a 

5.Potgrond Bio 

(kontrola) 

5,8 1,69 290 <1 97 340 6,8 c 3,2 b 



 Rozsada brokułu i sałaty z gotowego podłoża ekologicznego Potgrond Bio 

i podłoża eksperymentalnego (Eko 2) o składzie: torf wysoki (60%), 

kompost kurzy (20%), kora sosnowa (20%) 



Siew, pikowanie i doniczkowanie 
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Siew 

 Głębokość siewu – zależnie od gatunku – od 0,3-1,5 cm. Nasiona po 

wysiewie przykryć ziemią kompostową lub piaskiem i obficie podlać. 

 Temperatura kiełkowania – każdy gatunek wymaga innej temp. np. 

kapustne 10-15oC, pomidory 16-22oC, ogórki 20- 25oC. 

W dzień temp. musi być o kilka stopni wyższa niż w nocy, w dzień 

słoneczny wyższa niż w pochmurny 



Temperatura a rozwój ogórka 

< 5 °C zrzucanie zawiązków 

minimum 12 °C kiełkowanie nasion 

minimum 15 °C otwieranie kwiatów 

minimum 17 °C otwieranie pylników 

minimum 21 °C kiełkowanie pyłku 

> 45 °C następuje śmierć roślin 

18 do 33 °C optymalny zakres temperatury 



 Palety wymagają ustawienia na specjalnych stelażach, 

stołach z siatką lub podkładkach uniemożliwiających 

bezpośrednie stykanie się palety z podłożem w szklarni lub 

tunelu.  

Zapewnia to przepływ powietrza pod paletami, co zapobiega 

wyrastaniu korzeni na zewnątrz doniczki poprzez otwór w 

dnie i jej  przyrastaniu do gruntu. 

 

 Dodatkowo ogranicza zakażenie rozsady chorobami, które 

mogą zostać przeniesione z gleby. 



Nie należy ustawiać palet na folii lub włókninie, gdyż 

wilgotne podłoże sprzyja wyrastaniu korzeni na zewnątrz, 

co utrudnia wyjmowanie roślin do sadzenia, a ponadto w 

paletach stojących w kałużach wody rozsada ulega 

zalaniu, ma zahamowany wzrost, żółknie a nawet 

zamiera.  

Powierzchnia palet powinna być wypoziomowana, bez 

zagłębień, aby zapewnić równomierne uwilgotnienie 

wszystkich doniczek w palecie. 



 Palety wielodoniczkowe z 

rozsadą kapusty ustawione 

na stelażach z siatką 

 Wyrastanie korzeni przez 

otwór w dnie doniczki przy 

ustawieniu palet na podłożu 

zatrzymującym wodę 



W prawidłowo przygotowanym podłożu składniki 

pokarmowe uwalniają się stopniowo z nawozów 

organicznych, zaspokajając  potrzeby roślin w miarę ich 

wzrostu.  

W większości przypadków nie obserwuje się ostrych 

objawów niedoborów składników.  

W rozsadach o długim okresie produkcji mogą w 

końcowym okresie wzrostu roślin  pojawić się objawy 

niedostatku azotu (przejaśnienie barwy, żółknięcie 

liścieni czy dolnych liści), szczególnie w 

wielodoniczkach o mniejszej objętości. 



 

 

 

Rozsada taka powinna być dokarmiona pogłównie.  

Dobrym  nawozem do tego celu jest szybko działający roztwór 

Vinasse (0,5%), macerat z pokrzywy, ewentualnie roztwór 

przefermentowanej gnojówki (w rozcieńczeniu 1:4), użyte do 

podlania rozsady. 

Korzystne jest też stosowanie dolistne, lub drobnokropliste podlewanie 

rozsady roztworami zawierającymi preparaty na bazie ekstraktów z alg 

morskich (Bio-algeen S90, Alga 600, AlgaPlant) lub też zawierających 

aminokwasy (NaturalCrop SL).  

Powinno się je zastosować wcześniej, przed zauważeniem jakichkolwiek 

niedoborów na liściach rozsady. Zawierają one nieduże ilości składników 

odżywczych, ale są źródłem substancji biologicznie czynnych, 

stymulujących wzrost roślin i rozwój systemu korzeniowego, dzięki czemu 

rośliny lepiej wykorzystują składniki z podłoża, zyskują też większą 

odporność na stres spowodowany niekorzystnymi warunkami 

zewnętrznymi (szok termiczny, chłody, susza). Preparaty te można 

stosować nawet 2-3 krotnie w okresie produkcji rozsady.    



Źródło: IUNG 



Źródło: IUNG 



W pomieszczeniach do produkcji rozsad, podobnie jak 

w uprawie konwencjonalnej, należy utrzymywać 

temperaturę optymalną dla uprawianego gatunku, 

okresu rozwojowego roślin i warunków pogodowych. 

Dla rozsad produkowanych w bardzo wczesnych 

terminach można stosować doświetlanie roślin. 

Technika doświetlania jest standardowa.  



Ważnym elementem procesu produkcji rozsady w paletach 

wielodoniczkowych jest właściwa pielęgnacja roślin. 

Częstotliwość podlewania rozsady w paletach zależy od 

terminu produkcji, potrzeb uprawianego gatunku i 

przebiegu pogody. Rozsadę w młodych fazach 

rozwojowych, produkowaną wcześnie wiosną podlewa się 

co kilka dni. W końcowym okresie wzrostu rozsady, kiedy 

korzenie przerosną całą doniczkę, podlewa się rośliny 

codziennie, a czasem nawet dwukrotnie w ciągu dnia, jeśli 

jest duże nasłonecznienie.  

Rośliny należy podlewać umiarkowanie tak, aby podłoże w 

doniczce było wilgotne ale nie zalane. Zazwyczaj zużywa 

się 3-3,5 l/m2. 

 Szczególnie wrażliwy na zalanie jest kalafior i inne 

kapustne, gdyż nadmierne uwilgotnienie podłoża sprzyja 

rozwojowi chorób zgorzelowych siewek. 



Należy jednak pamiętać o zagrożeniu warzyw 

kapustnych (szczególnie wczesnych) przedwczesną 

jarowizacją w temperaturze zbyt niskiej (<10oC), 

utrzymywanej w dłuższym okresie czasu.  

 

Kapusta pekińska jest szczególnie wrażliwa i przy 

jej hartowaniu, temperatura nie może spaść < 16oC, 

dlatego dla niej, a także selera i endywii, gatunków 

łatwo ulegających jarowizacji, ważnym czynnikiem 

hartującym jest ograniczenie podlewania. 



Do jej przygotowania wykorzystuje się glebę gliniastą, pochodzącą z pola po 

koniczynie lub lucernie z trawami. Po zbiorze tych roślin glebę nawozi się 

obornikiem w dawce 100-150 t/ha i wykonuje orkę przedzimową. Wiosną 

następnego roku stosuje się  nawożenie fosforowo-potasowe w dawkach 50 

kg P i 200-250 kg K/ha. Tak przygotowane pole obsiewa się mieszanką roślin 

motylkowych. W okresie kwitnienia nawozy zielone przeoruje się, utrzymując 

glebę  w czarnym ugorze aż do jesieni. Warstwę grubości 10-20 cm zebraną 

z pola odkaża się termicznie celem zniszczenia chorobotwórczych 

patogenów. 

 Następnie do tak przygotowanej gleby gliniastej dodaje się torf i piasek w 

stosunku objętościowym 7:4:1. 

Na 1 m3 mieszanki należy  dodać 2 kg kredy. Ziemia przeznaczona do 

wysiewu nasion nie wymaga dodatkowego nawożenia mineralnego, 

natomiast do pikowania siewek powinna być wzbogacona w składniki 

pokarmowe poprzez dodanie 1,5-2,0 kg części A mieszanki nawozowej 



Rośliny warzywne wykazują różną wrażliwość na 

pikowanie, dlatego zabieg ten przeprowadza się na 

roślinach dobrze znoszących przesadzanie do 

których należą: warzwa kapustne, pomidor, sałata, a 

w mniejszym stopniu seler.  

Do roślin  słabo regenerujących uszkodzony system 

korzeniowy, a więc wrażliwych na pikowanie zalicza 

się fasolę, groch, kukurydzę, melon i ogórek. 

Dlatego w uprawie ogórka  z rozsady  nasiona sieje się 

wprost do doniczek, a rośliny sadzi się  na miejsce stałe 

z bryłą ziemi utworzoną w doniczce. 

  



Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie  rozsady  polegają na 

regulacji temperatury, wilgotności, dokarmianiu i 

odchwaszczaniu. Wymagania poszczególnych gatunków  

odnośnie temperatury są zróżnicowane. W  przypadku 

upraw pod szkłem należy temperaturę utrzymywać w nocy 

o 3-5oC niższą niż w ciągu dnia. Okres przygotowania 

rozsady zależy od gatunku i warunków w jakich przebiega 

produkcja i wynosi 6-8 tygodni. 

 Na 10-14 dni przed planowanym terminem 

sadzeniem rozsady na miejsce stałe, należy poddać ją 

hartowaniu. Polega ono na  stopniowym obniżaniu 

temperatury i ograniczaniu podlewania.  Niektóre rośliny 

dwuletnie (kapusta, kalarepa, seler), w niskich 

temperaturach jarowizują się, w związku z czym należy  

je hartować głównie przez ograniczenie podlewania. 



Hartowanie rozsady 
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Do hartowania rozsady przystępuje się na 10-14 dni przed 

wysadzeniem jej do gruntu. 

Hartowanie polega na ograniczeniu podlewania i obniżeniu 

temperatury przez coraz dłuższe wietrzenie, przyzwyczajając rośliny 

do warunków polowych. 

Zmniejszenie asymilacji prowadzi do nagromadzenia pokarmów w 

roślinie, co umożliwia szybką regenerację systemu korzeniowego, 

 

Od 2020 roku można zakupić certyfikowaną rozsadę warzyw w Grupie 

Producentów Rozsad Krasoń. 





Gatunek Ilość wysiewu Siew Pikowanie Długość 

produkcji 

  w kg na 1 ha miejsce termin miejsce Rozstawa roślin lub  

 doniczek w cm 

rozsady w 

dniach 

Kapustne 

  Kapusta wczesna 

  Kapusta średnio-wczesna 

  Kapusta późne 

  Kalafior na zbiór: 

  - wczesny 

  - letni 

  - późny 

  Brokuł 

  Kalarepa na zbiór: 

  - wczesny 

  - letni 

  - późny 

  Kapusta brukselska 

  Jarmuż 

  Kapusta pekińska 

Dyniowate 

  Ogórek 

  Dynia olbrzymia 

  Dynia zwyczajna 

Psiankowate 

 Pomidor 

  Papryka 

Korzeniowe 

  Seler 

Cebulowe 

  Cebula zwyczajna 

  Por 

  Szczypiorek 

  Siedmiolatka 

Liściowe 

  Sałata masłowa na zbiór: 

  - wiosenny 

  

  - jesienny 

  Sałata krucha na zbiór: 

  - wiosenny 

  

  - letni 

  - jesienny 

  Sałata łodygowa 

  Sałata rzymska 

  

0.4-0.5 

0.5 

0.6 

  

0.3 

0.4 

0.5 

0.6 

  

0.8-1.0 

1.0 

1.0 

0.6 

0.6 

0.5 

  

2-3 

2-3 

3-4 

  

0.2-0.3 

0.3-0.4 

  

0.1-0.12 

  

4.0 

1.2-1.5 

2.0 

2.0 

  

  

0.4 

  

0.4 

  

0.3 

  

0.3-0.4 

0.3-0.4 

0.3-0.4 

0.3-0.4 

  

szklarnia 

inspekt 

rozsadnik 

  

szklarnia 

inspekt 

rozsadnik 

rozsadnik 

  

szklarnia 

rozsadnik 

rozsadnik 

rozsadnik 

rozsadnik 

szklarnia 

  

szklarnia  

szklarnia 

szklarnia 

  

szklarnia 

szklarnia 

  

szklarnia 

  

inspekt 

inspekt 

rozsadnik 

rozsadnik 

  

  

szklarnia 

  

rozsadnik 

  

szklarnia 

  

rozsadnik 

rozsadnik 

rozsadnik 

rozsadnik 

  

15  II 

III 

1 V 

  

15 II 

III 

15.V-15 IV 

15 V 

  

II 

IV 

V-VI 

1 IV 

V-VI 

15 II 

  

15 IV 

15 IV 

15 IV 

  

15 III-1 IV 

15 III 

  

15 II-15 III 

  

15 II-15 III 

III 

III-IV 

IV 

  

  

15.II 

  

15 VII 

  

15 II 

  

IV-V 

V-VI 

IV 

IV 

  

  

doniczki 

bez pikowania 

bez pikowania 

  

doniczki 

inspekt 

bez pikowania 

bez pikowania 

  

doniczki 

bez pikowania 

bez pikowania 

bez pikowania 

bez pikowania 

doniczki 

  

doniczki  

doniczki 

doniczki 

  

doniczki 

doniczki 

  

pikowanie 

  

bez pikowania 

bez pikowania 

bez pikowania 

bez pikowania 

  

  

pikowane 

bez pikowania 

bez pikowania 

  

pikowane 

bez pikowania 

bez pikowania 

bez pikowania 

bez pikowania 

bez pikowania 

  

  

 5-6 

4-5x4-5 

rzędy co 10-20 

  

 6-8 

rzędy co 10-15 lub 

5x5 

rzędy co 10-20 

rzędy co 10-20 

  

 4-5 

rzędy co 10-15 

rzędy co 10-15 

rzędy co 10-20 

rzędy co 10-12 
 4-5 
  
 8-10 
 8-10 
 8-10 
  
  
 8-10 
 8-10 

  

5x5 

  

rzędy co 5-10 

rzędy co 10 

rzędy co 10 

rzędy co 10 

  

  

4-5x4-5,rzędy co 10 

  

rzędy co 10 

  

4-5x4-5, rzędy co 10 

  

rzędy co 10 

rzędy co 10 

rzędy co 10 

rzędy co 10 

  

42-56 

30-40 

30-40 

  

42-56 

30-40 

35-45 

30-40 

  

35-45 

30-40 

30-40 

45-56 

42-56 

45-50 

  

30-35 

28-35 

28-35 

  

50-60 

49-56 

  

60-80 

  

50-60 

56-70 

30-40 

50-60 

  

  

35-55 

  

30 

  

35-55 

  

35-55 

30-40 

40-50 

40-50 

  



Siew, pikowanie i doniczkowanie 
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Pikowanie 

2-3 tygodniu po wzejściu, gdy siewki zaczynają wytwarzać właściwy liść 

należy je przepikować w odpowiedniej rozstawie zależnie od gatunku. 

Podział roślin na grupy po względem wrażliwości na pikowanie: 

I grupa – należą tu rośliny łatwo znoszące przesadzanie: kapusta, kalafior, 

burak ćwikłowy, pomidor, sałata; 

II grupa – wymagają pewnej ostrożności przy przesadzaniu – seler 

naciowy, oberżyna, papryka, cebula: 

III grupa stanowiąca rośliny których w normalnych warunkach zwykle się 

nie przesadza: fasola, groch, rzepa, melon, kukurydza cukrowa. 

 



   Rozsadnik 

 

Na rozsadniku produkuje się głównie rozsadę warzyw 

kapustnych na zbiór jesienny.  

Pod rozsadnik przeznacza się możliwie najcieplejsze 

miejsce, dobrze nasłonecznione. Ze względu na 

niebezpieczeństwo występowania chorób, miejsce pod 

rozsadnik należy co roku  zmieniać. Zakłada się go w  1 

lub 2 roku po oborniku. Rośliny rosnące na rozsadniku 

przez kilka tygodni, powinny otrzymać wszystkie składniki 

pokarmowe w łatwo dostępnej formie. Na polu 

przeznaczonym  pod rozsadnik, nasiona wysiewa się w 

rzędy co 10-15 cm.  



Gatunek Materiał rozmnożeniowy Zużycie materiału 

rozmnożeniowego 

na 1 ha w kg lub 

szt 

Termin sadzenia Rozstawa roślin 

w cm 

Termin zbioru Plon w tonach 

 z 1 ha 

Cebulowe 

  Cebula z dymki 

  

  

  

  Cebula kartoflanka 

  Cebula wielopiętrowa 

  

  Szczypiorek 

  

  Siedmiolatka 

  

  Czosnek 

  

  

  

Psiankowate 

  Ziemniak wczesny 

  

Wieloletnie 

  Rabarbar 

  

Cebulki: 

-małe ( 5-10 mm) 

- średnie ( 11-16 mm) 

- duże ( 17-25 mm) 

 cebulki (3-4 g) 

cebulki szczytowe (2-3g) 

cebulki podziemne (4-5g) 

kępka uzyskana z podziału 

kęp matecznych 

pojedyncze rośliny uzyskane 

z podziału kęp 

  

ząbki 

  małe ( 1,5g) 

  średnie (1,5-3 g) 

  duże ( 3g) 

  

bulwy (60-80g) 

  

  

sadzonka karpa 

  

  

300-400kg 

600-700kg 

1500kg 

1000-1500kg 

400-600kg 

800-1000kg 

  

  

8-16tys.kęp mat. 

  

16tys.kęp mat. 

  

  

350-500kg 

500-1000kg 

1000-1500kg 

  

2000-3000kg 

  

  

2500 karp mat. 

  

  

1-10 IV 

1-10.IV 

1-10.IV 

X,IV 

IX-X,IV 

IX-X,IV 

  

  

IV,VIII 

  

IV 

  

  

X,III/IV 

X,III/IV 

X,III/IV 

  

20.IV-V 

  

  

IX-X,III/IV 

  

  

30x4-6 

30x6-8 

30x7-8 

30-40x10 

30-40x10-20 

30-40x10-20 

  

  

30x20 

  

30x20 

  

  

30-40x4-6 

30-40x6-8 

30-40x8-10 

  

50-67,5x40-50 

  

  

100-100 

  

  

VII 

VII 

V-VI 

VIII-IX 

VIII-IX 

VIII-IX 

  

  

IV-V 

  

IV-VIII 

  

  

VII-VIII 

VII-VIII 

VII-VIII 

  

VI-VII 

  

  

V-VII 

  

  

20-50 

25-30 

30 

15-20 

12-18* 

15-20* 

  

  

30 

  

20 

  

  

6-10 

8-12 

10-15 

  

8-15 

  

  

25-80 
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Warzywa wieloletnie 
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Warzywa wieloletnie – lista gatunków 

1.Cebula siedmiolatka (Czosnek dęty, Gruby szczypior, Tatarka) 

2.Rabarbar (Rzewień) 

3.Szczaw. 

4.Szczypiorek (Szczypior) 

5.Topinambur (Bulwa, Bulwy, Słonecznik bulwiasty) 

6.Chrzan 

7.szparag 
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Gatunek 

Okres 

 użytkowania 

Mateiał 

rozmożeniowy                

Okres  

sadzenia2 

Odległość roślin w cm 

Liczba 

sadzonek  

w tys. 

szt/ha 

Okres 

zbioru między rzędami w rzędach 

Rabarbar 10-12 lat 

podział 4-6  

letnich karp 

3/IX-1/X 

3/II-1/IV 

100* 100 10 

V, VII, 120-175** 120-150 5-7 

Szparag 1 10-15 lat 

1 roczne karpy 

wyprodukowane z 

nasion IV 170-190 30-40 16 3/IV-2/VI 

Chrzan 1 rok 3 

sadzonki 

 korzeniowe 1/III-15/IV 55-70 30-35 45-60 3/X 

Agrotechnika wybranych gatunków warzyw wieloletnich 

Źródło: B. Sazońska prezentacje CDR o Radom 



Optimum AMF produkt mikoryzy arbuskularnej. 

 

Mikoryza odgrywa ważną rolę w żywieniu roślin, biologii i 

chemii gleby. Wybraliśmy szczepy do kondycjonowania 

gleby i wzmacniania roślin, w których wzajemna symbioza 

zwiększa pobieranie mikro oraz makro składników 

oraz wody z gleby. Zwłaszcza fosforu który jest trudno 

dostępny dla roślin. 

Termin mikoryza odnosi się do roli grzyba w rizosferze roślin, 

jej systemie korzeniowym. 

Grzyb kolonizuje tkanki korzeniowe rośliny żywicielskiej, jak 

również działa wewnątrzkomórkowo, jak 

w arbuskularnych grzybach mikoryzowych (AMF lub AM), 

albo zewnątrzkomórkowo jak w grzybach ektomikoryzowych.  





Charakterystyka Optimum AMF 

Ochrona przed insektami 

Poprawia pobieranie składników 

odżywc zych 

Zwiększenie tolerancji na suszę oraz stres 

związany z zasoleniem 

Zwiększa odporność na ekstremalne temperatury 

(stres, wysoka i niska) 

Zwiększa tolerancję na stres oksydacyjny 

Poprawia biosyntezę fitochemikaliów w 

roślinach jadalnych 

Poprawia jakość i strukturę gleby 

Zwiększa zdolność zatrzymywania wody 





Ograniczenia uzytkowania 

Nie stosować Optimum AMF w połączeniu 

z fungicydami 

 

Nie stosować Optimum AMF w bezpośred 

nim świetle słonecznym (UV) 

 

Nie stosować w Brassica Oleracea oraz 

Daucus Carota (kapustne i marchew) 





Zapobieganie i zabiegi odchwaszczające przed 
siewem lub sadzeniem rozsady 
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 Wybieranie stanowisk po przedplonach jak najmniej zachwaszczonych, wolnych od chwastów 

wieloletnich, szczególnie pod cebulę i marchew  z wczesnych terminów siewu. Chwasty te 

najlepiej niszczyć w okresie letnio – jesiennym, po zbiorze przedplonów. 

 Niszczenie chwastów powtarzanymi  w miarę potrzeby zabiegami mechanicznymi (bronowanie, 

kultywatorowanie itp.) przed siewem lub sadzeniem. 

 Ostatnią uprawkę mechaniczną przed siewem lub sadzeniem najlepiej wykonać w zaciemnieniu 

– na 1 godz. po zachodzie lub przed wschodem słońca. 

 Cebulę lepiej uprawiać z dymki lub z rozsady niż siewu, bo odchwaszczanie jest znacznie 

łatwiejsze. 

  Do produkcji rozsady kapusty  i ogórka używać podłoży wolnych od nasion chwastów. 

 Sadzenie rozsady kapusty lub siew albo sadzenie rozsady ogórka  w ściółkę z czarnej folii lub 

włókniny oraz wykorzystywanie ściółek i roślin okrywowych. 

 Rozstawę rzędów dostosować do rozstawy     kół ciągnika i narzędzi do uprawek 

międzyrzędowych. 



  Miesiące i dekady Wielkoś

ć 

Liczba 

Roślina V VI VII VIII IX dawki dawek 

  1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 (w mm)   

Kalafior i kapusta na zbiór  

wczesny 

    ++ ++ +                     20-30 2-4 

Kapusta późna               ++ ++ ++ ++ ++ ++     25-30 2-5 

Kalafior na zbiór późny               ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ 25-30 2-5 

Ogórek               + ++ ++ +         20 2-3 

Pomidor                 ++ ++ +         20-30 2-3 

Cebula       ++ ++ ++ ++ +               20 2-3 

Czosnek     ++ ++ +                     15-20 2-3 

Por     ++ +     ++ ++ ++ ++ ++ ++ ++ +   20-30 2-5 

Seler korzeniowy     + ++ +     ++ ++ ++ ++ ++ ++     30 3-5 

Marchew wczesna     + ++ ++ ++ ++ +               20 2-3 

Marchew późna                   ++ ++ ++       25-30 2-3 

Pietruszka korzeniowa                   ++ ++ ++       20-30 2-3 

Burak ćwikłowy na zbiór 

wczesny 

          ++ ++ ++               25 2 

Burak ćwikłowy na zbiór 

późny 

                  ++ ++ ++ ++     25 2 

Fasola               ++ ++ ++           20 2-3 

Groch     ++ ++ ++                     20 2 

Optymalne okresy deszczowania i wielkość dawek wody dla ważniejszych 

 roślin warzywnych (wg. Buczak, 1990) 
 

Wielkość jednorazowej dawki polewowej wynosi 20-30 mm opadu. Na glebach lżejszych o mniejszej 

pojemności wodnej stosuje się mniejsze  dawki, ale  częściej; na cięższych - większe rzadziej. Przed sadzeniem, 

po posadzeniu roślin do gruntu albo w razie suszy w początkowym okresie ich wzrostu dawki wynoszą około 15 

mm. Mniejsze dawki (10 mm) stosuje się dla ułatwienia wschodów marchwii, cebuli lub ogórka. 
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Współrzędna uprawa warzyw 
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Uprawa współrzędna warzyw (ang. companion planting) polega na 

uprawianiu obok siebie konkretnych gatunków warzyw, tak aby wydobyć 

z tego sąsiedztwa jak najwięcej korzyści.  

Uprawa współrzędna warzyw wymaga wieloletniego doświadczenia i 

przede wszystkim dobrego planowania.  

Skupia się przede wszystkim na oddziaływaniu: 

  chemicznym (allelopatia),  

 fizycznym (typ i tempo wzrostu),  

 rodzaj systemu korzeniowego, 

  okresie wegetacji (termin dojrzałości zbiorczej) oraz zapotrzebowaniu 

warzyw na składniki pokarmowe. 



Sąsiedztwo roślin 
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Allelopatia ujemna 

•W wyniku badań wpływu wydzielin i resztek korzeniowych stwierdzono, że 
np. wzrost kalarepy został zahamowany, gdy posadzono ją łącznie z 
pomidorami, a kapusty białej, gdy wysadzono ją z majerankiem. Wzrost 
fasoli tycznej był hamowany przez znajdującą się obok cebulę. 

Allelopatia dodatnia 

•Natomiast pobudzająco wpłynęły: marchew na majeranek, marchew i 
kalafior na fasolę, pomidor na selery oraz fasola karłowa na kalarepę.  

•Rolnicy w gospodarstwach bardzo często sadzą czosnek lub cebulę w 
międzyrzędziach truskawki, gdyż ograniczają one rozwój szarej pleśni.  

•Zapach cebuli, pora, skorzonery, sałaty, szałwi odstrasza groźnego szkodnika 
marchwi – połyśnicę marchwiankę, a pojedyncze rośliny chrzanu posadzone 
na obrzeżach pola z ziemniakami powstrzymują stonkę ziemniaczaną.  

Źródło: B. Sazońska prezentacje CDR o Radom 
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Zdrowe  produkty 

Gleba 

niezdegradowana 

Bobowate – zaopatrzenie gleby w 

azot 

Profilaktyka 

Żyzna gleba 

Bioróżnorodność 

Brak strat składników 

pokarmowych  





Klasy bonitacyjne gleb w Polsce 

oraz procent ogólnej powierzchni 

kraju 
 

 

• klasa I i II – gleby bardzo dobre – 3,3% 

• klasa III   – gleby dobre            – 23,3% 

• klasa IV   – gleby średnie          – 39,8% 

• klasa V    – gleby słabe             – 21,7% 

• klasa VI   – gleby złe                – 11,9% 



Materia organiczna jest 

podstawowym wskaźnikiem 

żyzności gleb  

• W Polsce 56% gruntów ornych 

charakteryzuje się niską i średnią 

zawartością materii organicznej w 

granicach 1-2% 

 

• 65% gleb w Polsce ma odczyn bardzo 

kwaśny i kwaśny, który niekorzystnie 

wpływa na akumulację materii 

organiczej  



• W wyniku mineralizacji, w naszych 

warunkach klimatycznych ubywa rocznie 

2-4% glebowej materii organicznej 

• Obniżenie zawartości próchnicy o 0,5% 

zmniejsza zdolność do zatrzymywania 

składników pokarmowych i wody do 15% 

w glebie piaszczysto-gliniastej a o 4% w 

glebie pylasto-ilastej. 



• Wykonać 

analizę 

ogrodniczą i 

zaplanować 

nawożenie 



Żyzność gleby 

 

   Na żyzność gleby składają się 

następujące czynniki, które są ze sobą 

ściśle powiązane: 

1. zasobność,  

2. żyzność  

3. urodzajność  



Zasobność 

 Jest to sumaryczna zawartość w glebie 

składników mineralnych, zarówno makro-, 

jak i mikroelementów oraz szczątków 

organicznych w różnym stopniu rozkładu. 

 

Do czynników, od których zależy zasobność 

gleb , trzeba zaliczyć zespoły organizmów 

glebowych 



Zasobność 

Ocena zasobności gleb jest podstawowym warunkiem 
racjonalnego nawożenia 

 

Duży wpływ na kształtowanie się zasobności gleb ma nawożenie. 

- Stosowanie nawozów organicznych w ilości powyżej 20 t/ha 
obornika wpływa na podniesienie zawartości próchnicy i azotu 
ogólnego w glebie 

- Nawozy wapniowe wpływają nie tylko na odczyn gleby  ale mogą 
także powodować wzrost zawartości przyswajalnych form fosforu i 
potasu. 



Żyzność 

 Żyzność gleby warunkuje współdziałanie 
gleby we wzroście, rozwoju i plonowaniu 
roślin; przejawia się to w zdolności gleby 
do przekazywania bytującym na niej 
roślinom składników pokarmowych, wody, 
powietrza, ciepła itp. 

• Żyzność nie zawsze idzie w parze z 
zasobnością. Na glebach z natury 
zasobnych rośliny mogą się źle rozwijać 
kiedy inne czynniki nie będą sprzyjały. 



Żyzność 

 Żyzność naturalna podlegająca wpływowi 

człowieka, jest charakterystyczna dla gleb 

uprawnych, w których została ona w 

mniejszym lub większym stopniu 

zmieniona przez działalność człowieka 





 



Urodzajność 

• Urodzajność oznacza zdolność gleby do wytwarzania 

plonów. Wyraża się plonem z jednostki powierzchni.  

 

• Urodzajność ma charakter zmienny. 

Uzależniona jest od uprawianego gatunku i rodzaju roślin, 

od możliwości, terminowego wykonania zabiegów 

uprawowych, od czasu wysiewu, nawożenia itp.. 



Nawożenie 

Gospodarstwa posiadające dużą obsadę 

zwierząt na 1 ha (2 – 1,5 DJP) 

Nawożenie bazuje na nawozach 

organicznych produkowanych we własnym 

gospodarstwie: oborniku, gnojowicy lub 

gnojówce 

Ilość tych nawozów jest wystarczająca do 

właściwego odżywienia uprawianych roślin 

 

 



• Gospodarstwa o systemie mieszanym 

(liczba zwierząt od 1,5 – 0,6 DJP) 

- Produkcja roślinna i zwierzęca równoważy się 

- Właściwy płodozmian z odpowiednią ilością roślin 

motylkowatych wpływa na podnoszenie żyzności gleby i 

jej zasobność w składniki pokarmowe 

- W większości wypadków dodatkowe nawożenie 

mineralne nie jest potrzebne 



Gospodarstwa z małą ilością zwierząt (poniżej 0,6 DJP) 

- W gospodarstwach tych występuje ujemny bilans 
substancji organicznej w tym i azotu 

(ze względu na niewielką obsadę zwierząt) 

- Właściwy płodozmian z włączeniem roślin 
motylkowatych nie zawsze jest w stanie zbilansować 
niedobory (w zależności od uprawianych roślin) 

- Stosowanie dozwolonych nawozów w celu uzupełniania 
składników pokarmowych 



Gospodarstwa bez produkcji zwierzęcej 

- Są to najczęściej gospodarstwa specjalistyczne 

- Nie ma w nich produkcji własnych nawozów 

organicznych pochodzenia zwierzęcego 

- Właściwy płodozmian z udziałem roślin motylkowatych 

jest bardzo ważny 

- Gospodarstwa te muszą najczęściej stosować 

dozwolony nawozy organiczne i mineralne 
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Porównanie działania nawozowego 

obornika i kompostu 
wyszczególnienie Bez 

obornika 
obornik kompost 

Plon względny roślin uprawnych 100 116 118 

Wpływ na glebę 

Substancja organiczna 1,48 1,56 1,62 

Fosfor ogółem 70 76 85 

Fosfor przyswajalny 34 48 60 

Potas przyswajalny 260 326 356 



Rośliny motylkowate 

Rośliny motylkowate w prawidłowo ułożonym płodozmianie powinny stanowić 

ok. 25 – 30% 

Azot wiązany w procesie symbiozy, jest lepiej wykorzystywany przez rośliny niż 

z nawozów mineralnych. (Rośliny motylkowate wiążą o 20% azotu więcej 

niż pobierają z plonem nasion) 

Mają bardzo rozwinięty system korzeniowy, nawet do 2,4 m i jego rozwój trwa 

aż do końca kwitnienia – właściwości strukturotwórcze. 

Dzięki tak rozwiniętemu systemowi korzeniowemu rośliny te pobierają z 

warstwy wymycia związki Ca, P, K i przemieszczają je do górnych warstw 

gleby, powodując iż są one dostępne dla roślin następczych 

(ich wydzieliny korzeniowe uruchamiają uwstecznione związki fosforu np. 

po łubinie zostaje na 1 ha ok.. 40 kg P i 45 kg K, po bobiku ok.. 55 – N, 

3,3 – P, 111- K, 44- Ca, 9-Mg) 

 



Rośliny bobowate w płodozmianie 



Mikroorganizmy glebowe 

• Masa mikroorganizmów w dobrze odżywionej glebie waha się miedzy 
3000 kg/ha a 4500 kg/ha 

• Organizmy występujące w zależności od warunków w mikrobiologicznej, 
trwale i strefie przejściowej można podzielić na 6 grup: bakterie 
fotosyntetyzujace, bakterie kwasu mlekowego, drozdze, azotobakter, grzyby 
i promieniowce. 

• Bakterie fotosyntetyzujace - wytwarzają witaminy, bialka, cukry i substancje 
aktywne. 

 

•  Bakterie kwasu mlekowego  - przede wszystkim szybko rozkładają cukry. 
Powstaje przy tym kwas mlekowy, który zapobiega gniciu białka, a tym 
samym uniemożliwia mnożenie się bakterii chorobotwórczych. W ten 
sposób bakterie kwasu mlekowego przyśpieszają rozkład substancji 
organicznej w glebie.  



• Najwięcej mikroorganizmów znajduje się w 
profilu 10 cm od powierzchni oraz w 

ryzosferze (wokół korzeni roślin).  
 

• Najczęściej występującymi grzybami są gatunki z rodzajów: 
Aspergillus, Mucor, Penicillium, Trichoderma, Acremonium, 
Candida, Rhizopus, Chrysosporium. Spośród bakterii 
powszechnie występują Azotobacter, Xanthomonas, 
Agrobacterium, Sarcina, Pseudomonas, Bacillus, 
Arthrobacter, Corynebacterium, Brevibacterium, Serratia, 
promieniowce rodzajów Actinomyces, Nocardia, 
Streptomyces. Większość mikroorganizmów pełni pozytywną 
rolę w środowisku glebowym.  

 



• Ryzosfera  

• Na 1 ha uprawy kukurydzy znajduje się 

150 mln strzępek grzybów – to tyle ile 

wynosi odległość Ziemi do Słońca 



Mikroorganizmy glebowe 

Najwięcej znajduje się ich: 

•  na korzeniach, ze względu na wydzieliny 

korzeniowe 

• w warstwie próchnicznej gleby ze względu 

na jej zasobność 



Rola mikroorganizmów 

• Udział w obiegu pierwiastków (rozkład 

mikrobiologiczny) 

- mineralizacja martwych organizmów i 

resztek organicznych 

- asymilacja wolnego azotu z powietrza 

(bakterie brodawkowe, promieniowce, 

sinice) 



• Działanie glebotwórcze 

• Tworzenie symbioz z wieloma 

organizmami 

• Kontrola rozwoju innych organizmów (np. 

organizmy pożyteczne i chorobotwórcze) 

• „Unieszkodliwianie” toksycznych związków 

chemicznych i jonów metali 



  
Stosowania nawozów zielonych z 
wykorzystaniem roślin głęboko 
korzeniących się 



Roślina 

uprawna lub 

nawóz 

organiczny 

Jednostka 

Współczynniki reprodukcji (+) i degradacji (-) dla 

gleb 

lekkie średnie ciężkie 
Czarne 

ziemie 

Okopowe 1 ha -1,26 -1,40 -1,54 -1,02 

Kukurydza 1 ha -1,12 -1,15 -1,22 -0,91 

Zboża i 

oleiste 
1 ha -0,49 -0,53 -0,56 -0,38 

Strączkowe 1 ha +0,32 -0,35 +0,36 +0,38 

Trawy w polu 1 ha +0,95 +1,05 +1,16 +1,16 

Bobowate 

drobnonasie

nne i ich 

mieszanki z 

trawami 

1 ha +1,89 +1,96 +2,10 +2,10 

Obornik 

(20% s.m.) 
1 t +0,070 

Gnojowica 

(10% s.m.) 
1 t +0,028 

Słoma (85% 

s.m.) 
1 t +0,180 



• Gleba lekka 

• 1. ziemniaki (-1,26) 

• 2. żyto ozime (-0,49) 

• 3. Rzepak ozimy (-0,49) 

• 4. Pszenżyto (-0,49) 

RAZEM: -2,73 do zrekompensowania strat 

potrzeba zastosowania 39 ton  obornika 



• Gleba lekka 

• 1. Ziemniaki wczesne / warzywa (-1,26) 

• 2. Żyto ozime (-0,49) 

• 3. Mieszanka motylkowo-trawiasta (+1,89) 

• 4. Pszenżyto (-0,49) 

• RAZEM -0,35 wystarczy 5 t obornika 
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Bilans azotu 

Roślina + N w kg/ha - N w kg/ha 

Buraki cukrowe 50t - 100 

Pszenica ozima 7t - 154 

Jęczmień ozimy 7t - 154 

Jęczmień ozimy6t - 132 

Wyka – nawóz 

zielony 

80 - 

Bilans 80kg/4ha = 

+20kg/ha 

540kg/4ha= - 135 

kg/ha 



141 

Roślina + N w kg/ha  - N w kg/ha 

Kukurydza 6t - 130 

Pszenica ozima 5,5t - 120 

Motylkowe międzyplon 80  - 

Owies 5 t - 100 

Koniczyna czerwona 12t 400 150 

Pszenica 5,5t -  120 

Motylkowe – międzyplon 80 - 

Jęczmień - 100 

Motylkowe – międzyplon 80 - 

Bilans 640kg/6ha= 

+107kg/ha 

690kg/6ha= - 

115kg/ha 
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Roślina + N w kg/ha - N w kg /ha 

Trawa z koniczyną 300 150 

Trawa z koniczyną 400 150 

Ziemniaki, marchew - 100 

Pszenica - 120 

Peluszka (pasza) 350 160 

Roślina motylkowa – 

poplon 

100 - 

Owies - 110 

Pszenica - 120 

Bilans 1150kg/7ha= 

+164kg/ha 

910kg/7ha= - 130kg/ha 



Warzywa a próchnica 

• W trakcie ich uprawy mineralizacji ulega 

od 1,1 do 1,5 t/ha próchnicy, którą należy 

zrekompensować 15-16 t/ha obornika 



• Wyniki wieloletnich doświadczeń 

prowadzonych w IUNG Puławy dowodzą, że 

zarówno duża bioróżnorodność roślin, 

prawidłowy płodozmian połączony ze 

stosowaniem obornika, jak i przyorywanie 

nawozów zielonych, w tym słomy, są 

konieczne, aby zwiększyć tempo 

gromadzenia węgla organicznego w glebach 

lekkich, średnich i zdegradowanych. 

 



• Zmiana gatunkowa uprawianych roślin 

wzbogaca kompozycję mikrobiologiczną 

poprzez wydzieliny korzeniowe 

uprawianych roślin pobudzające różne 

grupy mikroorganizmów glebowych 



Płodozmian, wprowadzenie międzyplonów 

 
BUDUJEMY ŻYZNOŚĆ GLEBY, WYKORZYSTUJEMY 
ZASTOSOWANE NAWOZY, OGRANICZAMY WYSTĘPOWANIE 
CHWASTÓW  ORAZ  AGROFAGÓW 

 

- umożliwienie pełnego wykorzystania składników pokarmowych z 
gleby poprzez  właściwe umieszczenie gatunków w płodozmianie i 
następstwo po sobie roślin o  różnym zapotrzebowaniu i różnej 
zdolności pobierania składników 

 

- ograniczenie wymywania składników pokarmowych, głównie 
związków azotu i potasu do wód gruntowych, poprzez uprawę roślin 
o różnym zasięgu systemu korzeniowego  oraz ochronę gleby przed 
erozją 

 

- ograniczenie porażenia uprawianych gatunków warzyw przez 
specyficzne choroby i  szkodniki przenoszone za pośrednictwem 
gleby i resztek pożniwnych 

 

- ograniczenie nasilenia występowania uciążliwych gatunków 
chwastów 

 



Międzyplony ważny element 

płodozmianu 
• Regularna i racjonalna uprawa międzyplonów 

stymuluje całoroczną produkcję biomasy 
roślinnej, a tym samym zmniejsza straty 
składników pokarmowych wskutek działania  
czynników atmosferycznych 

• Dodatkowa biomasa = zwiększenie potencjalnego 
zapasu składników pokarmowych 

 

• Zwiększenie masy mikroorganizmów glebowych 

 

• Korzystniejsza i stabilniejsza struktura gleby 
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Szanujmy zatem gleby 

 

• Hipokrates (377 r. p.n.e. ) powiedział 

"Prawidłowy rozwój człowieka, zwierzęcia i 

rośliny zależy od jakości gleby"  
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Warsztat pracy - gleba 

Do najważniejszych i naturalnych funkcji gleby należą: 

- funkcja produkcyjna: wydawanie optymalnych dla danego 
stanowiska wysokiej jakości plonów. 

- funkcja przekształcania: zaopatrzenie roślin w składniki 
pokarmowe, niezbędne do wytworzenia zadowalającego 
plonu, 

- stwarzanie organizmom glebowym warunków do życia i 
rozwoju 

- funkcja rozkładu – rozkład resztek roślinnych i 
zwierzęcych i wprowadzanie składników pokarmowych 
do obiegu  

 



- funkcja samoregulacji – np. ograniczanie i 

regulowanie poziomu organizmów 

chorobotwórczych występujących w 

glebie, do poziomu nie zagrażającego 

roślinom uprawnym 

- funkcja filtrowania, sorpcji i ochrony 

buforowej – rozkład substancji 

szkodliwych, zapobieganie stratom 

składników pokarmowych, oraz dwutlenku 

węgla. 
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Plonowanie ziemniaka w 

zależności od sposobu nawożenia  

Nawozy 

zielone 

Bez obornika Z obornikiem Z kompostem Średnio 

Bez  19,2 24,27 29,9 24,39 

Seradela 27,63 38,93 43,13 36,57 

Rajgras 23,33 31,83 36,37 30,51 

Facelia 24,57 34,33 38,83 32,58 

Rzepak 24,43 35,37 39,3 33,43 

Gorczyca 26,47 37,07 40,43 34,66 

Średnio 24,42 33,63 38,01 





   Przyjmuje się, że na plon ziemniaka 

 w 31 % wpływa nawożenie,  

w 22% –  kompleks glebowy, 

 w 11% – rejon uprawy,  

w 5% – kategoria ciężkości gleby, 

 w 31% – nawadnianie  



Ochrona naturalnych wrogów 

 



Larwy biedronek zjadają mszyce 

Larwa w czasie 

rozwoju niszczy 

ponad 2000 

mszyc. 

Dziennie do 300; nie 

wszystkie 

całkowicie 

wykorzystuje. 
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Zalety pasów kwietnych: 

 
• Zapewniają schronienie, nektar, pyłek kwiatowy i alternatywne źródła pokarmu 

dla wielu gatunków naturalnych wrogów, w tym drapieżców, parazytoidów i 

owadów zapylających. 

 

• Dobrze odżywieni wrogowie naturalni żyją dłużej, mają więcej potomstwa, a co 

za tym idzie mają większy wpływ na kontrolowanie populacji szkodników. 

 

• Środowisko z wieloma gatunkami drapieżców i parazytoidów, naturalnie 

występującymi w sadzie, umożliwia najskuteczniejsze biologiczne zwalczanie 

szkodników. Każdy z naturalnych wrogów przyczynia się do redukcji 

populacji różnych stadiów rozwojowych szkodników w różnych porach roku. 

 

• Pasy kwietne w międzyrzędziach są szczególnie cenne dla wrogów naturalnych 

przemieszczających się na niewielkie odległości, takich jak małe parazytoidy. 

 

. 



• Pasy kwietne odgrywają ważną rolę w utrzymywaniu liczebności głównie 

drapieżców polifagicznych (tzw. generalistów) i parazytoidów, które przyczyniają się 

do biologicznego zwalczania szkodników w sadzie. Drapieżce polifagiczne nie są 

wyspecjalizowane pokarmowo i żywią się wieloma różnymi gatunkami 

szkodników lub chwastów. Ich przeciwieństwem są gatunki wyspecjalizowane 

pokarmowo (tzw. monofagi lub oligofagi) odżywiające się jednym lub kilkoma blisko 

spokrewnionymi gatunkami 

 

 Pasy kwietne są szczególnie atrakcyjne dla drapieżców latających, dorosłych 

bzygów, złotooków i małych błonkówek (parazytoidów), które żywią się nektarem i 

pyłkiem kwiatowym. Ich larwy są drapieżne i żywią się głównie mszycami. 

 

• Rośliny tworzące pasy kwiatowe przyciągają również wiele innych gatunków 

drapieżnych stawonogów, takich jak biedronkowate, dziubałkowate, skorki, 

biegaczowate, tasznikowate, omomiłkowate, drapieżne pryszczarkowate i pająki 

 

• Nieuprawiana gleba w pasach kwiatowych sprzyja rozwojowi pożytecznych 

stawonogów żyjącym przy gruncie i o zróżnicowanej diecie, takich jak 

biegaczowate i pająki. 

 

• Dodatkowym atutem pasów kwiatowych jest zwiększona atrakcyjność sadu dla 

owadów zapylających, takich jak pszczoły miodne i pszczoły samotnice. 

 

 



•  Najlepsze rezultaty uzyskano natomiast 

przy trzyletnich pasach kwietnych. Już 

przy roślinach dwuletnich zapylenie 

wzrosło o 27% w porównaniu z roślinami 

trzymiesięcznymi. Ponadto analiza 

wskazuje, że wzrost efektywności 

zapylania roślin uprawnych utrzymuje się 

nawet po 3 latach od wysiewu pasa 

kwietnego. 



• Kolejnym istotnym wnioskiem 

autorów syntezy jest to, że 

zwiększona różnorodność gatunkowa 

kwitnących roślin zastosowanych w 

pasie kwietnym zwiększa zapylanie 

roślin w przyległej uprawie. 

Zwiększenie ilości gatunków roślin z 

1 do 25 wpływało na wzrost 

zapylenia nawet o 52%.  



• Analiza wykonana przez autorów wykazała, że pasy 

kwietne pozytywnie wpływają na ochronę roślin 

uprawnych przed szkodnikami (wzrost o 16% w 

stosunku do pól, przy których nie było rozwiązań 

ekosystemowych). W większości przypadków widoczny 

był dobroczynny wpływ na usługi w postaci zapylania 

roślin. Ustalono, że wpływ pasów kwietnych na zapylanie 

roślin znacząco wzrasta wraz ze zróżnicowaniem 

gatunkowym i wiekiem roślin znajdujących się w pasie. 

Sugeruje to, że jakość pasa kwietnego może być 

kluczowa w uzyskaniu zakładanego celu. Ważnym przy 

zakładaniu pasów kwietnych czy zadrzewień 

śródpolnych wydaje się również ich odległość od pola z 

rośliną uprawną, ponieważ wraz ze wzrostem dystansu 

spada efektywność zapylania roślin rolniczych. 



• Na przestrzeni wielu lat, w szwajcarskich sadach 

jabłoniowych z pasami kwiatowymi złożonymi z 

30 gatunków dwuletnich i wieloletnich roślin 

kwiatowych, odnotowano znaczący spadek 

występo- 

 wania mszycy jabłoniowo-babkowej do wartości 

poniżej progu szkodliwości ekonomicznej (źródło 

 



• W belgijskich sadach jabłoniowych z pasami 

kwiatowymi złożonymi z 20 gatunków 

jednorocznych, dwuletnich i wieloletnich roślin 

kwiatowych odnotowano, na przestrzeni wielu 

lat, wzrost populacji drapieżców mszyc, a 

uszkodzenia powodowane przez mszycę 

jabłoniowo-babkową znacząco spadły do 

wartości poniżej progu szkodliwości ekono- 

  micznej, pomimo braku stosowania 

insektycydów.  

• (źródło: Instytut Badawczy w Gembloux 

 



• We Francji, obecność kwitnących roślin 

rumianu polnego, chabra bławatka i 

złocienia właściwego w pobliżu młodych 

drzew gruszy zaatakowanych przez 

miodówkę, znacząco ograniczyło dalsze 

rozprzestrzenianie się szkodnika w 

przeciągu dwóch tygodni (źródło: GIS 

Fruits / INRA). 

 



• We Francji, pasy kwiatowe w międzyrzędziach 

sadu założonego z moszczowych odmian jabłoni 

zwiększyły liczebność biedronek i larw bzygów w  

 koloniach mszyc o około 60 % (źródło: GIS Fruits 

/ 

 



Źródło: UP Poznań 



• Zmiana gatunkowa uprawianych roślin wzbogaca 

kompozycję mikrobiologiczną poprzez wydzieliny 

korzeniowe uprawianych roślin pobudzające różne grupy 

mikroorganizmów glebowych 



Ochrona roślin przed chorobami i szkodnikami 

 
PROFILAKTYKA I MONITORING 

 

1. Stosowanie organizmów antagonistycznych w stosunku do chorób 

roślin (Trichoderma ssp., Phytium oligangrum, Bacillus subtilis) 

2. Stosowanie pułapek: lepowych, feromonowych, świetlnych, 

zapachowych 

3. Stosowanie organizmów pasożytujących np. kruszynek – 

pasożytuje jaja omacnicy prosowianki 

4. Stosowanie olejków eterycznych np. Larvasoil, preparat na bazie 

oleju z cebuli 

5. Stosowanie preparatów roślinnych stymulujących wzrost i 

odporność roślin (np. pokrzywa) 

6. Stosowanie nawozów i preparatów zawierających krzem. 

7. Ochrona wrogów naturalnych szkodników i tworzenie im warunków 

do rozwoju 

8. Stosowanie właściwej ilości cieczy i techniki oprysku 

  Obecnie na liście środków ochrony roślin  dozwolonych w 

produkcji ekologicznej znajduje się 110 preparatów 



 

Źródło: D. Metera 



Źródło: Sprawozdanie z badań podstawowych prowadzonych w 2020 roku na rzecz 

rolnictwa ekologicznego kierownik projektu dr M. Tartanus 
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Źródło: Instytut Ogrodnictwa 



Substancja 
Uprawa 

Agrofag/ Agrofag/ Przygotowanie/

stężenie cieczy 

roboczej 

Metoda 

aplikacji 
Faza rozwojowa rośliny 

Termin 

zastosowania 

Liczba 

zabiegów min - 

maks 
podstawowa Działanie Łacina 

Chitozan 
Winorośl 

właściwa 

Elicytor roślinny 

/ stymuluje 

odporność 

roślin na grzyby 

i bakterie 

chorobotwórcz

e. 

  
≥ 85% 

chitozanu 

Oprysk małą 

lub średnią 

ilością środka 

BBCH 10 do BBCH 79   8 

Chitozan 

Drzewa i 

krzewy 

ozdobne 

Drzewa 

owocowe 

Jeżyna, 

borówka, 

jagoda 

Elicytor 

roślinny/ 

stymuluje 

odporność 

roślin na grzyby 

i bakterie 

chorobotwórcz

e. 

  
≥ 85% 

chitozanu 

opryski małą 

lub średnią 

ilością środka 

BBCH 09 do BBCH 89   8 

Odstęp 

pomiędzy 

zabiegami 

(min) 

Dawka 

substancji 

podstawowej 

Wydatek cieczy 

roboczej l/ha 

Całkowita 

dawka lub 

zalecane 

stężenie dla 

pojedynczego 

zastosowania 

Łączna dawka 

(min/max) 

Minimalny 

odstęp czasu 

pomiędzy 

zabiegami a 

zbiorami (okres 

karencji) 

Uwagi 

    

2 tygodnie 50-100 g/ha 200-400 100-400 g/ha     

Sposób sporządzenia 1: 

Proszek dodać do zbiornika 

wypełnionego w połowie wodą, 

upewniając się, że proszek jest 

równomiernie rozprowadzony 

na powierzchni, tak by uniknąć 

zbrylenia. Mieszać energicznie 

uzupełniając zbiornik wodą. 

Stosować zaraz po 

przygotowaniu Sposób 

sporządzenia 2: Proszek 

rozpuścić w wodzie o pH<5. pH 

wody regulować przez dodanie 

7 ml octu (8% kwas octowy) na 

1 l wody. 

    

POKAŻ MNIEJ 

https://rolnictwo-ekologiczne.ior.poznan.pl/wyniki-wyszukiwania


Odstęp 

pomiędzy 

zabiegami 

(min) 

Dawka 

substancji 

podstawowej 

Wydatek 

cieczy 

roboczej l/ha 

Całkowita 

dawka lub 

zalecane 

stężenie dla 

pojedynczego 

zastosowania 

Łączna dawka 

(min/max) 

Minimalny 

odstęp czasu 

pomiędzy 

zabiegami a 

zbiorami 

(okres 

karencji) 

Uwagi 

      

Dozownik na 

płyn: 0.08 do 

0.16 l/ha 

Dozownik na 

granulki: 17.6 

do 35.2 g/ha 

    4 do 5 dozowników na ha 

Odstęp 

pomiędzy 

zabiegami 

(min) 

Dawka 

substancji 

podstawowej 

Wydatek 

cieczy 

roboczej l/ha 

Całkowita 

dawka lub 

zalecane 

stężenie dla 

pojedynczego 

zastosowania 

Łączna dawka 

(min/max) 

Minimalny 

odstęp czasu 

pomiędzy 

zabiegami a 

zbiorami 

(okres 

karencji) 

Uwagi 

  

Dozownik na 

płyn: 0.08 do 

0.16 l/ha. 

Dozownik na 

g 

    
4-5 

dozowników / 

ha 
  Wyłącznie do użytku specjalistycznego. 



Substancja 

Uprawa 

Agrofag/ Agrofag/ Przygotowan

ie/stężenie 

cieczy 

roboczej 

Metoda 

aplikacji 

Faza 

rozwojowa 

rośliny 

Termin 

zastosowani

a 

Liczba 

zabiegów 

min - maks 

podstawowa Działanie Łacina 

Gorczyca 

proszek z 

nasion 

Pszenica 

zwyczajna, 

Pszenica 

twarda, 

Pszenica 

orkisz 

Śnieć 

cuchnąca 

pszenicy 

Tilletia caries   
Zaprawianie 

nasion 

Przed 

wysiewem 
Lato - jesień   

Odstęp 

pomiędzy 

zabiegami 

(min) 

Dawka 

substancji 

podstawowej 

Wydatek 

cieczy 

roboczej l/ha 

Całkowita 

dawka lub 

zalecane 

stężenie dla 

pojedynczeg

o 

zastosowani

a 

Łączna 

dawka 

(min/max) 

Minimalny 

odstęp czasu 

pomiędzy 

zabiegami a 

zbiorami 

(okres 

karencji) 

Uwagi 

    

      1500 g/ha 

1,5 kg 

mączki z 

nasion 

gorczycy 

wymieszać z 

4,5 l wody. 

Stosować na 

100 kg 

nasion 

    

    



 
Dziękuję za uwagę  


