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Trendy i innowacje
29 stycznia br. w siedzibie IUNG w Puławach odbyła się konfe-
rencja, którą zorganizowała firma Szałas Agro. Tematami prze-
wodnimi spotkania były: precyzyjne nawadnianie i fertygacja, 
kondycja gleb uprawnych, ochrona roślin oraz nowoczesne 
rozwiązania dotyczące nawożenia i biostymulacji roślin.

O projekcie

Szałas Agro to projekt, który powstał 
w wyniku poszukiwania coraz bardziej 
profesjonalnych rozwiązań dla upraw 
ogrodniczych, umożliwiających produk-
cję wysokiej jakości owoców. Zaprezen-
towane podczas spotkania rozwiązania 
są efektem długoletnich prac i badań 
partnerów Szałas Agro. Firmy te łączą 
nie tylko relacje handlowe, lecz także 
ciągła wymiana opinii oraz poszukiwa-
nie lepszych rozwiązań w odpowiedzi na 
coraz większe wymagania rynku. Wiele 
z rozwiązań omówionych podczas kon-
ferencji zostało opracowanych z myślą 
o uprawach ekologicznych, doskonale 
wpisując się w trend zrównoważonego 
rolnictwa. Są to rozwiązania innowa-
cyjne i precyzyjne, opracowane w celu 
maksymalizacji efektów i osiągnięcia jak 
najwyższej jakości produktu bez zakłó-
cania środowiska naturalnego.

Zapobiec degradacji gleb
Rozwój zrównoważonych metod upra-
wy roślin ogrodniczych może wpły-
nąć na wysoką jakość plonów oraz 
zwiększenie naturalnej żyzności gleby 

z wykorzystaniem pożytecznych bak-
terii, grzybów mykoryzowych, a także 
innych komponentów biosfery gleby. 
W tym też celu – jak informowała prof. 
dr hab. Lidia Sas-Paszt, kierownik Za-
kładu Mikrobiologii z Instytutu Ogrod-
nictwa w Skierniewicach – w jednostce 
tej powstała kolekcja pożytecznych mi-
kroorganizmów glebowych – SYMBIO 
BANK.

Na świecie zwiększa się liczba ludno-
ści, a co za tym idzie wzrasta również 
zapotrzebowanie na żywność. Przy 
zmniejszającej się powierzchni gleb 
uprawnych na osobę konieczny jest więc 
wzrost produkcji z jednostki powierzch-
ni. W związku z intensywnością upraw 
dochodzi do degradacji gleby. W glebach 
Polski zawartość próchnicy wynosi od 
0,5 do 3,2% – średnio 1,5%. W przeciągu 
30 lat zmniejszyła się ona o około 40%. 

Obecnie gleby bardzo kwaśne i kwaśne 
stanowią w Polsce aż 60%, a gleby o od-
czynie obojętnym i zasadowym 38%. 
Polska jest jedynym krajem europej-
skim, w którym zakwaszenie użytków 
rolnych jest tak duże. Najsilniejsze jest 
ono w województwach łódzkim, mało-
polskim i podkarpackim. Problemem 

w niektórych rejonach jest niska lub 
bardzo niska zawartość w glebie fosfo-
ru dostępnego dla roślin – największy 
problem odnotowano w wojewódz-
twach w południowo-wschodniej Pol-
ski oraz w województwie podlaskim. 
Natomiast najniższa zawartość potasu 
dostępnego dla roślin występuje w gle-
bach województw łódzkiego i mazo-
wieckiego. W Polsce powierzchnia gleb 
mało żyznych i niskiej jakości stanowi 
aż 89%. Występuje również zagrożenie 
erozją – na 30% terytorium kraju ero-
zją wodną, a na 28% gruntów rolnych 
erozją wietrzną.

Degradacja oznacza zmniejszenie ekolo-
gicznej lub produkcyjnej wartości gleby 
w wyniku niekorzystnych zmian. Bezpo-
średnio lub pośrednio wpływa na to che-
mizacja rolnictwa, a szczególnie niewłaś-
ciwe stosowanie nawozów mineralnych, 
chemiczne metody walki ze szkodnikami 
pól i lasów, niewłaściwe metody uprawy 
(np. ugniatanie gleby), nadmierny wypas 
zwierząt, uprawa roślin, których zmiano-
wanie zmniejsza zawartość próchnicy, 
a także niewłaściwe wapnowanie. Spa-
dek odczynu gleby zakłóca pobieranie 
składników pokarmowych przez rośliny. 
W wyniku tego plony są niskie, podobnie 
jak efektywność działania składników 
pokarmowych, ponadto w środowisku 
glebowym zwiększa się mobilność me-
tali ciężkich – są one łatwiej pobierane 
przez rośliny. W celu ograniczenia skut-
ków degradacji gleb uprawnych należy 
m.in.: stosować nawożenie organicz-
ne, w tym kwasami humusowymi 
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa.  
Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania 
produktu wskazanych na etykiecie. www.rolnictwoodpowiedzialne.pl

Bardzo wysoka skuteczność i szerokie spektrum ochrony  
przed patogenami wywołującymi straty w trakcie przechowywania. 

Tylko jedna substancja aktywna – fludioksonil. 

Najkrótsza na rynku karencja – tylko 3 dni! 

Łatwość użycia i dopasowanie w wielu programach
ochrony przedzbiorczej.

Zapobiega powstawaniu odporności – brak SDHI.
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BEZPIECZNE PRZECHOWYWANIE?

TYLKO Z GEOXE

Zasady i tabela mieszania

Przeciwdziałanie odporności:  
IRAC, FRAC

Program Ochrony
Roślin Sadowniczych
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Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie 
i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

 Zastosuj nowoczesny fungicyd do ochrony jabłoni i gruszy 
przed najważniejszymi chorobami grzybowymi

 Przekonaj się, jak bezpiecznie działa Xemium® 
nawet w warunkach stresowych dla roślin

 Sprawdź elastyczność w zakresie mieszania i działania 
niezależnie od temperatury

 Korzystaj z niskiej dawki i wygodnego opakowania

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

Dopasowany do Twoich potrzeb
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Teraz czytaj też online

Przed zbiorami 

ziarnkowych, po zbiorach 

pestkowych  
13

Bawełnica korówka  

coraz groźniejsza
14

Nr 5/2018 wrzesień

Ochrona drzew 

owocowych 

jesienią
Anita Łukawska, redakcja „Czereśnia”

C
horoby kory i drewna są coraz groźniejsze dla drzew owocowych. 

Stanowią problem w sadach w pełni produktywnych i młodych 

(nawet w roku ich posadzenia). Obecnie większość sadów jabło-

niowych zakładana jest z drzewek na podkładce ‘M.9’ i odmian 

atrakcyjnych rynkowo (‘Szampion’, ‘Elise’, mutanty z grupy ‘Gala’), których 

wadą jest podatność na te choroby. Zagęszczenie drzew również ułatwia 

rozprzestrzenianie się patogenów wywołujących choroby kory i drewna. 

W ostatnich sezonach także pogoda sprzyja masowym porażeniom drzew, 

szczególnie po zbiorze owoców i stymuluje rozwój grzybów często perma-

nentnie przez cały rok.

Drzewa ziarnkowe

Najgroźniejszą obecnie chorobą 

z tej kategorii jest rak drzew owo-

cowych (fot. 1) wywoływany przez 

grzyb Neonectria dittissima (syn. 

Nectria galligena lub Neonectria 

galligena). Grzyb infekuje głównie 

drzewa ziarnkowe, częściej jabło-

nie niż grusze. Formą przetrwalną/

zimującą patogenu jest grzybnia na 

powierzchni porażonych tkanek.  

Infekcji natomiast dokonują zarod-

niki konidialne i workowe. Pierwsze 

z nich grzyb wytwarza przez cały 

okres wegetacyjny (od maja do listo-

pada), natomiast drugie od wrześ-

nia do marca, czyli w czasie wcho-

dzenia drzew w okres spoczynku 

i podczas jego trwania. Miejscem 

infekcji są wszelkie zranienia kory 

(na pniach, gałęziach i pędach) oraz 

po oberwaniu owoców i świeże bli-

zny poliściowe. Najbardziej 

Wyznaczanie dojrzałości 

zbiorczej
Sylwia Ciara, doradca sadowniczy, Soska Konsulting

Z
biór owoców to najważniejszy okres w kalendarzu sadownika. 

W rzeczywistości jego przebieg rzutuje na końcowy efekt prac z ca-

łego roku. Optymalny termin zbioru jest decydującym czynnikiem 

wpływającym na jakość przechowywanego towaru oraz procent 

ewentualnych ubytków w tym czasie. 

Często słyszy się, że właściwe wy-

znaczenie optymalnego terminu doj-

rzałości zbiorczej wpływa na później-

szą zdolność przechowalniczą owo-

ców. Co tak naprawdę kryje się pod 

terminem „dojrzałość zbiorcza”? 

Jest to stan fizjologiczny owocu, kie-

dy proces oddychania jest najmniej 

intensywny. Taki stan utrzymuje się 

niestety jedynie kilka dni, po tym 

czasie oddychanie zaczyna ponow-

nie wzrastać, by w efekcie osiągnąć 

maksimum – co będzie oznaczało, 

że owoc przeszedł do stanu dojrzało-

ści konsumpcyjnej. Takie owoce nie 

nadają się do długiego przechowy-

wania, ponieważ wiąże się to z ryzy-

kiem zbyt dużych ubytków podczas 

przechowywania oraz pogorszeniem 

ich jakości. Obecnie konsumenci 

mają dość wysokie wymagania co 

do jędrności oferowanego towaru, 

szczególnie zachodnie sieci hiper-

marketów.

Niestety, mimo łatwego dostępu 

do wielu metod wyznaczania doj-

rzałości zbiorczej owoców sadow-

nicy w dużej mierze opierają się na 

orientacyjnym terminie zbioru po-

szczególnych odmian (kalendarz). 

Obserwacje koloru nasion, inten-

sywności rumieńca, wielkości  

Nowoczesne technologie 

przechowalnicze – nowe wyzwania

Dr Krzysztof P. Rutkowski, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach

T
emat nowoczesnych technologii przechowalniczych niejedno-

krotnie już gościł na łamach prasy ogrodniczej. Ich zastosowanie 

w praktyce daje możliwości zarówno znacznego wydłużenia okre-

su przechowywania, jak i korzystnie wpływa na trwałość owoców 

wielu gatunków w obrocie handlowym. Jednak by w pełni wykorzystać 

możliwości, jakie dają innowacyjne technologie, należy bezwzględnie 

przestrzegać zasad ich stosowania.

Innowacyjne technologie

W literaturze odnajdujemy wiele de-

finicji pojęcia innowacyjność. Jedną 

z nich można odnaleźć w Programie 

Operacyjnym Innowacyjna Gospo-

darka, gdzie przez innowację rozu-

mie się wprowadzenie do prakty-

ki w przedsiębiorstwie nowego lub 

znacząco ulepszonego rozwiązania 

w odniesieniu do produktu (towaru 

lub usługi), procesu, marketingu lub 

organizacji (http://www.pi.gov.pl). 

Zatem w odniesieniu do indywidu-

alnego gospodarstwa czy obiektu 

w grupie producentów innowacyjną 

technologią będzie każda, w której 

pojawią się nowe elementy sprzyja-

jące utrzymaniu jakości (np. syste-

my chłodnicze, wyposażenie obiek-

tu, pozbiorcze traktowanie, skład 

atmosfery). Dla niektórych będzie 

to technologia kontrolowanych at-

mosfer, dla innych technologia po-

pularnie zwana ULO, a jeszcze dla 

innych technologie o ekstremalnie 

niskim stężeniu tlenu w atmosferze 

przechowalniczej. Dla wielu innowa-

cją będzie zastosowanie pozbior-

czego traktowania owoców 1-me-

tylocyklopropenem (1-MCP). 

Innowacją będzie również zmia-

na urządzeń chłodniczych czy 

urządzeń do utrzymania i kontroli  

FOT. 1. Test skrobiowy jest najprostszą, a zarazem najtańszą 

metodą określania dojrzałości owoców w warunkach domowych

FOT. 1. Uszkodzenia gradowe
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AQUADULCE

Bardzo wczesna odmiana bobu przeznaczo-

na do najwcześniejszych upraw, oraz w okre-

sie późniejszym. Mocna roślina wysokości 

90–100 cm. Strąki długości ok 25 cm zawierają 

5–7 dużych nasion (ok. 3 cm). 

Nasiona jasnozielone bez czarnego znamiona. 

Odmiana odpowiednia do mechanicznego łu-

skania. Bardzo wysoki plon.

Holandia

MALIBU F1 – Tm.F.V.N. LS.L 
cowO .ansezcw ozdrab anaim dO

180-220 g. Roślina o dużym wigo-
 ,mywoinezrok eimet sys mynlis ,ezr

ciągłym wzroście i wysokiej odpor-
-odrawt jeik osyw o ecowO .icśon

 ,enanwór yw ,etsiluk ,entłatzsk ,icś

-rab ,ik tęip zeb ,enoiwrabyw eindał
dzo odporne na pękanie. Brak pro-

blemów z szarą pleśnią. Odmiana 

o bardzo wysokim plonie handlowym,

wyjątkowo atrakcyjnych i smacznych 

owocach.

PARICA F1 – Tm.F.V.N.LS.L. 
 cowO .ansezcw ozdrab an aimdO

170-200 g. Odmiana o silnym sys-
 ocein ,myłgąic ,myw oinezrok eimet

 ozdrab ogetald ,eicś orzw myzsjeinlow
dobrze plonuje w niskich obiektach. 

Grona bardzo gęsto osadzone. Owo-

ce kształtne, kuliste, bardzo twarde

i odporne na pękanie. Ładnie i rów-

nomiernie wybarwione, bez piętki. 

Odmiana o bardzo wysokim plonie 
hcyd rawt ,hcynjyckarta ,mywoldnah

i bardzo smacznych owocach. 

Parica F1 bardzo dobrze plonuje 

również w trudnych warunkach glebo-

.hcynzcytam ilk i hcyw

LIANNE F1 – następca

odmiany PRUDO F1

– Tm.F2.V.N.Fr. LS.L. eżud ecowO .ansezcw anaim dO
220-260 g, kuliste, lekko spłaszczone

 icśonnołks zeB .enoinłep yw ezrbod i
do pękania. Grona gęsto osadzo-

ne. Owoce bardzo dobrej jakości

o intensywnej czerwonej barwie, bez 

piętki, twarde i smaczne. Odmiana 

bardzo plenna. Przeznaczona do 

uprawy całorocznej w wełnie mine-

ralnej oraz do upraw tradycyjnych 
mynneisej i mynnesoiw ulk yc w

w szklarniach i tunelach.

MALIBU F1

PARICA F1

LIANNE F1

BÓB AQUADULCE – Bardzo wczesna odmiana (ok. 75 dni) przeznaczona do najwcześniejszych upraw. Wysiew 

w lutym i początku marca w mnożarkach lub w okresie późniejszym bezpośrednio do gruntu. Strąki dł. 25 cm 

zawierające po 5-7 nasion dużej wielkości (ok. 3 cm) w kolorze jasnoseledynowym. Odmiana bardzo plenna.

Cukinia STORRS GREEN F1 – Pod osłony i w polu. Ciemnozielona, cylindryczna, błyszcząca.

Cukinia BLACK BEAUTY długość 18-22 cm. Owoce mają kolor bardzo ciemnej zieleni i błyszczącą skórkę.

Cebula RIJNSBURGER 5 „BALUSTA” – średnio wczesna cebula do bardzo długiego przechowywania. Tworzy 

duże, kuliste cebule z cienką szyjką i łuską koloru słomkowobrązowego. Daje wysoki plon dużych, twardych, 

wyrównanych cebul z bardzo mocną łuską dobrą do obierania.

Cebula YELLOW SWEET SPANISH – duża (8–9 cm) kulista cebula, bardzo wysokie plony, ok. 50%wyższe 

od innych odmian, bardzo silny system korzeniowy – odporna na susze, 3 krotnie szybsze obieranie, bardzo 

atrakcyjna cena.

Cebula WHITE LISBON – po ok. 60 dniach od wysiewu tworzy atrakcyjny szczypior a później białą cebulkę.

Fasole szparagowe zielone do upraw pod osłonami i w polu:

NAJWCZEŚNIEJSZA TEMPO – (55-58 dni) dł. 13 cm śr. 9-10 mm, doskonała w tunelach i pod włókniną oraz 

wczesnych uprawach polowych a jesienią jako poplon. Najwcześniejsza na rynku odmiana zielonostrąkowa.;

FERRARI ciemnozielona błyszcząca dł. 13 cm; śr. 7-8 mm. Bardzo atrakcyjna.

Fasole szparagowe ciemnożółte do uprawy pod osłonami i w polu: 

BERGGOLD (58-61 dni) – dł. 13-15 cm, śr. 9-10 mm. Bardzo wczesna odmiana do upraw przyśpieszonych.

GOLDEN TEEPEE (55-58 dni) – dł. 16-17 cm i śr. 10 mm. Bardzo wczesna odmiana do upraw przyśpieszonych.

ROCQUENCOURT strąki żółto-złote, dł. 17 cm śr. 10 mm czarne nasiona.

NOWOŚĆ Baroma VR Fasola karłowa płaskostrąkowa zielona – płaskie strąki, bez łyka, o dł. 16 cm i szer. ok. 2 cm.

NOWOŚĆ Fasola karłowa płaskostrąkowa żółta ODIR – intensywnie wybarwione, płaskie strąki dł. 14 cm i szer.

ok. 2 cm, bez łyka. Bardzo atrakcyjna i plenna odmiana do bezpośredniego spożycia.

PIETRUSZKA NACIOWA MOSS CURLED 2 – odmiana naciowa,kędzierzawa

Pietruszka naciowa COMMUN 2 – o gładkich liściach. Bardzo intensywnie rośnie, a po ścięciu szybko odrasta.

Por AUTUMN GIANT SNOWFLAKE (tłum.: Jesienny Olbrzymi „Płatek śniegu”) – Średnio wczesna 

odmiana pora o długiej, białej łodydze rzekomej i ciemnozielonych liściach. Przeznaczona do zbioru letniego

i jesiennego. Wysoka wydajność z hektara.

Rzodkiewka SAXA 3 – b. wczesna (22. dni od siewu). Zgrubienia są czerwone, twarde, kuliste i wyrównane.

Kapusty EXPRESS (45 dni) stożkowa, GOLDEN ACRE (50-55 dni) kulista 1-1,4 kg, do wczesnych upraw.

LANGEDIJKER STORADO (120-130 dni). Główki kuliste 3,0-4,0 kg do długiego przechowywania bez strat. 

Sałata krucha GREAT LAKES 118 – duża, o atrakcyjnym wyglądzie (80 dni).

Sałata masłowa MAY QUEEN – do wczesnych upraw wiosennych pod osłonami a później również w polu (65 dni).

Sałata masłowa GROSSE BLONDE – odmiana masłowa do uprawy w polu i pod osłonami. Tworzy duże główki

o jasnozielonych liściach. Odmiana jest odporna na wysokie temperatury. Gotowa do zbioru po ok. 78 dniach od 

wysiewu. Główka umieszczona na wysokim mocnym trzonku.

NOWOŚĆ sałaty ciemnoczerwone, odporne: DELICATO (60 dni) ,Lolo Rossa Assor (50 dni).

Szpinak RESISTOFLAY – Wysoki, wczesny plon (40-45 dni). Liście duże, wzniesione, intensywnie zielone, 

owalne. Do upraw wiosennych, jesiennych oraz zasiewów na zimę. Bardzo wysoka odporność na jarowizację.

DETROIT

BAIKAL

GOLDEN TEEPEE

YELLOW SWEET 

SPANISH

SAXA 3

Papryka BATNA F1 NAJWYŻSZY PLON 

Wczesna typu „duży blok”. Owoce o wyrównanym 

kształcie, ciężkie o grubej ściance, czerwone z połyskiem 

i tolerancją na suche spękania skórki. Miąższ gruby, 

soczysty. B. wysoki, niezawodny plon w tunelach 

wysokich oraz niskich typu igołomskiego. 

Papryka BATISTA F1 Wczesna typu „blok”

o mniejszych owocach od odmiany Batna. Odmiana daje 

bardzo wysoki plon, zarówno w niskich, jak i wysokich 

tunelach. 

Papryka BAMBA – California Wonder Do uprawy polowej i w tunelach foliowych. 

Owoce 10x9 cm o grubych ściankach i czerwonym kolorze. Atrakcyjna cena nasion. 

Do przetwórstwa i na świeży rynek.

BATNA F1PAPRYKA

RIJNSBURGER 

TEMPO

NANTES 5 NABA

Holandia

Hiszpania

Usa

Holandia

GiGante 

de BUlGaria

Burak ćwikłowy DEtroit 2 – (58 dni). Teraz również kalibrowane 

3,0–3,5. Do upraw pod osłonami na botwinkę oraz jako buraczki na 

świeży rynek. Korzeń kulisty, o doskonałej strukturze i intensywnym, 

krwistoczerwonym zabarwieniu. Odmiana znana z wczesności, oraz 

bardzo wysokiego plonu. Radzi sobie dobrze w każdym rodzaju gleby. 

Odporna na mączniaka rzekomego.

Cukinia STORRS GREEN F1 Pod osłony i w polu, ciemnozielona, błysz-

cząca (18–23 cm).

Cukinia BLACK BEAUTY długość 18–23 cm, owoce maja kolor bardzo 

ciemnej zieleni.

Cebula Rijnsburger 5 BALUSTA Średnio wczesna do bardzo długiego 

przechowywania. Tworzy duże, kuliste cebule z cienką szyjką i łuską kolo-

ru słomkowobrązowego. Daje wysoki plon, twardych, wyrównanych cebul 

z bardzo mocną łuską.

Cebula WHITE LISBON Po 60 dniach od siewu tworzy zielony atrakcyjny 

szczypior.

Fasola FERRARI ciemnozielona błyszcząca dł. 13 cm, śr. 7–8 mm, bar-

dzo atrakcyjna.

Fasola żółta BerGGold 58–61 dni dł. 13–15 cm, śr. 9–10 mm, bardzo 

wczesna.

Fasola ROCQUENCOURT Intensywna żółtozłota, dł. 17 cm, śr. 10 mm, 

czarne nasiona.

Marchew NANTES 5 NABA (90–100 dni) Również kalibrowane 1,6–1,8 

oraz 1,8-2,0/bardzo atrakcyjna cena/. O gładkim, walcowatym korzeniu 

tępo zakończonym, dł. ok. 23 cm. Doskonały pomarańczowoczerwony 

kolor – bez wyraźnie zaznaczonego rdzenia. Korzenie nie mają zielonej 

główki. Niepodatna na alternariozę. Nadaje się na rynek warzyw świeżych 

(po umyciu nie tworzy białej skórki). Plony ponad 100 ton/ha.

Marchew FLAKKESE 2 FIVAK (135 dni) Również kalibrowane 1,6–1,8 

oraz 1,8–2,0. Gładki, błyszczący korzeń dł. ok. 24 cm, lekko stożkowaty, 

niemal cylindryczny, tępo zakończony. Odmiana bardzo plenna (ponad 

100 ton/ha). Stanowiąc atrakcyjny surowiec na kostkę oraz do długiego 

przechowywania.

Pietruszka korzeniowa HALBLANGE BERLINER do zbioru już po 

110 dniach wegetacji. Tworzy korzenie długie, stożkowate, gładkie, bez 

zniekształceń. Miąższ biały i smaczny.

Pietruszka naciowa COMMUN 2 – o gładkich liściach, intensywnie rośnie, 

szybko odrasta.

Por zimowy BLAUGRUNER WINTER Odmiana o wysokiej odporności 

na mrozy. Zbiory można przeprowadzić jesienią, zimą lub wiosną. 

Odmiana o bardzo intensywnym wzroście. Przy sadzeniu głęboko rozsady 

i obredleniu, długość łodygi rzekomej wynosi 25–30 cm. Odmiana bardzo 

plenna.

Por GiGante de BUlGaria Wczesna odmiana o bardzo długiej 

łodydze rzekomej (ok. 50 cm), białej u podstawy i zielonkawej w kierunku 

liści. Bardzo szybki wzrost i wysokie plonowanie sprawia, że odmiana 

jest bardzo dobra do produkcji przyśpieszonej oraz w przetwórstwie 

do suszu i mrożonek. Może być produkowany z rozsady oraz siewu 

bezpośredniego.

Rzodkiewka rosso tondo Bardzo wczesna odmiana (zbiór po 

18–20 dniach od siewu). Do upraw przyśpieszonych pod osłonami lub 

pod włókniną oraz w polu przez cały rok. Daje wyrównany plon kulistych, 

kształtnych, intensywnie czerwonych rzodkiewek z połyskiem. Odporna 

na parcenie miąższu i pękanie. Liście krótkie i mocne ułatwiają zbiór i wią-

zanie w pęczki.

Kapusta Golden acre (50–55 dni) kulista 1–1,4 kg do wczesnych upraw.

Kapusta LANGEDIJKER STORADO (120–130 dni) Kulista 3,0–4,0 kg. 

Do przechowywania.

Kukurydza super słodka (Sh2) SWEET SPIRIT F1 (Abbott& Cobb USA) 

bardzo wczesna (75 dni wg. danych USA). Tworzy zwykle dwie kolby 

21–23 cm wypełnione ziarnami aż do wierzchołków i bardzo dobrze 

okryte. Odmiana o bardzo wysokim poziomie cukru i wyjątkowo smacz-

nych ziarnach.

Oferujemy również inne odmiany kukurydzy cukrowej firmy 

Abbott&Cobb.

rosso tondo

GOLDEN GATE (SZKLARNIA, TUNEL) 

» żółte, płaskie strąki, dł. 26–28 cm. szer. 25 mm

GOLD fiELD (W POLU, TUNEL)

» żółte, płaskie strąki, dł. 26-28 cm. szer. 25 mm

ALGARVE (SZKLARNIA, TUNEL)

» zielone, płaskie strąki, dł. 26–28 cm, szer. 25 mm

CObRA (SZKLARNIA, TUNEL)

» ciemnozielone strąki o przekroju okrągłym

» strąki śr. 10 mm dł. 20 cm 

Bardzo wysoki plon niezwykle atrakcyjnych strąków.

• w szklarniach – wysiew od styczeń/luty

• w tunelach i w polu

• bardzo wysoki wczesny plon

• pnące do 4–5 m, zbiór trwa ok. 3 m-ce

• 320–350 roślin / 100 m2

• jedna roślina do jednego sznurka

• nie wymaga cięcia ani prowadzenia

• bezłykowe, bardzo smaczne

• strąki zachowują świeżość do 2 tygodni

żółTA OKRĄGłA 

SUNSHADE 

(tł. parasolka słoneczna) (HS676)

Strąki żółte okrągłe dł. ok 17 cm, 

śr. 10 mm, wyjątkowo atrakcyjne. 

Strąki zachowują świeżość pozbiorczą 

do 2 tygodni. Pnące do 4–5 m, 

zbiór trwa ok. 3 m-c. Do szklarni i 

tuneli, w wełnie mineralnej i podłożach 

tradycyjnych.

Przykład uprawy okolice Kalisza, 

w tunelach 30x7x3 m. 

Wysiew 12 luty, wysadzenie 3 marzec. 

Pierwszy zbiór 10 kwiecień, co 2–3 dni do 

28 czerwca. Nawożenie „pomidorowe” 

wysokopotasowe. Temperatura min. 

w nocy 8ºC, w dzień ok. 16ºC.  Plony: 

SUNSHADE 1300 kg, GOLDEN GATE 1400 

kg / tunel 210 m2.

Ciemnozielona błyszcząca 

okrągła SEYCHELLES

Strąki ok 17 cm, śr. 10 mm. 

Ciemnozielone o wyjątkowym połysku.

FASOLE TYCZNE

Najwyższa opłacalNość

Alseed Marynin 195A 21-030 Motycz, tel. 81 503 12 86 (godz. 9.00 - 21.00) 

e-mail: info@alseed.pl, www.alseed.pl

Pełna oferta na stronie www.alseed.pl Sprzedaż hurtowa, detaliczna i wysyłkowa za zaliczeniem pocztowym.

MALIBU F1 – Tm.F.V.N. LS.L 
cowO .ansezcw ozdrab anaim dO

180-220 g. Roślina o dużym wigo-
 ,mywoinezrok eimet sys mynlis ,ezr

ciągłym wzroście i wysokiej odpor-
-odrawt jeik osyw o ecowO .icśon

 ,enanwór yw ,etsiluk ,entłatzsk ,icś

-rab ,ik tęip zeb ,enoiwrabyw eindał
dzo odporne na pękanie. Brak pro-

blemów z szarą pleśnią. Odmiana 

o bardzo wysokim plonie handlowym,

wyjątkowo atrakcyjnych i smacznych 

owocach.

PARICA F1 – Tm.F.V.N.LS.L. 
 cowO .ansezcw ozdrab an aimdO

170-200 g. Odmiana o silnym sys-
 ocein ,myłgąic ,myw oinezrok eimet

 ozdrab ogetald ,eicś orzw myzsjeinlow
dobrze plonuje w niskich obiektach. 

Grona bardzo gęsto osadzone. Owo-

ce kształtne, kuliste, bardzo twarde

i odporne na pękanie. Ładnie i rów-

nomiernie wybarwione, bez piętki. 

Odmiana o bardzo wysokim plonie 
hcyd rawt ,hcynjyckarta ,mywoldnah

i bardzo smacznych owocach. 

Parica F1 bardzo dobrze plonuje 

również w trudnych warunkach glebo-

.hcynzcytam ilk i hcyw

LIANNE F1 – następca

odmiany PRUDO F1

– Tm.F2.V.N.Fr. LS.L. eżud ecowO .ansezcw anaim dO
220-260 g, kuliste, lekko spłaszczone

 icśonnołks zeB .enoinłep yw ezrbod i
do pękania. Grona gęsto osadzo-

ne. Owoce bardzo dobrej jakości

o intensywnej czerwonej barwie, bez 

piętki, twarde i smaczne. Odmiana 

bardzo plenna. Przeznaczona do 

uprawy całorocznej w wełnie mine-

ralnej oraz do upraw tradycyjnych 
mynneisej i mynnesoiw ulk yc w

w szklarniach i tunelach.

MALIBU F1

PARICA F1

LIANNE F1

BÓB AQUADULCE – Bardzo wczesna odmiana (ok. 75 dni) przeznaczona do najwcześniejszych upraw. Wysiew 

w lutym i początku marca w mnożarkach lub w okresie późniejszym bezpośrednio do gruntu. Strąki dł. 25 cm 

zawierające po 5-7 nasion dużej wielkości (ok. 3 cm) w kolorze jasnoseledynowym. Odmiana bardzo plenna.

Cukinia STORRS GREEN F1 – Pod osłony i w polu. Ciemnozielona, cylindryczna, błyszcząca.

Cukinia BLACK BEAUTY długość 18-22 cm. Owoce mają kolor bardzo ciemnej zieleni i błyszczącą skórkę.

Cebula RIJNSBURGER 5 „BALUSTA” – średnio wczesna cebula do bardzo długiego przechowywania. Tworzy 

duże, kuliste cebule z cienką szyjką i łuską koloru słomkowobrązowego. Daje wysoki plon dużych, twardych, 

wyrównanych cebul z bardzo mocną łuską dobrą do obierania.

Cebula YELLOW SWEET SPANISH – duża (8–9 cm) kulista cebula, bardzo wysokie plony, ok. 50%wyższe 

od innych odmian, bardzo silny system korzeniowy – odporna na susze, 3 krotnie szybsze obieranie, bardzo 

atrakcyjna cena.

Cebula WHITE LISBON – po ok. 60 dniach od wysiewu tworzy atrakcyjny szczypior a później białą cebulkę.

Fasole szparagowe zielone do upraw pod osłonami i w polu:

NAJWCZEŚNIEJSZA TEMPO – (55-58 dni) dł. 13 cm śr. 9-10 mm, doskonała w tunelach i pod włókniną oraz 

wczesnych uprawach polowych a jesienią jako poplon. Najwcześniejsza na rynku odmiana zielonostrąkowa.;

FERRARI ciemnozielona błyszcząca dł. 13 cm; śr. 7-8 mm. Bardzo atrakcyjna.

Fasole szparagowe ciemnożółte do uprawy pod osłonami i w polu: 

BERGGOLD (58-61 dni) – dł. 13-15 cm, śr. 9-10 mm. Bardzo wczesna odmiana do upraw przyśpieszonych.

GOLDEN TEEPEE (55-58 dni) – dł. 16-17 cm i śr. 10 mm. Bardzo wczesna odmiana do upraw przyśpieszonych.

ROCQUENCOURT strąki żółto-złote, dł. 17 cm śr. 10 mm czarne nasiona.

NOWOŚĆ Baroma VR Fasola karłowa płaskostrąkowa zielona – płaskie strąki, bez łyka, o dł. 16 cm i szer. ok. 2 cm.

NOWOŚĆ Fasola karłowa płaskostrąkowa żółta ODIR – intensywnie wybarwione, płaskie strąki dł. 14 cm i szer.

ok. 2 cm, bez łyka. Bardzo atrakcyjna i plenna odmiana do bezpośredniego spożycia.

PIETRUSZKA NACIOWA MOSS CURLED 2 – odmiana naciowa,kędzierzawa

Pietruszka naciowa COMMUN 2 – o gładkich liściach. Bardzo intensywnie rośnie, a po ścięciu szybko odrasta.

Por AUTUMN GIANT SNOWFLAKE (tłum.: Jesienny Olbrzymi „Płatek śniegu”) – Średnio wczesna 

odmiana pora o długiej, białej łodydze rzekomej i ciemnozielonych liściach. Przeznaczona do zbioru letniego

i jesiennego. Wysoka wydajność z hektara.

Rzodkiewka SAXA 3 – b. wczesna (22. dni od siewu). Zgrubienia są czerwone, twarde, kuliste i wyrównane.

Kapusty EXPRESS (45 dni) stożkowa, GOLDEN ACRE (50-55 dni) kulista 1-1,4 kg, do wczesnych upraw.

LANGEDIJKER STORADO (120-130 dni). Główki kuliste 3,0-4,0 kg do długiego przechowywania bez strat. 

Sałata krucha GREAT LAKES 118 – duża, o atrakcyjnym wyglądzie (80 dni).

Sałata masłowa MAY QUEEN – do wczesnych upraw wiosennych pod osłonami a później również w polu (65 dni).

Sałata masłowa GROSSE BLONDE – odmiana masłowa do uprawy w polu i pod osłonami. Tworzy duże główki

o jasnozielonych liściach. Odmiana jest odporna na wysokie temperatury. Gotowa do zbioru po ok. 78 dniach od 

wysiewu. Główka umieszczona na wysokim mocnym trzonku.

NOWOŚĆ sałaty ciemnoczerwone, odporne: DELICATO (60 dni) ,Lolo Rossa Assor (50 dni).

Szpinak RESISTOFLAY – Wysoki, wczesny plon (40-45 dni). Liście duże, wzniesione, intensywnie zielone, 

owalne. Do upraw wiosennych, jesiennych oraz zasiewów na zimę. Bardzo wysoka odporność na jarowizację.
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SAXA 3

Papryka BATNA F1 NAJWYŻSZY PLON 

Wczesna typu „duży blok”. Owoce o wyrównanym 

kształcie, ciężkie o grubej ściance, czerwone z połyskiem 

i tolerancją na suche spękania skórki. Miąższ gruby, 

soczysty. B. wysoki, niezawodny plon w tunelach 

wysokich oraz niskich typu igołomskiego. 

Papryka BATISTA F1 Wczesna typu „blok”

o mniejszych owocach od odmiany Batna. Odmiana daje 

bardzo wysoki plon, zarówno w niskich, jak i wysokich 

tunelach. 

Papryka BAMBA – California Wonder Do uprawy polowej i w tunelach foliowych. 

Owoce 10x9 cm o grubych ściankach i czerwonym kolorze. Atrakcyjna cena nasion. 

Do przetwórstwa i na świeży rynek.

BATNA F1PAPRYKA

TEMPO

NANTES 5 NABA

BalUsta

Możliwość zakupu wybranych pozycji z katalogu w małych opakowaniach, do testów w uprawach profesjonalnych i upraw hobby

  
www.alseedgarden.pl  tel. 663-063-435

SPRiNTER  Strąki śr. 10 mm dł 14-15 cm

• Najwcześniejsza żółta odmiana (55-58 dni)

• Strąki proste, wybarwione , bezwłókniste

• Do upraw w tunelach i w polu

VOLTAGE  Strąki śr. 10 mm dł 14-15 cm

• Wczesna, do wielokrotnego zbioru

• Najwyższa jakość strąków

DiOR  Strąki śr. 8-9 mm dł 14 cm

CAPiTANO Płaskostrąkowe żółte kar-

łowe. Strąki dł. 16 cm szer. 20 mm.

JACKSON (następca odmiany LAWRENCE)

• Strąki śr. 10 mm dł 16 cm

• Bardzo atrakcyjny, ciemnozielony kolor z połyskiem

• Gładka skórka z woskową powłoką

TEmPO (55–58 dni) dł. 13 cm. śr. 9–10 mm. 

doskonała w tunelach i pod wókniną oraz wczesnych 

uprawach polowych, a jesienia jako poplon.

KANSAS Płaskostrąkowe zielone karłowe 

fasole typu Romano. Strąki dł. 16 cm szer. 20 mm.

mALiNOwE
wiELkOOwOCOwE średnioowocowe

mAL280 f1 (77042 F1 Giant Pink F1)

Odp. ToMV, V, F-1, F-2, N, TYLCV, TSWV Owoce o wadze 

250–320g. Największy wśród malinowych, bardzo plenny. 

Wyjątkowo atrakcyjny i smaczny. Do upraw w szklarniach na 

wełnie mineralnej i podłożach tradycyjnych oraz w tunelach.

mAL200 f1 (76465 F1) 

LSL Odp. ToMV, V, F-1, F-2, N, TYLCV, TSWV Owoce 

o wadze 200–220 g, malinowe, bardzo smaczne i trwałe.

LiANNE f1 DAPco Tm.F2.V.N.Fr. LS.L. 

Owoce duże 220–260 g, bardzo plenne i bardzo 

smaczne. Do upraw całorocznych oraz wiosną 

i jesienią w szklarniach i tunelach foliowych.

ALCESTE f1 Odp: TSWV, F1, F2, N. C5. 

Owoce ok. 280 g. Samokończące, wyjątkowo smaczne. 

Bardzo plenne i atrakcyjne. Korzystna cena.

mALibU f1 DAPco Odp. Tm.F.V.N. LS.L 

Owoce 180-220 g, wczesna i plenna, do szklarni i tuneli.

PARiCA f1 DAPco Odp. Tm.F.V.N.LS.L. 

Owoce 170–200 g. Krótkie międzywęźla – ważne w 

niskich obiektach.

Pomidory żółte SANTORiA f1 (72433 F1)

DAPco Odp. ToMV, V, F-1, F-2. Owoce 160–200 g. 

Bardzo plenny, do uprawy w szklarniach i tunelach, 

w uprawach całorocznych oraz wiosną i jesienią.
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MALIBU F1 – Tm.F.V.N. LS.L 
cowO .ansezcw ozdrab anaim dO

180-220 g. Roślina o dużym wigo-
 ,mywoinezrok eimet sys mynlis ,ezr

ciągłym wzroście i wysokiej odpor-
-odrawt jeik osyw o ecowO .icśon

 ,enanwór yw ,etsiluk ,entłatzsk ,icś

-rab ,ik tęip zeb ,enoiwrabyw eindał
dzo odporne na pękanie. Brak pro-

blemów z szarą pleśnią. Odmiana 

o bardzo wysokim plonie handlowym,

wyjątkowo atrakcyjnych i smacznych 

owocach.

PARICA F1 – Tm.F.V.N.LS.L. 
 cowO .ansezcw ozdrab an aimdO

170-200 g. Odmiana o silnym sys-
 ocein ,myłgąic ,myw oinezrok eimet

 ozdrab ogetald ,eicś orzw myzsjeinlow
dobrze plonuje w niskich obiektach. 

Grona bardzo gęsto osadzone. Owo-

ce kształtne, kuliste, bardzo twarde

i odporne na pękanie. Ładnie i rów-

nomiernie wybarwione, bez piętki. 

Odmiana o bardzo wysokim plonie 
hcyd rawt ,hcynjyckarta ,mywoldnah

i bardzo smacznych owocach. 

Parica F1 bardzo dobrze plonuje 

również w trudnych warunkach glebo-

.hcynzcytam ilk i hcyw

LIANNE F1 – następca

odmiany PRUDO F1

– Tm.F2.V.N.Fr. LS.L. eżud ecowO .ansezcw anaim dO
220-260 g, kuliste, lekko spłaszczone

 icśonnołks zeB .enoinłep yw ezrbod i
do pękania. Grona gęsto osadzo-

ne. Owoce bardzo dobrej jakości

o intensywnej czerwonej barwie, bez 

piętki, twarde i smaczne. Odmiana 

bardzo plenna. Przeznaczona do 

uprawy całorocznej w wełnie mine-

ralnej oraz do upraw tradycyjnych 
mynneisej i mynnesoiw ulk yc w

w szklarniach i tunelach.

MALIBU F1

PARICA F1

LIANNE F1

BÓB AQUADULCE – Bardzo wczesna odmiana (ok. 75 dni) przeznaczona do najwcześniejszych upraw. Wysiew 

w lutym i początku marca w mnożarkach lub w okresie późniejszym bezpośrednio do gruntu. Strąki dł. 25 cm 

zawierające po 5-7 nasion dużej wielkości (ok. 3 cm) w kolorze jasnoseledynowym. Odmiana bardzo plenna.

Cukinia STORRS GREEN F1 – Pod osłony i w polu. Ciemnozielona, cylindryczna, błyszcząca.

Cukinia BLACK BEAUTY długość 18-22 cm. Owoce mają kolor bardzo ciemnej zieleni i błyszczącą skórkę.

Cebula RIJNSBURGER 5 „BALUSTA” – średnio wczesna cebula do bardzo długiego przechowywania. Tworzy 

duże, kuliste cebule z cienką szyjką i łuską koloru słomkowobrązowego. Daje wysoki plon dużych, twardych, 

wyrównanych cebul z bardzo mocną łuską dobrą do obierania.

Cebula YELLOW SWEET SPANISH – duża (8–9 cm) kulista cebula, bardzo wysokie plony, ok. 50%wyższe 

od innych odmian, bardzo silny system korzeniowy – odporna na susze, 3 krotnie szybsze obieranie, bardzo 

atrakcyjna cena.

Cebula WHITE LISBON – po ok. 60 dniach od wysiewu tworzy atrakcyjny szczypior a później białą cebulkę.

Fasole szparagowe zielone do upraw pod osłonami i w polu:

NAJWCZEŚNIEJSZA TEMPO – (55-58 dni) dł. 13 cm śr. 9-10 mm, doskonała w tunelach i pod włókniną oraz 

wczesnych uprawach polowych a jesienią jako poplon. Najwcześniejsza na rynku odmiana zielonostrąkowa.;

FERRARI ciemnozielona błyszcząca dł. 13 cm; śr. 7-8 mm. Bardzo atrakcyjna.

Fasole szparagowe ciemnożółte do uprawy pod osłonami i w polu: 

BERGGOLD (58-61 dni) – dł. 13-15 cm, śr. 9-10 mm. Bardzo wczesna odmiana do upraw przyśpieszonych.

GOLDEN TEEPEE (55-58 dni) – dł. 16-17 cm i śr. 10 mm. Bardzo wczesna odmiana do upraw przyśpieszonych.

ROCQUENCOURT strąki żółto-złote, dł. 17 cm śr. 10 mm czarne nasiona.

NOWOŚĆ Baroma VR Fasola karłowa płaskostrąkowa zielona – płaskie strąki, bez łyka, o dł. 16 cm i szer. ok. 2 cm.

NOWOŚĆ Fasola karłowa płaskostrąkowa żółta ODIR – intensywnie wybarwione, płaskie strąki dł. 14 cm i szer.

ok. 2 cm, bez łyka. Bardzo atrakcyjna i plenna odmiana do bezpośredniego spożycia.

PIETRUSZKA NACIOWA MOSS CURLED 2 – odmiana naciowa,kędzierzawa

Pietruszka naciowa COMMUN 2 – o gładkich liściach. Bardzo intensywnie rośnie, a po ścięciu szybko odrasta.

Por AUTUMN GIANT SNOWFLAKE (tłum.: Jesienny Olbrzymi „Płatek śniegu”) – Średnio wczesna 

odmiana pora o długiej, białej łodydze rzekomej i ciemnozielonych liściach. Przeznaczona do zbioru letniego

i jesiennego. Wysoka wydajność z hektara.

Rzodkiewka SAXA 3 – b. wczesna (22. dni od siewu). Zgrubienia są czerwone, twarde, kuliste i wyrównane.

Kapusty EXPRESS (45 dni) stożkowa, GOLDEN ACRE (50-55 dni) kulista 1-1,4 kg, do wczesnych upraw.

LANGEDIJKER STORADO (120-130 dni). Główki kuliste 3,0-4,0 kg do długiego przechowywania bez strat. 

Sałata krucha GREAT LAKES 118 – duża, o atrakcyjnym wyglądzie (80 dni).

Sałata masłowa MAY QUEEN – do wczesnych upraw wiosennych pod osłonami a później również w polu (65 dni).

Sałata masłowa GROSSE BLONDE – odmiana masłowa do uprawy w polu i pod osłonami. Tworzy duże główki

o jasnozielonych liściach. Odmiana jest odporna na wysokie temperatury. Gotowa do zbioru po ok. 78 dniach od 

wysiewu. Główka umieszczona na wysokim mocnym trzonku.

NOWOŚĆ sałaty ciemnoczerwone, odporne: DELICATO (60 dni) ,Lolo Rossa Assor (50 dni).

Szpinak RESISTOFLAY – Wysoki, wczesny plon (40-45 dni). Liście duże, wzniesione, intensywnie zielone, 

owalne. Do upraw wiosennych, jesiennych oraz zasiewów na zimę. Bardzo wysoka odporność na jarowizację.

DETROIT

BAIKAL

GOLDEN TEEPEE

SAXA 3

Papryka BATNA F1 NAJWYŻSZY PLON 

Wczesna typu „duży blok”. Owoce o wyrównanym 

kształcie, ciężkie o grubej ściance, czerwone z połyskiem 

i tolerancją na suche spękania skórki. Miąższ gruby, 

soczysty. B. wysoki, niezawodny plon w tunelach 

wysokich oraz niskich typu igołomskiego. 

Papryka BATISTA F1 Wczesna typu „blok”

o mniejszych owocach od odmiany Batna. Odmiana daje 

bardzo wysoki plon, zarówno w niskich, jak i wysokich 

tunelach. 

Papryka BAMBA – California Wonder Do uprawy polowej i w tunelach foliowych. 

Owoce 10x9 cm o grubych ściankach i czerwonym kolorze. Atrakcyjna cena nasion. 

Do przetwórstwa i na świeży rynek.

BATNA F1PAPRYKA

TEMPO

NANTES 5 NABAnantes 5 naBa

BerGGold

FASOLE TYCZNE

NowoścI

pRoMocja

Plantpress Sp. z o.o., 30-133 Kraków, ul. J. Lea 114a
tel./fax 12 636-18-51, 12 638 28 64, 12 638 28 65
tel. kom. 602 651 838 – dział dystrybucji

PRENUMERATA

Jak zamawiać nasze czasopisma i wydawnictwa
Przez internet – należy złożyć zamówienie na formularzu zamieszczonym  
na naszej stronie www.plantpress.pl (zakładka „Prenumerata” lub „eSklep”).

Telefonicznie, faksem – 12 636 18 51, 12 638 28 64(65), 12 622 57 62
Mejlowo – dystrybucja@plantpress.pl 
Złożone powyższymi sposobami zamówienia są płatne przy odbiorze przesyłki 

(za zaliczeniem pocztowym), a do wartości zamówienia doliczamy opłatę 
manipulacyjną w wysokości 13 zł Poczta Polska, 23 zł kurier UPS, DPD  

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

Cennik prenumeraty
od stycznia 2019 r.

cały rok półrocze kwartał
PAKIET: Cena podstawowa 100,00 50,00 –

Klub 90,00 — —

Oferta dla uczniów 70,00 — —

Cena podstawowa 70,00 35,00 —

Klub 63,00 — —

Oferta dla uczniów 50,00 — —

Cena podstawowa 132,00 66,00 33,00

Klub 118,00 — —

Oferta dla uczniów 92,00 — —

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

tinta: 50%

Cena podstawowa 100,00 50,00 25,00

Klub 90,00 — —

Oferta dla uczniów 62,00 — —

Cena podstawowa 144,00 72,00 36,00

Klub 130,00 — —

Oferta dla uczniów 100,00 — —
PAKIET PREMIUM:

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

tinta: 50%

Cena podstawowa 180,00 90,00 45,00

Klub 162,00 — —

Oferta dla uczniów 126,00 — —
PAKIET PREMIUM:

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

tinta: 50%

Cena podstawowa 200,00 100,00 50,00

Klub 180,00 — —

Oferta dla uczniów 140,00 — —
PAKIET PREMIUM:

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

tinta: 50%

Cena podstawowa 210,00 105,00 52,50

Klub 190,00

Oferta dla uczniów 147,00 — —

powiększone o tematykę  
kwiaciarską

Cena podstawowa 150,00 75,00 —

Klub 135,00 — —

Oferta dla uczniów 105,00 — —

egzemplarz  
bezpłatny

25,00
cena obejmuje tylko  

koszty wysyłki (6 nr w roku)

 

egzemplarz  
bezpłatny

49,00
cena obejmuje tylko  

koszty wysyłki
Wersja NE 571,00 12 numerów

Wersja DE 571,00 12 numerów

Wersja EN 659,00 12 numerów
Podane w naszej ofercie ceny dotyczą zamówień opłaconych do końca 2019 r.
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i biopreparatami; przeprowadzać 
wapnowanie gleb; stosować preparaty 
o właściwościach sorpcyjnych (zeolity, 
biowęgiel); wprowadzać do gleby mi-
kroorganizmy, zwłaszcza grzyby, które 
stabilizują jej strukturę.

Obecnie z roku na rok przybywa na 
rynku biopreparatów – bionawozów 
wspomagających rewitalizację gleby. 
Są to preparaty na bazie surowców po-
chodzenia organicznego zawierające: 
aminokwasy, cukry, witaminy, fitohor-
mony, enzymy oraz makro- i mikroele-
menty. Często zawierają także mikroor-
ganizmy, które korzystnie wpływają na 
wzrost i plonowanie roślin. Bionawozy 
wpływają na efektywność pobierania 
i wykorzystywania składników mine-
ralnych z gleby, stymulują fotosyntezę, 
procesy biofizykochemiczne zachodzące 
w rizosferze oraz aktywność mikrobiolo-
giczną gleby, a także przyczyniają się do 
zwiększenia i poprawy jakości plonów 
o walory prozdrowotne. Wśród biona-
wozów są preparaty zawierające kwasy 
humusowe. Zwiększają one efektywność 
oczyszczania gleby z metali ciężkich, 
ograniczają negatywny wpływ jonów so-
dowych na strukturę gleby oraz korzyst-
nie wpływają na wzrost i plonowanie 
roślin. Innym przykładem jest biowęgiel. 
Ma on pozytywny wpływ na właściwości 
gleby i wzrost roślin: wpływa na łago-
dzenie zmian klimatycznych, poprawia 
właściwości gleby, w tym jej zdolności 
sorpcyjne, zwiększa zawartość substan-
cji organicznej w glebie oraz aktywność 
mikroorganizmów i mezofauny gleby, 
pozytywnie wpływa na wzrost i plo-
nowanie roślin, a także na zwiększenie 
masy i jakości systemu korzeniowego. 

W 2014 r. w sadzie doświadczalnym 
Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach 
założono doświadczenie nad wpływem 
biowęgla na wzrost i plonowanie brzos-
kwini odmiany ‘Meredith’ i jabłoni od-
miany ‘Ariwa’. Zastosowanie biowęgla 
oraz biowęgla z mikroorganizmami 
wpłynęło na zwiększenie liczby owoców 
i plonowanie brzoskwini w porównaniu 
do kontroli. Zastosowanie biowęgla 
z preparatem Florovit NPK wpłynęło na 
wielkość systemu korzeniowego oraz 
na zwiększenie ogólnej liczby grzybów 
mikroskopowych. Natomiast w uprawie 
jabłoni użycie biowęgla z mikroorgani-
zmami wpłynęło na zwiększenie plonu 
i liczby jabłek, a także na zwiększenie 
świeżej i suchej masy korzeni. Ocenia-
no też wpływ środków biologicznych 

na poprawę jakości gleby oraz wzro-
stu i plonowania roślin sadowniczych. 
Zastosowanie biowęgla wpłynęło na 
zwiększenie populacji bakterii z grupy 
Pseudomonas fluorescens i grzybów 
mykoryzowych oraz zmniejszenie po-
pulacji promieniowców w glebie ryzo-
sferowej w przypadku odmiany ‘Ariwa’. 
Zastosowane bioprodukty wpłynęły 
na zwiększenie zawartości składników 
pokarmowych w glebie i liściach jabło-
ni. Użycie preparatów Humus Active  
+ Aktywit PM, BF Quality, Tytanitu i Vinas- 
sy w uprawie jabłoni ograniczyło także 
ogólną liczbę nicieni pasożytniczych. 
Zastosowanie biostymulantów i biopro-
duktów wzbogaconych mikrobiologicz-
nie stymulowało formowanie większej 
liczby zarodników arbuskularnych grzy-
bów mykoryzowych w ryzosferze jabłoni 
odmiany ‘Ariwa’. Z przeprowadzonych 
badań wynika więc, że stosowanie bio-
stymulatorów i naturalnych nawozów 
wzbogaconych mikrobiologicznie jest 
szansą na poprawę wielkości i jakości 
plonowania roślin sadowniczych.

Precyzyjne nawadnianie 
i fertygacja
Jak informował prof. dr hab. Waldemar 
Treder (fot. 1) z IO w Skierniewicach, na 
całym świecie z roku na rok ilość wody 
pitnej maleje, a zapotrzebowanie na nią 
rośnie. Przejawia się to również w niedo-
statku wody przeznaczonej do innych ce-
lów, np. nawadniania upraw. Od 1921 r. 
w Skierniewicach był prowadzony klima-
tyczny bilans wodny. Z danych wynika, że 
susze pojawiały się regularnie, ale w XX 
wieku znacznie rzadziej niż obecnie. Rok 
2018 był bardzo suchy, co w rezultacie 
przyniosło duże straty dla niektórych go-
spodarstw. Największa susza wystąpiła 
w rejonach, gdzie zazwyczaj nie bory-
kano się z takim problemem (Wielko-
polska, wybrzeże). Aby wyprodukować 
dobrej jakości plon, niezbędne są duże 
ilości wody. Jeżeli będzie ona droga lub 
trudno dostępna, to jakakolwiek produk-
cja nie będzie opłacalna. Dlatego pre-
cyzyjne nawadnianie staje się koniecz-
nością. Wody ubywa również przez jej 
zanieczyszczanie. Przy rocznych opadach 
wynoszących 600 mm odpływa rzekami 
do morza prawie 200 mm wody, około 
50 mm zostaje w jeziorach, a tylko około 
10 mm w sztucznych zbiornikach. Przy 
cenie 15 gr/m3 wody i dawce 200 mm/
ha koszt samej wody wynosi w sezonie  

300 zł. Do tego należy doliczyć koszt 
energii elektrycznej, co łącznie daje 
prawie 800 zł/ha.

Każdy ze stosowanych systemów na-
wadniania wymaga ciągłej kontroli. Nie 
warto stawiać na najtańsze rozwiąza-
nia, ponieważ w dłużej perspektywie 
czasowej mogą okazać się najdroższe 
przez swoją nietrwałość oraz brak pre-
cyzji. Dysponując systemem nawodnie-
niowym, warto wykorzystać go też do 
fertygacji. Celem nawodnienia jest po-
danie takiej ilości wody, aby znalazła się 
ona w zasięgu systemu korzeniowego 
uprawianych roślin. Niestety, zdarza 
się też, że część sadowników nawad-
nia uprawy „na oko”, a dostarczona 
w nadmiarze woda dociera poza sy-
stem korzeniowy roślin i nie jest przez 
nie wykorzystywana. 

Ciągłe nawadnianie uprawy bez zasto-
sowania fertygacji może też generować 
problemy. Okazuje się, że w miejscu 
nawadniania jest w glebie bardzo ma-
ło azotu, ponadto występuje zjawisko 
„dziury potasowej” – w miejscu podawa-
nia wody przez kroplownik znajduje się 
najmniejsza ilość tego składnika. Uzupeł-
nienie wypłukanych składników pokar-
mowych w tych obszarach jest możliwe 
tylko przy zastosowaniu fertygacji. 

Na platformie www.nawadnianie.
inhort.pl, którą prezentował prof. W. 
Treder, znajdują się kalkulatory, za po-
mocą których można obliczyć m.in., ile 
wody w danym czasie wypływa na m2 
powierzchni. Aby precyzyjnie nawad-
niać uprawę, należy wiedzieć, w jakim 
stopniu w danym czasie zostanie nawil-
żona gleba, jaki jest rodzaj gleby oraz 
jakie potrzeby wodne ma dany gatunek/
odmiana rośliny. Nie wystarczy zakupić 
drogie urządzanie mierzące wilgotność 

 � Fot. 1. Prof. dr hab. Waldemar 
Treder, p.o. kierownika Pracowni 
Nawadniania w IO w Skierniewicach
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gleby – sadownik potrzebuje informacji 
(czy jest za mokro, czy za sucho), a nie 
tylko pomiaru. Każde z urządzeń może 
być dobre lub złe, w zależności od jego 
kalibracji oraz umiejętności przeanalizo-
wania wyników. Często ogrodnicy mają 
problem z przekształceniem pomiaru 
na konkretną informację. Dodatkowym 
problemem bywa to, że prawie zawsze 
pamiętamy, aby uruchomić nawod-
nienie, ale często zapominamy o jego 
wyłączeniu. Pomocne może być tu za-
stosowanie automatyki. 

Instytut Ogrodnictwa wraz z firmą 
InVentia zajmującą się bezprzewodo-
wym przekazywaniem danych opra-
cował system eSAD. Jego elementami 
składowymi są: stacja bazowa, moduły 
LoRa (system radiowy zużywający ma-
ło energii przy stosunkowo dużej ilości 
przesyłanych danych), portal Agregus 
oraz aplikacja mobilna. W ramach tego 
projektu został opracowany także czuj-
nik, który mierzy wilgotność, zasolenie 
i temperaturę gleby, co pozwala na pro-
wadzenie precyzyjnej fertygacji. System 
ten bezpośrednio informuje ogrodnika 
o wilgotności gleby w danym momencie 
– czy jest za sucho, czy za mokro.

W ochronie upraw mało- 
obszarowych przed szkodnikami

Według definicji uprawy małoobszarowe 
obejmują istotne gospodarczo uprawy 
specjalistyczne, m.in. gatunków sadow-
niczych. Jak informowała Grażyna Soika 
(fot. 2) z Instytutu Ogrodnictwa w Skier-
niewicach, od 1 stycznia 2014 r. na te-
renie UE wszyscy rolnicy są zobowiąza-
ni do stosowania zasad integrowanej 
ochrony. W ochronie przed szkodnikami 
istotne jest wykorzystanie wszystkich 
bezpiecznych metod niechemicznych, 
a tylko w razie konieczności uzupeł-
nienie ich metodą chemiczną – maksi-
mum efektów przy minimum chemii. 
Aby stosować się do wytycznych inte-
growanej ochrony, należy znać biologię 
szkodników i rozpoznawać je oraz uszko-
dzenia przez nie powodowane, a także 
wiedzieć, jak wpływa na ich rozwój ma 
przebieg warunków atmosferycznych. 
Niezbędna jest również znajomość fau-
ny pożytecznej, wrogów naturalnych, 
drapieżców i pasożytów szkodników, 
ich biologii, umiejętność rozpoznawa-
nia oraz określania wielkości populacji. 
Należy też znać progi zagrożenia, czyli 

wiedzieć, przy jakiej liczebności szkod-
nika trzeba podjąć decyzję o wykonaniu 
zabiegów ochronnych, aby nie dopuścić 
do strat gospodarczych. 

W przypadku konieczności zastoso-
wania metody chemicznej konieczny jest 
właściwy dobór środka do stadium roz-
wojowego zwalczanego szkodnika. Zale-
cane jest selektywne (o ile to możliwe) 
zwalczanie szkodników bez istotnego 
ograniczania liczebności drapieżników 
i parazytoidów. Środki chemiczne należy 
stosować tylko w przypadkach przekro-
czenia progu zagrożenia, z uwzględnie-
niem rotacji wykorzystywanych substan-
cji aktywnych. 

Skutkiem stosowania środków nie-
selektywnych może być znaczne 
ograniczenie liczebności organizmów 
pożytecznych w danej biocenozie. Na-
tomiast nadmierne stosowanie środ-
ków o podobnym mechanizmie dzia-
łania w kilku następujących po sobie 
sezonach wegetacyjnych prowadzi 
do wyselekcjonowania się odpornych 
ras szkodników. W sadach dotyczy to 
przede wszystkim takich agrofagów jak 
przędziorki, mszyce i szpeciele.
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Produkcja jabłek wysokiej jakości 
– doświadczenia z Południowego 
Tyrolu

Georg Santoni (fot. 3) z firmy Consorzio 
Agrario di Bolzano informował podczas 
spotkania, jak wygląda sadownictwo 
w najbardziej wysuniętej na północ 
prowincji Włoch – Tyrolu Południowym. 
86% powierzchni tego regionu znajduje 
się powyżej 1000 m n.p.m., a tylko 5% 
nadaje się do zasiedlenia. Powierzchnie 
upraw, a także łąki i pastwiska zajmują 
łącznie powierzchnię około 217 tys. ha. 
Jabłonie uprawiane są tylko w niektó-
rych powiatach, głównie na terenach 
znajdujących się na dnie doliny pomię-
dzy Bolzano a Merano. Gospodarstwa 
mają zazwyczaj powierzchnię około 
2,5 ha. Jest ich około 8000. 93% jabłek 
jest sprzedawane za pośrednictwem 
spółdzielni. Największe znaczenie ma-
ją odmiany: ‘Golden Delicious’ – 33,5% 
(udziału powierzchni); ‘Gala’ – 19,5%; 
‘Red Delicious’ – 12,6%; ‘Fuji’ – 6,9%; 
‘Granny Smith’ – 6,8%; ‘Cripps Pink’ 
– 5,3%; ‘Braeburn’ – 5,2%; ‘Nicoter’/
Kanzi® – 2,6%; ‘Pinova’ – 1,9% oraz 
‘Morgenduft’ – 0,8%. Zarówno owo-
ce, jak i wyroby mleczarskie oraz wina 
pochodzące z Tyrolu Południowego od-
znaczają się wysoką jakością, co wynika 
z warunków glebowych i klimatycznych, 
intensyfikacji produkcji, małych gospo-
darstw rodzinnych, a także wiedzy i do-
świadczenia producentów. 

Region ten znajduje się w strefie 
przejściowej pomiędzy klimatem kon-
tynentalnym i śródziemnomorskim. 
Główny grzbiet Alp stanowi barierę na 
północy, która powstrzymuje zimne 
prądy. Na dnie doliny Bolzano panuje 
klimat umiarkowanie ciepły, ze średnią 
temperaturą roczną 12,5°C. Na skutek 

roztopów nadmiar wody występuje do 
maja/czerwca. Jesienią różnice tempe-
ratur między dniem a nocą są zazwy-
czaj wystarczające, aby uzyskać dobre 
wybarwienie jabłek. Występują tam tak-
że późne przymrozki wiosenne (najczęś-
ciej radiacyjne). W dolinie uprawiane są 
odmiany ‘Gala’, ‘Red Delicious’, Kanzi®, 
‘Granny Smith’, ‘Fuji’ i Pink Lady®, nato-
miast w położeniu środkowym i na sto-
kach ‘Golden Delicious’, ‘Red Delicious’, 
Kanzi®, Envy® i Ambrosia®. Drzewa ros-
ną w rozstawie 3,0–3,2 m x 0,8–1,0 m,  
głównie na ‘M.9’. Plon jabłek w zależno-
ści od odmiany wynosi 80–90 ton/ha. 
W nowych nasadzeniach coraz częściej 
sadzone są drzewa dwuprzewodnikowe 
– Bibaum.

Poprawa jakości plonu 
i właściwości gleby
Firma Intertec International w swojej 
ofercie ma ponad 100 produktów de-
dykowanych odżywianiu roślin, z czego 
ponad 40 zarejestrowanych i certyfiko-
wanych jest w Europie do upraw ekolo-
gicznych. Jak informował Manfred Va-
resco (fot. 4), Intertec jest założycielem 
i członkiem Ethesia® – międzynarodowej 
platformy utworzonej przez uniwersyte-
ty, centra badawcze i wdrożeniowe oraz 
firmy handlowe, które operują w branży 
odżywiania i ochrony roślin. Wśród pro-
ponowanych rozwiązań znajdują się na-
wozy specjalistyczne z serii Grow More. 
Są to nawozy NPK z mikroelementami 
w postaci rozpuszczalnych proszków 
o przedłużonym działaniu do stosowa-
nia dolistnego lub poprzez fertygację. 
Nawozy z tej serii zawierają technologię 
Entry® – specjalne naturalne dodatki po-
prawiające rozprowadzanie i pobieranie 
zawartych w nich składników przez liście 
i korzenie. Mają one formę chelatującą, 

która pozwala zachować wysoką stabil-
ność składników odżywczych w krytycz-
nych warunkach, jak np. wysokie pH wo-
dy czy wysoka koncentracja fosforanów. 

Natomiast Fuego wpływa na wzrost 
roślin i zwiększa ich wytrzymałość na 
stres. Zawiera azot organiczny, amino-
kwasy roślinne, opatentowane białko 
FK-725®, oligosacharydy, polisachary-
dy i glutation. Jego zaletami są m.in.: 
zwiększenie wytrzymałości roślin na 
stres abiotyczny i biotyczny, zwiększenie 
pobierania przez nie składników odżyw-
czych, a także zwiększenie wchłaniania 
azotu. Olio Vegetale jest produktem na-
turalnym, w 90% składającym się z oleju 
sojowego. Jest to naturalny adiuwant 
do stosowania solo lub w połączeniu ze 
ś.o.r. Jest on również skuteczny w wal-
ce z mszycami i roztoczami. Bioup® jest 
naturalnym biostymulatorem. Zawiera 
naturalne fitohormony, mikroelementy 
i enzymy zewnątrzkomórkowe uzyskane 
przez naturalną fermentację. Wpływa 
korzystnie na podziały komórkowe za-
chodzące w roślinach.

Natomiast Daniel Wilkinson (fot. 5)  
z firmy Hortifeeds International przed-
stawił ofertę produktową biostymu-
latorów oraz preparatów odżywiają-
cych rośliny. Hortifeeds International 
jest nową naukowo-badawczą firmą 
należącą do grupy Synchemicals. Jed-
nym z głównych założeń przy opra-
cowywaniu nowych rozwiązań jest 
wzmocnienie wigoru roślin, poprawa 
ich zdrowotności oraz uzyskanie wy-
sokiego, dobrej jakości plonu. Produkty 
tej firmy zaprezentował Pablo Canales 
Prati. Jest wśród nich seria nawozów 
rozpuszczalnych w wodzie HortipHix. 
Mają one kwasową formulację po-
zwalającą na zwiększenie dostępności 
składników odżywczych w warunkach 
wysokiego pH gleby i twardej wody. 

 � Fot. 3. Georg Santoni z firmy 
Consorzio Agrario di Bolzano

 � Fot. 4. Manfred Varesco z Intertec 
International

 � Fot. 2. Grażyna Soika z Instytutu 
Ogrodnictwa w Skierniewicach
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Cechują się unikalną za-
wartością składników 
odżywczych X-Tech, 
z kwasem humusowym 
(zwiększenie dostępno-
ści składników w glebie) 
oraz kwasem fulwowym 
(pobudzenie wzrostu 
korzeni). HortiShield to 
preparat zawierający do-
stępny dla rośliny krzem, 
z dodatkiem kwasu sali-
cylowego i ekstraktów 
roślinnych. Jest to środek kondycjonu-
jący roślinę, a także zmniejszający jej 
wrażliwość, np. na owady czy nicienie. 
Kwas salicylowy aktywuje układ odpor-
nościowy roślin. HortiCaltech zawie-
ra technologię CaT™, która poprawia 
i aktywuje transport wapnia do liści 
i owoców. W Wielkiej Brytanii w 2016 
r. prowadzono doświadczenie dotyczą-
ce wpływu HortiCaltech na zawartość 
wapnia i suchej masy w owocach bo-
rówki odmiany ‘Liberty’. W ciągu se-
zonu wykonano 6 dolistnych zabiegów 
tym preparatem w dawce 1 l/ha/300 
litrów wody. Okazało się, że w porów-
naniu z innym preparatem wpłynął on 
pozytywnie na zawartość suchej masy 
i wapnia w tych owocach.

Jak informowała Carolina Nicolas  
(fot. 6) z firmy Agrosanita-
rio S.L., wszystkie rośliny 
mają wewnętrzny system 
immunologiczny, który 
wpływa na ich rozwój. 
Układ odpornościowy roś-
lin to grupa naturalnych 
reakcji, które można w na-
turalny sposób aktywo-
wać i wzmacniać, np. za 
pomocą preparatów o ak-
tywności enzymatycznej. 
Takim rozwiązaniem jest 
Agro Omega – zawierają-
ca wyciągi roślinne oraz 
efektywne kwasy tłuszczowe. Działa 
aktywująco na zachodzące w roślinie 
procesy metaboliczne, ułatwia rege-
nerację, odbudowę i aktywuje podziały 
komórkowe w przypadku wewnętrz-
nych oraz zewnętrznych uszkodzeń, 
a także stymuluje naturalny system 
odpornościowy roślin. Natomiast Agro 
Raiz ma korzystny wpływ na części pod-
ziemne roślin. Zawiera hormony roślin-
ne, kwasy organiczne, fosfor, enzymy, 
wyciąg z alg, witaminy i nuklidy.

Monika Krajewska

 � Fot. 5. Daniel 
Wilkinson 
z firmy Hortifeeds 
International

 � Fot. 6. Carolina 
Nicolas z firmy 
Agrosanitario S.L. 

fot. 1–6 M. Krajewska
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