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WSTĘP

Warzywa i owoce powinny być podstawą żywienia człowieka, ponieważ dostarczają składników 
regulujących procesy biochemiczne organizmów: witamin C, B, B2, K, E, prowitaminę A oraz pier-
wiastków mineralnych. Niezbędny dla zdrowia jest również zawarty w owocach i warzywach błonnik. 
Składniki zawarte w tej grupie produktów w istotny sposób zmniejszają zachorowalność między innymi 
na nowotwory, choroby układu krążenia, cukrzycę. Powinniśmy spożywać je jak najczęściej i w jak 
największej ilości. Dobrze jest, gdy stanowią one co najmniej połowę tego, co jemy (najlepiej w propor-
cjach: ¾ warzyw, ¼ owoców).

Konsumenci coraz częściej zwracają także uwagę na jakość spożywanej żywności, gdyż mają świa-
domość znaczenia tej jakości dla ich zdrowia. Wśród konsumentów rośnie też wiedza o tym, że jakość 
jest pochodną sposobu produkcji i stanu środowiska. Konsekwencją tego jest wzrost zainteresowania 
żywnością ekologiczną, gdyż ekologiczny system produkcji za podstawowy cel uznaje uzyskiwanie wy-
sokiej jakości ziemiopłodów i dbałość o środowisko przyrodnicze. 

Ekologiczny system produkcji oznacza sposób gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślin-
nej i zwierzęcej w obrębie gospodarstwa, oparty na środkach pochodzenia biologicznego i mineralnego 
nieprzetworzonych technologicznie, czyli rolnictwo bez agrochemii. O ekologicznej jakości wyproduko-
wanej żywności poświadczają certyfikaty wydawane na produkty, po corocznej kontroli gospodarstwa 
przeprowadzonej przez upoważnione jednostki certyfikujące.
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1. KORZYŚCI ZE SPOŻYWANIA PRODUKTÓW EKOLOGICZNYCH

Pytanie, czy żywność ekologiczna jest zdrowa jest retoryczne, bowiem ekologiczne są te produk-
ty spożywcze, które wyprodukowano bez stosowania chemicznych środków ochrony roślin (fungicydy, 
herbicydy oraz insektycydy, określane zbiorczo jako pestycydy), bez chemicznych substancji przyspie-
szających wzrost, bez nawozów syntetycznych i technik inżynierii genetycznej, a także bez sztucznych 
dodatków smakowych, aromatów i napromieniowania. Powstały za to zgodnie z prawami natury, czystej 
i wolnej od szkodliwych substancji.

Badania naukowe przeprowadzone w USA, Europie oraz w Polsce wskazują jednoznacznie, że sta-
tystycznie rzecz biorąc żywność ekologiczna jest bardziej wartościowa dla ludzkiego organizmu niż 
żywność konwencjonalna.

Azotany i azotyny. Azotany są właściwie bezpieczne dla człowieka, jednak spożywane w dużych 
stężeniach mogą drażnić śluzówkę jelita cienkiego i wywoływać zespół złego wchłaniania. Około 25% 
azotanów przekształca się w kwaśnym środowisku żołądka, a także pod wpływem bakterii bytujących 
w przewodzie pokarmowym w toksyczne azotyny, z których mogą powstawać rakotwórcze nitrozoaminy. 
Azotyny i nitrozoaminy wykazują szeroki negatywny wpływ na zdrowie:
n mogą wywołać sinicę i niedotlenienie tkanek oraz powodować niedokrwistość,
n obniżają wchłanianie witaminy A oraz witamin z grupy B,
n zaburzają wchłanianie białka, tłuszczu i węglowodanów,
n przyczyniają się do uszkodzenia niektórych struktur mózgu, 
n zaburzają pracę tarczycy i funkcjonowanie błony śluzowej jelita cienkiego,
n zmniejszają zdolności odpornościowe jelita cienkiego,
n mogą wywołać nowotwór żołądka, jelita grubego i inne nowotwory,
n są podejrzewane o zwiększanie ryzyka powstawania nadciśnienia, insulinooporności, choroby Alzheimera. 

Ponadto azotyny utleniają jony żelaza zawarte w hemoglobinie – powstaje tzw. methemoglobina. 
W wyniku tego procesu czerwony barwnik krwi traci zdolność transportowania tlenu, co prowadzi do 
niedotlenienia ośrodkowego układu nerwowego i mięśnia sercowego.

W przypadku zatrucia azotynami dochodzi do sinicy, która objawia się sinym, niebieskawym zabar-
wieniem skóry i błon śluzowych, bólami brzucha, wymiotami, biegunkami, bólami i zawrotami głowy, 
dusznościami. W methemoglobinemii dochodzi do spadku ciśnienia krwi, a nawet zapaści. Sinica jest 
szczególnie niebezpieczna dla małych dzieci.

W świeżych warzywach występują głównie azotany, a azotyny w niewielkich ilościach. Ich stężenie 
zwiększa się jednak w czasie przechowywania. Zawartość azotanów zależna jest również od gatunku 
rośliny i warunków środowiskowych, w jakich rosła. Pod względem tendencji do gromadzenia azotanów 
warzywa możemy podzielić na: 
n gromadzące małe ilości, np. pomidor, ogórek, papryka, groch, fasolka szparagowa;
n gromadzące średnie ilości, np. marchew, pietruszka korzeniowa, seler naciowy;
n gromadzące znaczne ilości, np. sałata, szpinak, wczesna kapusta, rzodkiewka, burak ćwikłowy, ziemniak.
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Największa ilość azotanów znajduje się warzywach korzeniowych i bulwach oraz w warzywach 
przeznaczonych do wczesnego zbioru. Związki te mogą kumulować się w różnych częściach roślin. 
Ogólnie można przyjąć, że im bardziej zgrubiała i twarda część rośliny, tym więcej azotanów zawiera. 
Przykładowo w ogórku jest ich najwięcej w skórce, w brokułach i kalafiorach – w łodydze, w kapuście 
– w głąbie oraz najbardziej zewnętrznych liściach, a w marchwi - na końcu korzenia. 

Przeprowadzane badania porównania poziomu azotanów i azotynów w różnych gatunkach warzyw 
pochodzących z upraw ekologicznych i konwencjonalnych z reguły wykazują znacznie niższy poziom 
azotanów w warzywach z upraw ekologicznych. Wyniki tych badań dają podstawę sądzić, że spoży-
wanie produktów z upraw ekologicznych zmniejsza pobieranie azotanów przez ludzki organizm nawet 
o około 50%.

Pestycydy. Jak wykazują badania nawet niewielkie pozostałości pestycydów w spożywanych pro-
duktach nie są obojętne dla zdrowia szczególnie, gdy dotyczy to dzieci, kobiet w ciąży i matek kar-
miących. Dlaczego są szkodliwe? Spora część pozostałości pestycydów ma działanie endokrynnie 
(wewnątrzwydzielniczo) czynne, które może wpływać na procesy rozwojowe związane między innymi 
z rozrodem człowieka. Szczególne ryzyko niesie podobieństwo struktur chemicznych tych substancji 
do hormonów o budowie steroidowej. 

Zawartość ewentualnych pozostałości pestycydów w produktach jest regulowana za pomocą tzw. 
najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP). Parametr ten ustalany jest przez EFSA 
(Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) na podstawie właściwości toksykologicznych danej 
substancji czynnej (badania laboratoryjne), realnych poziomów pozostałości wykrywanych w plonach 
po prawidłowym zastosowaniu substancji (badania polowe) oraz zwyczajów żywieniowych (jak wygląda 
dieta przeciętnego Europejczyka). W czerwcu 2019 roku EFSA opublikowała raport dotyczący pozosta-
łości pestycydów w produktach żywnościowych 28 krajów Unii Europejskiej. Wyniki dotyczące Polski są 
niepokojące. Prawie połowa przebadanych próbek zawierała pozostałości pestycydów. Według tego 
raportu żywność w Polsce zawiera w sobie związki chemiczne, które wskazują na niewłaściwe użycie 
pestycydów podczas produkcji żywności. Tak było w ponad 36,6% przebadanych próbek, a w 3,6% pró-
bek pozostałości pestycydów przekroczyły najwyższy dopuszczalny poziom (NPD). Natomiast poziomy 
pozostałości pestycydów znajdowane w ekologicznych surowcach roślinnych są zdecydowanie niższe 
niż w roślinach konwencjonalnych, co stwarza bezpieczniejsze warunki zdrowotne dla konsumentów 
żywności. Prof. Ewa Rembiałkowska z SGGW, od lat prowadząca badania żywności ekologicznej 
twierdzi, iż w polskich produktach ekologicznych praktycznie nie stwierdza się żadnych pozostałości 
środków ochrony roślin.

Wartość odżywcza żywności. Badania naukowe przeprowadzone zarówno w USA, Europie, jak 
i w Polsce wskazują jednoznacznie, że statystycznie rzecz biorąc, żywność ekologiczna jest bardziej 
wartościowa dla ludzkiego organizmu niż żywność konwencjonalna. Wartość odżywcza zależy przede 
wszystkim od odpowiedniej zawartości związków niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania orga-
nizmu ludzkiego. 
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q Prowadzone przez Instytut Ogrodnictwa badania wykazały, że pomidory, papryka, dynia z ekolo-
gicznego systemu produkcji zawierały istotnie więcej witaminy C niż te z upraw konwencjonalnych. 
Witamina C pełni w ludzkim organizmie podstawową rolę dla kilku metabolicznych funkcji, zapewnia 
między innymi prawidłowe funkcjonowanie systemu odpornościowego. Hamuje również powstawa-
nie w organizmie rakotwórczych nitrozoamin, zmniejszając negatywny wpływ azotanów.

q W sprawozdaniach Instytutu przedstawiono również korzystny wpływ ekologicznych metod uprawy 
na zawartość karotenoidów, flawonoidów i związków fenolowych w badanych warzywach. Natomiast 
marchew pochodząca z upraw ekologicznych wykazywała zwiększoną zawartość beta karotenu 
(prowitaminy A).

q Warzywa i owoce ekologiczne zawierają znacznie więcej antyoksydantów, w tym najsilniejszego 
z nich resveratrolu. Jak wiemy antyoksydanty przeciwdziałają starzeniu się komórek, a także mają 
działanie kardiochronne.

q W produktach roślinnych uzyskanych w systemie rolnictwa ekologicznego stwierdza się wyższą za-
wartość cukrów. Zawartość cukrów ogółem w surowcach roślinnych nie tylko powoduje ich lepszy 
smak, ale jest także ważną składową jakości technologicznej. 

q Badania prowadzone przez prof. Ewę Rembiałkowską wykazały niższą ilość białka ogółem w pro-
duktach ekologicznych, ale jednocześnie stwierdzały, że jakość białka mierzona zawartością pod-
stawowych aminokwasów jest w nich zdecydowanie wyższa.

Spożywanie na co dzień żywności ekologicznej zwiększa poczucie bezpieczeństwa konsumentom 
tejże żywności, wpływa pozytywnie na ich samopoczucie i zdrowie. Bardzo istotnym jest, by taką żyw-
ność spożywać regularnie.

2. ZAKŁADAM WARZYWNIK

Z uwagi na duże działanie prozdrowotne warzyw i owoców Instytut Żywności i Żywienia zaleca, 
aby grupa ta stanowiła podstawę żywienia każdego człowieka. Dodatkowo wytyczne WHO mówią, że 
należy je spożywać jak najczęściej, przynamniej 400 g na osobę dziennie. Nie jest też obojętne, czy 
spożywa się warzywa czy owoce. Produkty z obu tych grup pozytywnie wpływają na zdrowie, jednak 
efekt działania warzyw jest znacznie silniejszy. Należy oczekiwać, że osoby dbające o swoje zdrowie 
będą poszukiwać na rynku artykułów z tych grup, szukając produktów o wysokiej jakości i oczekując 
jednocześnie na bogatą wielogatunkową ofertę. 

Warto zatem rozważyć, czy rozpocząć tego typu działalność, tym bardziej, że ten kierunek nie 
wymaga zbyt dużych inwestycji. Natomiast uprawa warzyw w gospodarstwie ekologicznym może sku-
tecznie poszerzyć asortyment produktów sprzedawanych z gospodarstwa. Jednak przed rozpoczę-
ciem takiej produkcji powinno się przeprowadzić rozeznanie rynku, aby dowiedzieć się, jakie warzywa 
znajdą popyt.

Rolnicy zamieszkujący okolice miast, gdzie rynek jest bardziej chłonny, mogą pomyśleć o produk-
cji warzyw z dostarczaniem ich na bazary, czy do lokalnych sklepów lub zaproponować potencjalnym 
klientom zakup bezpośrednio z gospodarstwa. W takim przypadku należy rozważyć produkcję wielu 
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gatunków i odmian, aby oferta była jak najbogatsza, a warzywa były dostępne przez jak najdłuższy 
okres w ciągu roku oraz by zapewnić ciągłość dostaw. 

Natomiast rolnicy mieszkający w dalszej odległości od miejskich rynków zbytu lub ci, którzy nie są 
zainteresowani handlem na bazarach, mogą podjąć się produkcji warzyw, lecz w tym przypadku trzeba 
pomyśleć o ich sprzedaży do przetwórni lub dla hurtowników. W takim przypadku można zdecydować 
się na uprawę jednego lub kilku gatunków, z myślą o przygotowaniu dużych partii towaru dobrej jakości.

Można też rozważyć sprzedaż produktów poprzez sklep internetowy. Ta forma sprzedaży staje się 
coraz bardziej popularna.

Produkcja warzyw gruntowych metodami ekologicznymi w gospodarstwach, które dysponują wystar-
czającą ilością siły roboczej może okazać się dochodową działalnością. Trzeba jednak nadmienić, że 
o ile sama uprawa jest dosyć prosta, to uzyskiwanie wysokich plonów o dobrej jakości wymaga jednak 
dość dużej wiedzy i doświadczenia. Niezbędne więc będzie ciągle doskonalenie wiedzy. Cenna może 
się też okazać możliwość konsultacji z innymi rolnikami lub pomoc doradców.

3. OD CZEGO ZACZĄĆ?

Na tak postawione pytanie odpowiedź jest tylko jedna. Od warsztatu pracy. A w tym przypadku 
podstawowym warsztatem jest GLEBA. A im lepszy warsztat, tym łatwiej się pracuje i uzyskuje 
lepsze efekty. Ekologiczny system produkcji zakłada, że rośliny są nawożone poprzez ekosystem 
gleby, a nie za pomocą dodawanych do niej nawozów rozpuszczalnych. Dlatego gleba powinna 
posiadać dobrą strukturę, być zasobna w materię organiczną oraz aktywna. Aktywność to zdolność 
gleby do utrzymywania kluczowych ekologicznie funkcji, takich jak procesy rozkładu i powsta-
wania materii organicznej. W materii organicznej znajduje się energia, potrzebna organizmom 
glebowym. Węgiel jest pokarmem dla mikroorganizmów, a gdy te mają pożywienie, to posiadają 
dogodne warunki do rozmnażania. Miarą aktywności biologicznej gleb, a tym samym jej żyzności 
jest m. in. zawartość materii organicznej, biomasa i aktywność drobnoustrojów, aktywność enzy-
mów glebowych. Materia organiczna ma istotny wpływ na jakość gleby, na poprawę jej struktury, 
zwiększenie pojemności wodnej i infiltrację wody w glebie. Ekologiczna produkcja roślinna powin-
na przyczyniać się co najmniej do utrzymywania aktywności i żyzności lub lepiej, gdy ta żyzność 
i aktywność są zwiększane. Osiąga się to poprzez stosowanie poplonów, recykling resztek po-
żniwnych, stosowanie obornika i innych nawozów organicznych, czy też uproszczenie zabiegów 
agrotechnicznych. 

 
Najlepiej, gdy nasz ekologiczny system gospodarowania opiera się na tzw. zrównoważonej produk-

cji. Sprowadza się to do utrzymywania zamkniętego obiegu materii w gospodarstwie, a w tym pomogą 
nam utrzymywane w gospodarstwie zwierzęta. Sprzedając wytworzone produkty wywozimy materię 
poza obręb gospodarstwa. Należy dążyć do tego, aby poza gospodarstwo wywieźć tylko to, co musimy 
sprzedać. Natomiast wszystkie produkty uboczne i odpady powinny być zagospodarowane i ponownie 
wprowadzone do obiegu. Gromadzenie nawozów naturalnych i odpadów powstałych w gospodarstwie, 
pozwala zminimalizować zewnętrzne dopływy materii do gospodarstwa. 
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Poprawa żyzności i produktywności gleb w rolnictwie ekologicznym jest procesem długotrwałym 
i wymaga zintegrowanego podejścia do problemu. Jak wykazały badania minimalny okres gospoda-
rowania ekologicznego, po którym gleby osiągały lepsze parametry fizyko-chemiczne i biologiczne to 
około 7 lat. Po tym okresie odnotowuje się wzrost zawartości azotu ogólnego, azotanów i przyswajalne-
go fosforu oraz większą aktywność enzymów glebowych. 

 Drugim parametrem koniecznym, charakteryzującym gleby wykorzystywane do produkcji ekologicz-
nej powinna być gruzełkowata struktura. Tylko wówczas dobrze magazynują wodę, ale także zawierają 
odpowiednią ilość powietrza.

| Trzeba mieć świadomość, że gleba nie jest martwym substratem, a od jej jakości zależy wiel-
kość i jakość produkowanej żywności. O jakości gleb decyduje przede wszystkim rolnik pod-
czas swojej codziennej pracy. 

Żeby podjąć jakiekolwiek decyzje należy ten nasz warsztat pracy poznać. A więc w pierwszej ko-
lejności, pobieramy próby glebowe i oddajemy je do Stacji Chemiczno-Rolniczej. Zlecamy badanie 
w zakresie zakwaszenia (pH) i zawartości makroelementów: fosforu, potasu i magnezu, zawartości 
próchnicy. W przypadku upraw warzywniczych można pokusić się jeszcze o zbadanie zawartości mi-
kroelementów: manganu, cynku, miedzi, żelaza, boru. Możemy także w Stacji poprosić o sporządzenie 
map stanu zakwaszenia, potrzeb wapnowania oraz zasobności w makro- i mikroelementy.

Na stronie internetowej www.oschr.olsztyn.pl odnajdziemy wszystkie instrukcje pomagające we wła-
ściwym pobraniu próbek. Można również poprosić o pomoc doradcę PZDR w swojej gminie lub zamó-
wić próbobiorcę ze Stacji Chemiczno-Rolniczej.

| Żyzność gleby to wynik wieloletniej pracy. Nie można osiągnąć trwałej żyzności gleby w krót-
kim czasie. Zbyt intensywne próby jej poprawy nie są zalecane ze względu na wysokie nakłady 
i poważne zagrożenia ekologiczne.

W ocenie jakości gleby pomoże nam również obserwacja chwastów, które na niej rosną. Wiele z nich 
rośnie tylko lub przeważnie na określonym typie gleby (tab. 1). Niektóre występują tylko na glebach 
suchych, inne na wilgotnych, jeszcze inne na kwaśnych lub tylko wapiennych. Ta specyficzna zależność 
powoduje, że możemy je traktować jako tzw. rośliny wskaźnikowe. Przy czym sporadyczne występo-
wanie pojedynczych chwastów jeszcze o niczym nie świadczy. Dopiero wtedy, gdy chwast pojawia się 
w znacznej liczebności lub występuje kilka gatunków chwastów wskaźnikowych dla danej gleby, można 
być pewnym słuszności wyciągniętych wniosków.
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Tab. 1. Chwasty jako rośliny wskaźnikowe różnych typów gleb

Rodzaj gleby Chwasty – gatunek

Chwasty występujące
powszechnie

mlecz polny Sonchus arvensis
mniszek pospolity Taraxacum officinale
rdest ptasi Polygonium aviculare
tasznik pospolity Capsella bursa-pastoris

Chwasty gleb ciężkich
i gliniastych

komosa biała Chenopodium album
kurzyślad polny Anagallis arvensis
mlecz kolczasty Sonchus asper
rumian pospolity Anthemis arvensis
szczaw kędzierzawy Rumex crispus
bylica pospolita Artemisia vulgaris
podbiał pospolity Tussilago farfara

Chwasty gleb piaszczystych,
ubogich w próchnicę

babka wąskolistna Plantago lanceolata
chłodek drobny Arnoseris minima
chroszcz nagołodygowy Teesolalea nudicaulis
koniczyna polna Trifolium arvense
prosienicznik gładki Hyophoeris glabra
przymiotno kanadyjskie Erigeron canadensis
turzyca piaskowa Carex arenaria

Chwasty gleb piaszczystych
i słabogliniastych

czerwiec roczny Scleranthus annuus
gęsiówka piaskowa Arabis arenosa
mak piaskowy Papaver argemone
przymiotno kanadyjskie Erigeron canadensis
sporek polny Spergula arvensis
szczaw roczny Rumex acetostella

Chwasty gleb bogatych
w próchnicę

bodziszek drobny Geranium pusillum
dymnica pospolita Fumaria officinalis
maruna bezwonna Matricaria inodora
szczaw żółty Rumex patienta
gwiazdnica pospolita Stellaria media
łoboda ogrodowa Atriplex hortense
pokrzywa zwyczajna Urtica dioica
pokrzywa żegawka Urtica urens
tasznik pospolity Capsella bursa
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Chwasty gleb wilgotnych
i podmokłych

rdest kolankowy Polygonum nodosum
rdest gruczołowaty Polygonum tomentosum
jaskier rozłogowy Ranunculus repens
bobrek trójlistny Menyanthes trifoliata
czerniec gronkowy Acetaea spicata
czyściec błotny Stachys palustris
jaskier rozłogowy Ranunculus repens
podbiał pospolity Tussilago farfara
kozłek lekarski Valeriana officinalis
mydlinica lekarska Saponaria officinalis
skrzyp polny Equisetum arvense
szalej jadowity Cikuta virosa
żywokost lekarski Symphytum officinale

Chwasty gleb bogatych w azot

przytulia czepna Galium aparine
komosa biała Chenopodium album
gwiazdnica pospolita Stellaria media
pokrzywa zwyczajna Urtica dioica

Chwasty gleb ubogich w azot

wyka drobnokwiatowa Vicia hirsuta
wyczyniec polny Alopecurus myosuroides
koniczyna biała Trifolium repens
babka lancetowata Plantago lanceolata
babka zwyczajna Plantago maior

Chwasty gleb wapiennych
(bogatych w wapń)

blekot pospolity Aethusa cynapium
czyściec roczny Stachys annua
groszek bulwiasty Lathyrus taberosus
lepnica rozdęta Silene inflata
przetacznik lśniący Veronica polita
rolnica pospolita Sherardia arvensis
cykoria podróżnik Cichorium intybus
czyściec prosty Stachys rectus
miłek wiosenny Adonis vernalis
pierwiosnka lekarska Primula officinalis
podbiał pospolity Tussilago farfara
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Warzywa wymagają gleb zadbanych, żyznych, o dobrych właściwościach:
n fizycznych: odczyn optymalny dla danej kategorii gleby, gruzełkowata struktura, która pozytywnie 

wpływa między innymi na magazynowanie wody, wymianę powietrza glebowego, możliwości ogrze-
wania się gleby;

n chemicznych: wysoka zasobność w przyswajalne dla roślin formy składników pokarmowych i w ma-
terię organiczną, niska zawartość zanieczyszczeń, w tym pierwiastków szkodliwych i metali cięż-
kich.

n biologicznych: aktywność biologiczna decyduje najbardziej o przemianach i uwalnianiu się składni-
ków pokarmowych zawartych w glebie oraz wprowadzanych z nawozami organicznymi i mineralny-
mi. Gleba jest najbardziej aktywna biologicznie, gdy uregulowany jest jej odczyn oraz zawiera dużo 
materii organicznej i fosforu.

Chwasty gleb zasadowych

fiołek polny Viola arvensis
gorczyca polna Sinapsis arvensis
szałwia łąkowa Salvia pratensis
pięciornik rozłogowy Potentilla reptans
lucerna siewna Medicago sativa
bodziszek łąkowy Geranium pratense
dymnica pospolita Fumaria officinalis
jasnota biała Lamium album
pokrzywa żegawka Urtica urens
poziewnik polny Galeopsis landanum
mak polny Papaver rhoeas
ostróżeczka polna Consolida regalis
tobołki polne Thlapsi arvense
owies głuchy Avena fatua

Chwasty gleb kwaśnych

czerwiec roczny Sceranthus annuus
fiołek trójbarwny Viola tricolor
iglica pospolita Erodium cicutarium
koniczyna polna Trifolium repens
rzodkiew świrzepa Raphanus sativus
rumian polny Anthemis arvensis
sporek wiosenny Spergula morisonii
szczaw polny Rumex acetosella

Źródło: https://zielonyogrodek.pl/
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4. ODCZYN GLEBY

Zakwaszanie się gleb jest procesem ciągłym, a rolnik ma ograniczony wpływ na jego przebieg. 
Zarówno naturalne, jak i związane z działalnością człowieka procesy powodują coroczne straty wap-
nia w glebie na poziomie co najmniej 140 kg CaO z hektara. Największy wpływ na zakwaszanie się 
gleb ma stosowanie nawozów azotowych (w gospodarstwach konwencjonalnych), a jeszcze bardziej 
nawozów z siarką. Należy pamiętać, że odczyn gleby wpływa na stan i funkcjonowanie środowiska 
glebowego, co jest szczególnie ważne w gospodarstwach ekologicznych. Na glebach kwaśnych, o pH 
poniżej 5,0-5,5 zmniejsza się pobieranie przez rośliny molibdenu, cynku, miedzi, fosforu, siarki a nawet 
azotu. Natomiast na glebach zasadowych, o odczynie powyżej pH 7,0 zmniejsza się dostępność żelaza, 
manganu, cynku, miedzi i boru. Wiedza ta powinna motywować do systematycznej kontroli pH gleby 
i ewentualnego stosowania nawozów wapniowych. Odczyn powinien być regulowany do optymalnego 
dla każdego rodzaju gleby.

Niedobór wapnia w glebie jest także przyczyną występowania chorób fizjologicznych, np. wewnętrz-
nego brunatnienia główek kapusty (kapusty głowiaste, brukselska, włoska, pekińska) i suchej zgnilizny 
wierzchołkowej pomidora i papryki.

Optymalny odczyn pH wynosi dla gleby: 
n bardzo lekkiej 5,1 – 5,5;
n lekkiej   5,6 – 6,0;
n średniej  6,1 – 6,5;
n ciężkiej  6,6 – 7,0.

Podnoszenie odczynu powyżej podanych wartości wpływa ujemnie na właściwości gleby i przyspie-
sza jej degradację. Im gleba lżejsza, tym z natury bardziej kwaśna, a wapnowanie stosowane w nadmia-
rze jest bardziej szkodliwe. Dodatkowo zbyt szybkie regulowanie odczynu gleby dużymi dawkami wap-
na jest szkodliwe dla mikroorganizmów glebowych. Takie postępowanie przyspiesza uwstecznianie, 
czyli pogarsza możliwości pobierania wielu składników, w tym większości mikroskładników, a także 
przyspiesza rozkład (spalanie) glebowej materii organicznej. Duże dawki wapna powodują nadmierne 
wymywanie większości składników pokarmowych z górnych warstw gleby.

W gospodarstwach ekologicznych obowiązywać powinna zasada, że stosujemy tylko wapno węgla-
nowe lub węglanowo-magnezowe (tam, gdzie gleba wykazuje niedobór magnezu). Wapno tlenkowe 
jest zbyt „agresywne”, co niekorzystnie wpływa na bakterie i inne mikroorganizmy glebowe. Po takim 
zabiegu równowaga mikrobiologiczna długo się odbudowuje. Trzeba również pamiętać, aby nie stoso-
wać nawozów wapniowych razem z obornikiem, gdyż dochodzi wówczas do strat azotu amonowego 
z tego nawozu. 

| W gospodarstwach ekologicznych możemy stosować tylko te nawozy, które są dopuszczone 
do stosowania w rolnictwie ekologicznym. Listę tych nawozów publikuje Instytut Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (www.iung.pulawy.pl).
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Procesy przemian po wapnowaniu przebiegają dość długo – szybciej w glebach bardziej zakwaszo-
nych. Odczyn gleby stabilizuje się w okresie około roku. Nie wszystkie rośliny dobrze znoszą te prze-
miany, dlatego nie zaleca się wapnować bezpośrednio przed uprawą roślin dyniowatych, selerowatych, 
bobowatych, cebulowych oraz pomidora i ziemniaka.

Znajomość wymagań oraz tolerancji odczynu gleby dla różnych gatunków roślin uprawnych pozwala 
na ułożenie prawidłowego płodozmianu zgodnego z aktualnym stanem gleby oraz zaplanowanie pro-
gramów poprawiających pH gleby. Optymalne pH gleby dla wybranych gatunków warzyw przedstawiono 
w tab. 2.

Tab. 2. Optymalne pH gleby dla wybranych gatunków warzyw

Gatunek pH gleby Gatunek pH gleby

bób 6,2 – 7,0 koper ogrodowy 5,5 – 6,5

brokuł 5,5 – 6,8 marchew 6,0 – 6,5

burak ćwikłowy 6,0 – 6,8 ogórek 6,5 – 7,0

cebula zwyczajna 5,8 – 6,5 papryka 5,5 – 7,0

dynia 6,5 – 7,0 pietruszka korzeniowa 5,6 – 6,5

fasola 6,0 – 7,0 pomidor 5,5 – 6,5

groch 6,5 – 7,2 por 6,0 – 7,5

jarmuż 6,2 – 7,0 kukurydza 5,5 – 6,8

kalafior 6,0 – 6,7 rzodkiewka 6,0 – 7,0 

kapusta brukselska 6,2 – 7,5 sałata 6,5 – 7,0

kapusta głowiasta biała 6,2 – 7,7 seler korzeniowy 6,5 – 7,0

kapusta głowiasta czerwona 6,2 – 7,0 szpinak 6,0 – 6,8

kapusta pekińska 6,2 – 7,0 ziemniak 5,0 – 6,0

kapusta włoska 6,2 – 7,0 szparag 6,0 – 6,8

bakłażan 6,0 – 6,8 kalarepa 6,0 – 7,0

brukiew (karpiele) 6,0 – 7,0 koper włoski 5,5 – 6,5

burak liściowy 6,5 – 7,0 pasternak 6,5 – 7,5

chrzan 6,0 – 7,0 rabarbar 5,5 – 7,0

cukinia 6,0 – 7,0 roszponka 6,0 – 7,0

sałata krucha 6,0 – 7,5 rukola 6,5 – 7,3

sałata masłowa 6,0 – 7,5 skorzonera 6,5 – 7,5
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5. PŁODOZMIAN

Rozpoczynając układanie płodozmianu, na początku trzeba się zastanowić, jaką mamy glebę oraz 
zastanowić się jakie są wymagania rynku, do którego dostosowujemy naszą produkcję. Potem ustalamy 
gatunki, które będziemy uprawiać w plonie głównym, ich liczbę, ewentualne międzyplony i ich przezna-
czenie (pasza, nawóz zielony, roślina fitosanitarna), a następnie wydzielamy powierzchnie uprawową 
i dzielimy ją na pola, na których nasz płodozmian będzie stosowany. Przy czym powierzchnie prze-
znaczone do uprawy jednej z grup roślin wchodzących w skład płodozmianu powinny być zbliżone. 
W gospodarstwie może być prowadzony więcej niż jeden płodozmian.

Płodozmian, czyli zaplanowane na wiele lat następstwo roślin po sobie, spełnia istotną rolę w dostar-
czaniu warzywom składników pokarmowych, a także w profilaktyce chorób i szkodników. Najważniejsze 
w płodozmianie są: dobór gatunków, właściwe następstwo roślin i długość trwania całego cyklu.

| Dobrze zaplanowany płodozmian jest podstawą powodzenia w uprawie warzyw.

WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE UKŁADANIA PŁODOZMIANÓW

Pierwszym zasadniczym celem jest zachowanie i systematyczne podnoszenie żyzności gleby. Dla 
każdego płodozmianu powinno się przeprowadzić bilans substancji organicznej na podstawie wskaź-
ników reprodukcji lub degradacji materii organicznej, określonych dla każdej grupy roślin (tab. 3). Ko-
rzystnymi roślinami w płodozmianie o dodatnim wskaźniku reprodukcji są: wszystkie rośliny z rodziny 
bobowatych, trawy oraz rośliny uprawiane na nawóz zielony. Suma współczynników dla całego cyklu 
płodozmianu powinna być dodatnia lub co najmniej równa zeru.

Tab. 3. Współczynniki reprodukcji i degradacji glebowej substancji organicznej (wg Eicha i Kundlera 
cyt. za Kusiem 1995)

Roślina lub nawóz organiczny lekkich
Współczynnik reprodukcji (+) lub degradacji (–)

w t/ha substancji organicznej dla gleb
średnich ciężkich

Okopowe, warzywa korzeniowe 1 ha – 1,26 – 1,40 – 1,54
Kukurydza, warzywa liściowe 1 ha – 1,12 – 1,15 – 1,22
Zboża, oleiste, włókniste 1 ha – 0,49 – 0,53 – 0,56
Strączkowe 1 ha + 0,32 + 0,35 + 0,38
Trawy 1 ha + 0,95 + 1,05 + 1,16
Motylkowate i ich mieszanki 1 ha + 1,89 + 1,96 + 2,10
Międzyplony na zielony nawóz 1 ha + 0,63 + 0,70 + 0,77
Obornik 1 t suchej masy* + 0,35
Gnojowica 1 t suchej masy** + 0,28
Słoma 1 t suchej masy + 0,28

* Przeciętna dawka obornika 40t/ha o zawartości s.m. – 25%, ** przeciętna dawka gnojowicy 40–50 m3/ha
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Minimalna liczba gatunków w płodozmianie powinna wynosić 4, a dla gleb cięższych nawet 5. Ze 
względów fitosanitarnych najlepiej jest uprawiać w jednym płodozmianie różne gatunki roślin rolniczych 
i warzyw. Warto jednak pamiętać, że nadmierne wydłużanie płodozmianu ogranicza specjalizację pro-
dukcji.

Gdy w płodozmianie planowane jest zastosowanie obornika istotny jest czas od jego wniesienia do 
momentu posadzenia bądź siewu określonych gatunków. I tak:
n w pierwszym roku po oborniku zaleca się uprawę kapustnych – szczególnie kalafiora, ogórka oraz 

selera;
n w drugim roku powinniśmy wysiać cebulę, warzywa korzeniowe oraz posadzić pomidory; 
n w trzecim roku umieszczamy warzywa z grupy strączkowych, a więc groch, fasola i bób. 

Drugim celem płodozmianu jest zapobieganie występowaniu w glebie szkodliwych bakterii, grzy-
bów, wirusów i pasożytów oraz hamowaniu rozwoju roślin przez substancje zawarte w korzeniach roślin 
uprawianych przed nimi. Zasadą powinno być unikanie uprawy po sobie roślin z tej samej rodziny. 
Zalecenie to wynika z faktu, że rośliny blisko ze sobą spokrewnione zapadają na podobne choroby 
i atakowane są przez te same szkodniki. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na rośliny z rodziny kapu-
stowatych, bobowatych i psiankowatych. Przykładem choroby wynikającej z niewłaściwego zmiano-
wania może być kiła kapusty. Zainfekowanie pola kiłą kapusty najczęściej skutkuje wyłączeniem jego 
na wiele lat (minimum 8) z uprawy roślin kapustowatych. Przynależność gatunków warzyw do rodzin 
botanicznych przedstawiono w tabeli 4.

Tylko niektóre warzywa znoszą kilkuletnią uprawę na tym samym miejscu, np. późne ziemniaki, 
pomidor, por, bób. Są to jednak wyjątki, większość warzyw źle znosi brak zmiany miejsca uprawy. Do 
szczególnie wrażliwych na brak płodozmianu należą rośliny strączkowe, fenkuł, wczesne ziemniaki, 

Tab. 4. Przynależność gatunków warzyw do rodzin botanicznych

Rodzina Warzywa
Astrowate sałata, cykoria, endywia, skorzonera, salsefia, karczoch, kard.
Bobowate groch zwyczajny, fasola zwyczajna, fasola wielokwiatowa, bób, soja, soczewica
Dyniowate ogórek, dynia olbrzymia, dynia zwyczajna (kabaczek, cukinia, patison), arbuz, melon
Kapustowate kapusta głowiasta, kalafior, brokuł, kapusta włoska, brukselka, jarmuż, kalarepa, kapusta 

pekińska, kapusta chińska, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka, brukiew, chrzan, pieprzyca siew-
na (gatunek z rodzaju rzeżucha).

Komosowate burak ćwikłowy, burak liściowy, szpinak
Liliowate cebula, czosnek, szczypiorek, siedmiolatka, por, szparag,
Psiankowate ziemniak, pomidor, papryka, oberżyna
Rdestowate rabarbar, szczaw
Selerowate marchew, pietruszka, pietruszka naciowa, seler korzeniowy, seler naciowy, pasternak, 

koper, koper włoski, kminek
Trawy kukurydza cukrowa
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seler, kapusta, sałaty, marchew, pietruszka, szpinak, cebula. Buraki można uprawiać na tym samym 
polu dopiero po 4 latach, a groch i cebulę nawet po 5-7 latach.

Czasami może zachodzić niezgodność między roślinami mimo braku pomiędzy nimi pokrewień-
stwa. Do takich roślin należy rzodkiew, której rozkładające się resztki pożniwne działają niekorzystnie 
na wzrost sałaty i szpinaku. Z kolei dla marchwi złym stanowiskiem są pola po kapuście brukselskiej 
i szparagach, a dobre po cebuli. Dobre i złe przedplony dla wybranych gatunków warzyw przedstawiono 
w tabeli 5.

Dla poprawy struktury gleby i wzbogacenia jej w składniki pokarmowe, należy uwzględnić w płodo-
zmianie uprawę roślin bobowatych, w tym wieloletnich drobnonasiennych, takich jak czerwona koniczy-
na i lucerna oraz jednorocznych strączkowych w czystym siewie lub różnorodnych mieszankach, często 
w mieszankach z trawami. Przeprowadzone przez Instytut Ogrodnictwa badania wykazały, że przyora-
na koniczyna z trawami zapewniała dobre stanowisko do uprawy ogórków, ziemniaków wczesnych 
i brokułów. W uprawie ekologicznej ogórka, na stanowisku po przyoranej późną jesienią koniczynie 
łąkowej uzyskano wysokie plonowanie roślin, odpowiadające plonowaniu w uprawie konwencjonalnej, 
w której stosowano nawożenie mineralne na podstawie wyników analizy gleby i uzupełniające dolistne 
dokarmianie roślin nawozami wieloskładnikowymi.

Inną grupą roślin, którą dobrze jest umieścić w płodozmianie są zboża. Są one dobrym przedplonem 
dla wielu roślin warzywnych, ponadto mogą wchodzić w skład mieszanek na nawozy zielone. Są także 
dobrym źródłem masy organicznej m.in. do produkcji kompostów, a także mogą być wykorzystywane 
jako rośliny okrywowe.

Stanowisko po roślinach pozostawiających po sobie dużo masy organicznej, rezerwuje się dla ta-
kich gatunków, dzięki którym rozkład substancji będzie następował szybciej, jak np. dynia, kabaczek, 
arbuz i niektóre strączkowe. Obserwuje się też takie zjawisko, iż w procesie rozkładu masy organicznej 
niektórych gatunków uwalniane są toksyczne związki, które na początku sezonu mogą hamować wzrost 

Tab. 5. Dobre i złe przedplony dla wybranych gatunków warzyw.
Gatunek Dobry przedplon Zły przedplon

Kapusta głowiasta 
i brukselska

strączkowe, korzeniowe, pomidor, dla 
odmian późnych: szpinak, rzodkiewka, 
sałata

buraki, kukurydza

Kalafior
większość warzyw oprócz kapustowa-
tych na zbiór jesienny: wczesny ziem-
niak, groch na zielone nasiona

buraki, kukurydza

Marchew i pietruszka kapustne, cebulowe, zboża, pomidor uprawa po sobie i innych korzeniowych, 
ziemniaki

Seler kapustne, por, strączkowe, sałata, 
rzodkiewka, szpinak, ogórek, pomidor

uprawa po sobie i innych selerowatych, 
cebula

Burak ćwikłowy zboża, cebula, por, ogórek, pomidor kapustne, korzeniowe, ziemniak, rzepak

Cebula uprawa po sobie przez 1 rok, strączko-
we, ogórek, seler, jęczmień, pszenica

inne cebulowe, kapustne, ziemniak, burak 
cukrowy i pastewny, marchew i pietruszka

Por większość warzyw cebula
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korzeni niektórych roślin następczych. Z tego powodu nie poleca się np. uprawiania sałaty, buraka 
ćwikłowego i cebuli po kukurydzy.

Aby lepiej wykorzystać składniki pokarmowe i zapobiegać ich trwałemu wymywaniu do podglebia, 
po gatunkach płytko korzeniących się powinny przychodzić rośliny o głębokim systemie korzeniowym. 
Warzywa płytko korzeniące się, jak sałata, wymagające starannej uprawy, umieszcza się po roślinach 
takich jak pomidor, papryka, kabaczek, melon, które głębiej się korzenią, a dzięki dobremu zacienieniu 
pola ograniczają wzrost chwastów. A w uprawach współrzędnych łączy się rośliny, których korzenie 
zajmują różne obszary gleby, aby w jak najmniejszym stopniu konkurowały o wodę i składniki pokarmo-
we. Na zasięg i rozpiętość systemu korzeniowego mają oczywiście wpływ rodzaj gleby i jej ugniecenie, 
warunki powietrzno-wodne, odmiana oraz wiek rośliny.

Przykłady płodozmianów dla gospodarstw warzywniczych przedstawiono w tabeli 6.

6. DOBÓR ODMIAN

Planując płodozmiany w gospodarstwach ekologicznych warto pokusić się o zaplanowanie do upra-
wy nie tylko gatunków, ale również o dobór odmian. Odmiana jest bowiem jednym z fundamentalnych 
czynników wpływających na opłacalność. Często to właśnie ona decyduje o możliwości sprzedaży. 
Jest to o tyle istotne, że niektóre gatunki roślin posiadają wiele odmian zasadniczo różniących się 
wymaganiami odnośnie stanowiska, warunków glebowych, odpornością na patogeny, długością okresu 
wegetacji, itp. 

Wymagania w stosunku do odmian są wyższe dla roślin uprawianych w systemie ekologicznym 
niż konwencjonalnym. Generalnie przydatność odmian dla potrzeb rolnictwa ekologicznego należałoby 
rozpatrywać w następujących kategoriach:

Tab.6. Przykłady siedmioletnich płodozmianów dla gospodarstw warzywniczych

rok schemat ogólny przykład 1 przykład 2

rok 1 kapustne lub liściowe* kalafior późny*
lub sałata + poplon

kapusta późna*
lub szpinak + poplon

rok 2 zboża jare + wysiew
roślin strukturotwórczych jęczmień z wsiewką lucerny pszenica jara

z wsiewką koniczyny
rok 3 roślina strukturotwórcza lucerna koniczyna
rok 4 cebulowe** cebula por **
rok 5 korzeniowe marchew pietruszka

rok 6 bobowate + zboża ozime fasola szparagowa
+ pszenica ozima

groch zielony +
jęczmień ozimy

rok 7 zboża ozime pszenica ozima jęczmień ozimy
* - pełna dawka obornika; ** – pół dawki obornika
Źródło: „uprawa warzyw metodą zintegrowaną” 1995 (praca zbiorowa)
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n wierność w plonowaniu,
n odporność odmiany na choroby i szkodniki, 
n wymagania glebowe, wodne i nawozowe odmiany,
n tolerancyjność na stresy środowiskowe,
n szybkość kumulacji plonu,
n intensywność wzrostu w początkowej fazie wegetacji,
n wartość użytkowa (konsumpcyjna, przetwórcza, przechowalnicza, itd.),
n jakość uzyskiwanego produktu.

W systemie ekologicznym powinny być uprawiane odmiany o jak najmniejszych wymaganiach na-
wozowych z uwagi na ograniczenie w stosowaniu nawozów mineralnych. Cenne są odmiany o małych 
wymaganiach wodnych i glebowych (tolerancyjne na pH). Tolerancyjne na stresy środowiskowe. Doty-
czy to takich cech jak: wrażliwość na przymrozki, reakcja na stres suszy czy temperatury.

Szybkość kumulacji plonu i termin dojrzewania odmian ma znaczenie ze względu na wymijanie 
się faz rozwojowych roślin z cyklem rozwoju wielu ich chorób i szkodników oraz z uwagi na możliwość 
uprawy po ich sprzęcie poplonów wzbogacających glebę w substancje organiczne. W ekologii polecane 
są więc odmiany o krótkim okresie wegetacji.

Dla rolnictwa ekologicznego wskazane są też odmiany o szybkim tempie rozwojowym części nad-
ziemnej w początkowej fazie wzrostu. Jest to związane z ograniczeniem zachwaszczenia w począt-
kowym okresie wegetacji. Wysoki wskaźnik pokrycia gleby przez rośliny uprawne jest dobrą cechą 
odmiany ekologicznej.

Przykładowo w przypadku warzyw kapustnych preferowane są odmiany o liściach pokrytych war-
stwą wosku w celu lepszego zabezpieczenia ich przed chorobami grzybowymi. Odmiany o większym, 
głębszym i bardziej aktywnym systemie korzeniowym, zdolnym do pobierania większej ilości składni-
ków pokarmowych i dobrego współdziałania z pożytecznymi mikroorganizmami, będą lepiej nadawać 

się do uprawy ekologicznej. Istotne jest 
też, aby wykorzystywać nasiona naj-
zdrowsze, jak najlepszej jakości. Pomi-
mo wysokich wymagań w stosunku do 
nawożenia oraz intensywnej ochrony, 
warzywa kapustne mogą być z powo-
dzeniem uprawiane w gospodarstwach 
ekologicznych, pod warunkiem zapew-
nienia im odpowiedniego stanowiska 
w płodozmianie, wysokiej zasobności 
gleby w składniki pokarmowe i stoso-
wania nawożenia organicznego.

Wartość agrotechniczna odmian jest bardzo ważna, ale dopiero wartość użytkowa daje rolnikowi do-
chód. Odmiana o wysokich walorach użytkowych, rynkowych, przetwórczych, konsumpcyjnych znajduje 
nabywców szybciej niż odmiany gorszej wartości.

Listę odmian rekomendowanych do upraw ekologicznych przedstawiono w tabeli 7.
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7. MATERIAŁ SIEWNY

Wymagania odnośnie materiału siewnego warzyw produkowanych ekologicznie są takie same, jak 
przypadku roślin rolniczych, czyli należy stosować przede wszystkim materiał siewny, nasiona lub we-
getatywny materiał nasadzeniowy, wyprodukowany metodami ekologicznymi. Dodatkowo w przypadku 
materiału siewnego musi on spełniać wymagania dotyczące wytwarzania, jakości oraz obrotu określo-
ne w ustawie z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej 
ustawy.

Informacje o dostępności materiału siewnego jakości ekologicznej gromadzi i publikuje Główny 
Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Na stronie www.piorin.gov.pl znajdziemy :
n wykaz dostępnego materiału siewnego, nasion i wegetatywnego materiału nasadzeniowego wypro-

dukowanego metodami ekologicznymi,
n wykaz dostawców ekologicznego materiału siewnego nasion i wegetatywnego materiału nasadze-

niowego wyprodukowanego metodami ekologicznymi (np. Bio Seed; Bejo Zaden Poland; CN Pie-
trzak; Biosfera; DSV Polska).

Wykaz ten jest aktualizowany na podstawie zgłoszeń dostawców 10 dnia każdego miesiąca. 
Po wysianiu zakupionego materiału siewnego, rolnik powinien zachować etykietę i fakturę zakupu.

Tab. 7. Lista odmian rekomendowanych do uprawy ekologicznej
Warzywa Proponowane odmiany

Burak ćwikłowy Opolski, Czerwona Kula

Cebula Sochaczewska, Wolska

Cukinia Atena F 1, Nimba, Soraya

Dynia Karowita, Uschiki Kuri

Fasola szparagowa i na suche nasiona Furora Polana, Delfina, Syrenka, Augusta, Nigeria

Kalarepa Alka, Delikates Blauer, Kossak

Kapusta głowiasta Kamienna Głowa, Discover F1, Lennox F1, Impala F1

Marchew Komarno F1 , Nectar F1, Joba

Ogórek Rodos F1, Odys F1, Ikar F1

Papryka Luba, Roberta F 1, Mino

Pomidor Brak rekomendacji (brak odmian odpornych na zarazę ziemniaka)

Por Baca, Juhas

Rzodkiewka Opolanka, Rudolf

Sałata Grenada Ożarowska

Seler Diamant
Źródło: Warzywa w uprawie ekologicznej prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski. IO Skierniewice, 2018
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W przypadku braku w wyżej wymienionym „Wykazie…” materiału, którym zainteresowany jest rol-
nik prowadzący produkcję ekologiczną, może on wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa o pozwolenie na zastosowanie materiału niewyprodukowanego meto-
dami ekologicznymi (konwencjonalnego). Wszystkie niezbędne informacje dotyczące materiału siew-
nego i druki do pobrania zamieszczone są na stronie www.piorin.gov.pl

Wniosek o wydanie zezwolenia należy złożyć przed wysiewem nasion albo posadzeniem sadzonek 
lub sadzeniaków ziemniaka (30 dni, nie wcześniej). Wniosek powinien zawierać:
n gatunek i odmianę rośliny uprawnej
n ilość – kg /szt.
n planowany termin siewu, sadzenia / miesiąc, rok/
n dokładny adres / telefon / i podpis wnioskodawcy 
n uzasadnienie

Zezwolenie wydawane przez WIORiN dotyczy materiału siewnego dopuszczonego do obrotu na 
podstawie przepisów ustawy o nasiennictwie (kategorii elitarny, kwalifikowany, standard, CAC). W przy-
padku zakupu nasion konwencjonalnych (za zgodą WIORiN) nie mogą to być nasiona zaprawiane. Na 
dowodzie ich zakupu oprócz informacji dotyczącej odmiany, kategorii, stopnia kwalifikacji, powinna 
znaleźć się informacja, że produkt nie jest zaprawiany. 

W przypadku złożenia wniosku po terminie siewu – zezwolenie nie może być wydane. Zezwolenia 
mogą być wydane też dla materiału siewnego gatunków, które nie podlegają kwalifikacji – odmiany 
wówczas nie są obowiązkowe.

Dotyczy to:
n roślin ozdobnych, zielarskich, przyprawowych i lekarskich,
n niektórych gatunków roślin sadowniczych, np. aronia, winorośl,
n niektórych gatunków roślin rolniczych, np. seradeli, gryki, prosa.

8. UPRAWA ROLI

Ogólne zasady, którymi powinien kierować się rolnik podczas uprawy roli w gospodarstwie ekolo-
gicznym to: 
n głębokie spulchnianie i płytkie odwracanie (orki nie powinno się wykonywać głębiej niż na 20-25 cm); 
n stosowanie agregatów w celu ograniczenia liczby przejazdów (np. połączenie w jednym zabiegu 

glebogryzarki, kultywatora i wału wyrównującego). 

Uprawa roli powinna wpływać na:
n zwiększenie zawartości substancji organicznej,
n dobre wymieszanie resztek pożniwnych,
n dobre wymieszanie nawozów z glebą,
n nagromadzenie wody w glebie i zapobieganie jej stratom,
n stworzenie optymalnych warunków do rozwoju korzystnych mikroorganizmów glebowych,
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n zwiększanie właściwości termicznych,
n zachowanie optymalnego zagęszczenia, porowatości i zwięzłości gleby,
n nadawanie glebie struktury gruzełkowatej,
n optymalne przygotowanie podłoża do siewu wybranych gatunków roślin (szczególnej staranności 

wymagają gatunki o drobnych nasionach np. marchew, pietruszka),
n ograniczanie zachwaszczenia,
n zapobieganie erozji wodnej i wietrznej,
n wzrost aktywności biologicznej gleby.

Podstawowe zabiegi uprawowe powinny poprawiać strukturę w uprawnej warstwie, wprowadzać 
nawozy organiczne i resztki pożniwne oraz przygotować glebę do siewu lub sadzenia. Szczególnie sta-
rannie powinno być przygotowane pole pod zasiew roślin o drobnych nasionach jak marchew, pietrusz-
ka, cykoria. Powierzchnia gleby pod siew powinna być bardzo wyrównana, aby nasiona można było 
precyzyjnie umieścić na jednakowej głębokości. W rolnictwie ekologicznym dąży się do ograniczenia 
stosowania pługa i odwracania gleby, na rzecz narzędzi tylko spulchniających. Należy, więc przyjąć za-
sadę, aby stosować płytką orkę, ale głęboko spulchniać glebę. Orki nie powinno się wykonywać głębiej 
niż na 20-25 cm. Do przygotowania gleby pod siew lub sadzenie najlepiej używać narzędzia zespolone, 
które w jednym urządzeniu łączą funkcję glebogryzarki, kultywatora i wału wyrównującego

9. NAWOŻENIE

Nawożenie jest podstawowym czynnikiem zapewniającym wysokie plony i wysoką ich jakość. Ja-
kość warzyw to nie tylko wygląd, wielkość i kształt, ale również przydatność do przetwórstwa i przecho-
wywania, zawartość składników mineralnych i witamin. 

W rolnictwie ekologicznym podstawą nawożenia azotem są nawozy naturalne, różnego rodzaju kom-
posty oraz nawozy zielone (szczególnie w tych gospodarstwach, gdzie brakuje obornika i kompostów). 
Dopuszczone jest stosowanie nawozów mineralnych, ale tylko tych, które nie pochodzą z syntezy che-
micznej i wykazują się takimi cechami jak niski stopień rozpuszczalności i niska koncentracja składnika 
pokarmowego. Nie zezwala się na stosowanie mineralnych nawozów azotowych. 

W każdym gospodarstwie powinny być też uprawiane nawozy zielone, w dużej ilości w gospodar-
stwach, które nie dysponują wystarczającą ilością nawozów naturalnych. Są one źródłem materii or-
ganicznej i dostępnych składników pokarmowych, zaopatrują uprawiane warzywa w azot, poprawiają 
właściwości fizyczne i chemiczne głębszych warstw gleby. Przedłużają pokrycie gleby roślinnością 
i osłaniają jej powierzchnię, przez co zapobiegają wymywaniu składników w okresie zimy. Zagłuszają 
chwasty i ograniczają problem szkodników i chorób. Niektóre z nich mają także działanie fitosanitar-
ne obniżając poziom zainfekowania gleby mikroorganizmami patogenicznymi. Gatunki fitosanitarne 
wydzielają związki, które nie tylko hamują rozwój szkodliwych organizmów, ale mogą bezpośrednio je 
zwalczać.

Wybór roślin na nawóz zielony powinien być uzależniony od jakości gleby. Nawozy zielone szcze-
gólnie pożądane są na glebach lekkich i przepuszczalnych, ponieważ gleby te potrzebują próchnicy do 
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zwiększenia swojej zdolności sorpcyjnej. Sprawdzą się tutaj gatunki o niedużych wymaganiach wod-
nych, na przykład saradela. Odpowiednia będzie również facelia, a także gryka, łubin żółty czy żyto. 
Na glebach średnich możemy wysiewać łubin wąskolistny, białą gorczycę, peluszkę, rzodkiew oleistą, 
a jako poplon ozimy - wykę ozimą. Na glebach żyznych dobrze rosną bobik, wyka jara oraz rzepak 
i rzepik ozimy.

Wśród gatunków przeznaczanych na zielony nawóz najcenniejsze są bobowate drobnonasienne 
(koniczyny, wyka, lucerna, seradela). Rośliny bobowate uprawia się w czystym siewie lub w mieszan-
kach z innymi roślinami, najczęściej trawami lub zbożami. Na zielony nawóz wykorzystuje się również 
inne rośliny, które szybko rosną i w krótkim czasie dają wysoki plon zielonej masy (gorczyca, facelia, 
rzepak, rzodkiew oleista, gryka, zboża i trawy). Nawozy zielone można uprawiać jako plon główny lub 
międzyplony (wsiewki poplonowe, poplony letnie i ozime). Jednak trzeba pamiętać o tym, aby nie upra-
wiać jako nawóz zielony gatunków spokrewnionych z rośliną następczą. Nie należy uprawiać gorczycy, 
rzepaku, rzodkwi przed wszystkimi kapustnymi, rzodkiewką, rzodkwią i brukwią. Rośliny bobowate nie 
powinny być uprawiane na zielony nawóz bezpośrednio przed fasolą i grochem. Idealną rośliną na 
zielony nawóz, niespokrewnioną z żadnym gatunkiem warzyw, jest facelia, która może być uprawiana 
w ciągu całego okresu wegetacji. Cenne jako nawóz zielony są również mieszanki wielogatunkowe. 

Istotne jest kiedy i w jaki sposób wprowadzamy nawozy zielone do gleby. Uprawiane w tym celu 
rośliny powinny wytworzyć dużą ilość zielonej masy lecz nie powinno się dopuszczać do wytworzenia 
przez nie nasion. Najlepiej wprowadzenia do gleby dokonać tuż przed kwitnieniem. Wówczas rośli-
ny wytworzyły już wystarczającą masę, ale są jeszcze na tyle młode, że procesy rozkładu następują 
stosunkowo szybko. Nie powinno się dopuszczać do wytworzenia nasion przez rośliny uprawiane na 
zielony nawóz. 

Przyorując trzeba uważać by masy organicznej nie wprowadzić zbyt głęboko, z uwagi na brak wy-
starczającej ilości tlenu w głębszych warstwach gleby. Przy jego niedoborze nie zachodzą prawidłowe 
procesy rozkładu i humifikacji. Z tego powodu zalecane jest na glebach lekkich przyorywanie na głębo-
kość 12-15 cm, a na glebach ciężkich 8-10 cm.

Ważne jest zastosowanie odpowiedniej techniki wprowadzania nawozów zielonych do gleby. W ten 
sposób unikniemy gnicia roślin w głębszych warstwach gleby. Rośliny niskie, o małej ilości zielonej 
masy, możemy wprowadzić bezpośrednio do gleby. Rośliny wyższe trzeba wcześniej rozdrobnić i po-
zostawić na ziemi, aż trochę zwiędną i dopiero wtedy przyorać. Można do tego celu użyć narzędzi 
aktywnych np. glebogryzarki. Należy również pamiętać, że po zastosowaniu nawozów zielonych gleba 
będzie miała luźną strukturę, dlatego bezpośrednio po nawozach zielonych lepiej jest uprawiać rośliny 
z rozsady niż z siewu – nasiona do kiełkowania potrzebują gleby osiadłej. Rośliny na nawóz zielony, 
które asymilują azot z powietrza, można ściąć, a korzenie pozostawić w glebie (na przykład na zimę) 
– bardzo szybko się rozłożą.

Idealnym nawozem w uprawie ekologicznej jest kompost, który zwiększa żyzność gleby i zapewnia 
wysoką jakość biologiczną uzyskiwanych produktów roślinnych. Wysokość dawek kompostu w uprawie 
warzyw wynosi około 20-30 ton na ha w zależności od zasobności gleby w składniki pokarmowe oraz 
gatunku warzyw.
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Uzupełniająco można stosować nawozy takie jak: bazalt, bentonit, gips, kizeryt, dolomit, wapno ma-
gnezowe, wapno węglanowe, kreda nawozowa (pojezierna, łąkowa, margiel), boraks; nawozy potasowe: 
kainit, kalimagnezja, siarczan potasu, skały fosforytowe (mączki), popiół drzewny oraz nawozy orga-
niczne pochodzące spoza gospodarstwa mączki z kości, krwi, rogów, pierza, skorupy jaj, mączki rybne, 
odpady z własnego gospodarstwa, makuchy, korę drzewną i trociny oraz muł i osady z naturalnych zbior-
ników wodnych, torf w ilości do 20% w podłożach do produkcji rozsad. Aby je można było zastosować, 
muszą znajdować się w zamkniętym wykazie nawozów dopuszczonych do obrotu zgodnie z przepisami 
obowiązującymi w danym państwie członkowskim. Jednostką organizacyjną oceniającą i potwierdzającą 
zgodność w zakresie wymagań określonych w przepisach rolnictwa ekologicznego dla nawozów i środ-
ków poprawiających właściwości gleby do produkcji ekologicznej oraz prowadzącą ich wykaz jest Instytut 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach.

| „Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stoso-
wania w rolnictwie ekologicznym” publikowany jest na stronie www.iung.pulawy.pl.

W przypadku braku nawozów naturalnych pochodzących z własnego gospodarstwa dozwolony jest 
zakup tych nawozów również z gospodarstw konwencjonalnych pod warunkiem, że nie pochodzi on z go-
spodarstw prowadzących intensywny chów zwierząt. W nawozach naturalnych możemy wnieść do gleby 
maksymalnie 170 kg N/ha/rok (wymóg „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszcze-
nia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”).

W gospodarstwach ekologicznych nawożenie powinno być skorelowane z prawidłowo ułożonym 
płodozmianem. Ponieważ rośliny warzywne mają bardzo zróżnicowane wymagania pokarmowe należy 
dążyć, aby gatunki o różnych wymaganiach uprawiane były na zmianę. Rośliny o dużych wymaganiach 
pokarmowych powinny być uprawiane na stanowiskach, na których stosowano obornik, kompost lub 
przyorano rośliny bobowate. Dotyczy to głównie warzyw o bardzo dużych wymaganiach w stosunku 
do azotu, który jest składnikiem istotnie wpływającym na wysokość plonu, a równocześnie łatwo ule-
gającym wymyciu w głąb profilu glebowego. Uszeregowanie warunków warzyw w odniesieniu do za-
potrzebowania na azot przedstawiono w tabeli 8. Natomiast gatunki warzyw mające duże wymagania 
w zakresie poszczególnych mikroskładników zawarto w tabeli 9.

Przemiennie powinno się uprawiać także rośliny o głębokim i płytkim systemie korzeniowym, co zapo-
biega wymywaniu składników mineralnych do głębszych warstw i pozwala racjonalnie je wykorzystywać. 
Do roślin warzywnych o głębokim systemie korzeniowym należą warzywa korzeniowe, kapusty, jarmuż, 
pomidory. Typowymi roślinami o płytkim systemie korzeniowym są: rzodkiewka, szpinak, ogórek, kalarepa.

Brak możliwości efektywnego nawożenia szczególne azotem sprawiał producentom, głównie tym, któ-
rzy produkują intensywnie, wiele problemów. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach 
dopuścił do stosowania w rolnictwie ekologicznym doglebowy nawóz azotowy pod nazwą Fertil 12,5 N. 
Zawiera on w swym składzie 12,5% azotu organicznego oraz 42% węgla organicznego, pochodzenia 
biologicznego. Wartość pH produktu w wodzie wynosi 5,5. Fertil jest nawozem organicznym, doglebowym, 
w formie peletu, o spowolnionym uwalnianiu azotu. 40% tego pierwiastka jest dostępne dla roślin już 
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Tab. 8. Uszeregowanie gatunków warzyw wg wymagań w stosunku do azotu
Wymagania roślin warzywnych w stosunku do azotu*

duże średnie małe

papryka, oberżyna, pomidor,
kapusty, seler, brukselka, ogórek

rzodkiew, brokuł, jarmuż, por, fasola, 
burak, kalarepa, cykoria, marchew, 
pietruszka

sałata, rzodkiewka, groch,
roszponka, szparag, fasola karłowa

* w obrębie każdej grupy rośliny uszeregowano , zaczynając od najbardziej wymagającej
Źródło: Zrównoważone nawożenie roślin ogrodniczych. Opracowanie zbiorowe pod redakcją dr hab. P. Wójcika, In-
stytut Ogrodnictwa, Skierniewice 2014

w pierwszych 2-3 tygodniach po zabiegu, pozostałe 60% jest stopniowo dostarczane roślinom przez okres 
3-5 miesięcy. Regularne uwalnianie łatwo wypłukiwanego azotu umożliwia intensywne żywienie roślin 
przez cały okres wegetacji. Nawóz ten można zastosować przedsiewnie jak i pogłównie. Dostępny jest 
w opakowaniach 25kg i 500kg. Jest dopuszczony przez IUNG-PIB do użycia w uprawach ekologicznych. 
Zastosowanie nawozu wspomaga wzrost korzeni szczególnie w początkowym etapie wegetacji. Poprawia 
żyzność gleby oraz wchłanianie fosforu, potasu oraz mikroskładników. Wystarczy jedna aplikacja nawozu, 
aby składniki w nim zawarte były dostępne dla roślin przez cały sezon wegetacyjny. 

W ostatnich latach do stosowania w produkcji ekologicznej wprowadzono także szereg nowych gra-
nulowanych nawozów organicznych jak np. granulowany obornik bydlęcy, koński, kurzy, nawozy granu-
lowane wytworzone z odpadów z biogazowi, nawozy wytworzone na bazie roślin bobowatych i wełny 
owczej, a także nawozy płynne zawierające kwasy humusowe. Zaletą tych nawozów jest możliwość ich 
stosowania w okresie wzrostu i rozwoju roślin, co pozwala na uzupełnienie niedoborów składników 
pokarmowych w okresie wegetacji.

W przypadku planowanego przekazania (kupna-sprzedaży) nawozów naturalnych osoba przekazu-
jąca powinna wykonać obliczenia ilości nawozów naturalnych wytwarzanych w gospodarstwie rolnym 
i przeznaczonych do przekazania oraz ilości azotu w tych nawozach. A przekazanie powinno odbyć się 
na podstawie pisemnej umowy przekazania. Obowiązek ten wynika z „Programu działań mających na 
celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapo-
bieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (Dz. U. 2018 poz. 1339), który wszedł w życie 27 lipca 2018 r.

Tab. 9. Warzywa o dużym zapotrzebowaniu na mikroskładniki
Potrzeby 

nawozowe Gatunki

Bor (B) brokuł, brukiew, burak ćwikłowy, kalafior, kapusta biała, kapusta brukselska, pomidor, seler 
korzeniowy.

Miedź (Cu) burak ćwikłowy, cebula, marchew, sałata głowiasta, szpinak

Mangan (Mn) bób, burak ćwikłowy, cebula, fasola, groch, kapusta, ogórek, rzodkiew, rzodkiewka, sałata 
głowiasta, szpinak

Molibden (Mo) burak ćwikłowy, kalafior, kapusta biała, kapusta brukselska, pomidor, sałata głowiasta, 
szpinak

Cynk (Zn) bób, fasola, kukurydza
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| „Wykaz nawozów i środków poprawiających właściwości gleby zakwalifikowanych do stoso-
wania w rolnictwie ekologicznym” publikowany jest na stronie www.iung.pulawy.pl.

Tab. 10. Wymagania pokarmowe roślin warzywnych w uprawie polowej

Gatunek Plon
w t/ha

Ilość pobranego składnika w kg /ha
N K2O P2O5 CaO MgO

Bób (świeże nasiona) 15 420 156 72 300 27
Burak ćwikłowy 30 200 240 90 80 24
Cebula 30 90 120 40 70 12
Chrzan 25 110 255 50 60 18
Dynia 30 195 365 95 330 40
Fasola karłowa szparag. 15 100 83 30 120 23
Groch (strąki) 10 80 80 25 60 16
Kalarepa wczesna 15 75 105 30 70 15
Kalarepa późna 20 100 180 60 70 20
Kalafior 20 200 250 80 215 24
Kapusta brukselska 10 330 360 95 270 24
Kapusta biała wczesna 30 115 210 45 175 14
Kapusta biała późna 70 230 320 85 425 30
Kapusta czerwona 50 300 345 85 310 38
Kukurydza cukrowa 20 220 300 105 120 35
Marchew 40 155 215 60 135 26
Ogórek 30 50 110 40 75 16
Pomidor 40 105 140 25 110 20
Por 30 85 175 35 70 15
Rabarbar 80 260 500 100 400 b.d.
Rzodkiew 20 120 100 60 60 12
Rzodkiewka 10 50 50 20 30 6
Sałata 25 55 110 25 35 6
Seler korzeniowy 20 130 190 50 150 15
Seler naciowy 30 150 195 46 150 18
Szparag 4 120 105 35 80 12
Szpinak wczesny 10 55 70 16 12 8
Szpinak późny 20 95 110 40 25 12

Źródło: www.cdr.gov.pl – Normatywy produkcji rolniczej



Warzywa na ekozagonie

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2019 r. 27

10. OGRANICZANIE ZACHWASZCZENIA

Zwalczanie chwastów w ekologicznej uprawie warzyw, należy do najbardziej pracochłonnych i kosz-
townych zabiegów agrotechnicznych. Ważną rolę pełnią tu metody agrotechniczne. Zaliczamy do nich 
m.in.:
n zmianowanie zapobiegające zjawisku kompensacji chwastów, 
n dobór odmian dostosowanych warunków glebowo-klimatycznych, 
n staranna uprawa gleby, 
n nawożenie w oparciu o analizy potrzeb nawozowych i zasobności gleb,
n nawadnianie w okresach niedoborów wody, 
n staranna pielęgnacja roślin. 

Plantacje najlepiej zakładać na polach w dobrej kulturze, o niewielkim zachwaszczeniu. Należy uni-
kać pól zachwaszczonych chwastami wieloletnimi (np. powój polny, rzepicha leśna i in.). 

Wiosną, wschodzące chwasty, należy niszczyć zabiegami mechanicznymi. W przypadku suszy, 
należy wykonywać tylko niezbędne zabiegi uprawowe, aby nie doprowadzić do rozpylenia gleby i po-
gorszenia jej struktury. Dobrym sposobem ograniczania zachwaszczenia jest deszczowanie pola, które 
pobudza chwasty do kiełkowania, a po ok. 7-10 dniach wykonanie bronowania lub zastosowanie płytko 
działającego agregatu uprawowego, które niszczą kiełki nasion i siewki chwastów, a jednocześnie 

Tab. 11. Średni skład chemiczny świeżej masy obornika mieszanego (od różnych zwierząt)

Makroskładniki Zawartość (%) Mikroskładniki (mg•kg-1)

Azot (N) 0,50* Bor(B) 5,0

Fosfor (P2O5) 0,25 Miadź (Cu) 4,7

Potas (K2O) 0,60 Mangan (Mn) 30,0

Magnez (MgO) 0,15 Zynk (Zn) 43,5

Wapń (CaO) 0,40 Molibden (Mo) 0,4

Siarka (S) 0,08 Kobalt (Co) 0,2
Źródło: Zrównoważone nawożenie roślin ogrodniczych pod redakcją dr hab. P. Wójcika; 
Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice 2014

Tab. 12. Wykorzystanie składników pokarmowych z obornika stosowanego na różnych glebach

Rodzaj gleby
Wykorzystanie składników z obornika w kolejnych latach (w %)

1 rok 2 rok 3 rok 4 rok
ciężkie 40 30 20 10
śrenie 60 30 10 –
lekkie 70 30 – –

Źródło: Zrównoważone nawożenie roślin ogrodniczych pod redakcją dr hab. P. Wójcika; 
Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice 2014



Warzywa na ekozagonie

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2019 r.28

przygotowują glebę do sadzenia. Zabiegi mechaniczne należy wykonywać możliwie płytko, na jed-
nakową głębokość w poszczególnych zabiegach (zwykle 2-3 cm), gdy chwasty są małe i trudniej się 
ukorzeniają. Zabiegi wykonywane zbyt głęboko mogą uszkadzać system korzeniowy i powodować 
przemieszczenie nasion chwastów do górnej warstwy gleby. 

Nie można dopuszczać do wydania nasion przez chwasty, gdyż powiększa to ilość nasion w glebie 
stanowiąc zagrożenie dla roślin następczych. Dodatkowo kwitnące chwasty wabią też szkodniki. 

W ekologicznej uprawie warzyw, tam gdzie to możliwe, powinno się dążyć do zastąpienia uprawy 
z siewu uprawą z rozsady, ze względu na łatwiejsze ograniczenie zachwaszczenia.

Uprawa w międzyplonach lub poplonach ścierniskowych takich roślin jak: gorczyca biała, żyto ozi-
me, facelia błękitna, rzodkiew oleista, gryka. Rośliny te ograniczają występowanie niektórych gatunków 
chwastów.

W celu ograniczenia zachwaszczenia w gospodarstwach ekologicznych stosowane jest również ściółko-
wanie: czarną folią, włókniną lub ściółkami organicznymi pochodzenia roślinnego jak np. słoma lub skoszo-
ne części nadziemne mieszanek traw i roślin motylkowych bądź samych motylkowych (fot. 1.). Stosowanie 
ściółek ropopochodnych takich jak czarna folia PE lub czarna włóknina PP, choć dozwolone w uprawie 
ekologicznej stanowi jednak pewien problem z punktu widzenia ochrony środowiska. Zanieczyszczone nie 
nadają się do recyklingu, a ich spalanie prowadzi do zwiększenia zanieczyszczenia atmosfery CO2.

11. OCHRONA ROŚLIN PRZED CHOROBAMI I SZKODNIKAMI

W wieloletnich gospodarstwach ekologicznych o ustalonej równowadze w latach o typowym przebiegu 
pogody na uprawach nie powinny pojawiać się choroby i szkodniki w ilości zagrażającej plonom, czy też 
dominować chwasty. Liczbę chorób i szkodników  powinny regulować organizmy pożyteczne, a ilość chwa-
stów prawidłowo stosowany płodozmian. Alternatywą dla syntetycznych pestycydów są środki ochrony ro-
ślin zawierające wyłącznie naturalne związki bioaktywne lub mikroorganizmy. Spośród nich wyróżnia się 
środki grzybobójcze (np. preparaty na bazie czosnku, naturalnej lecytyny i owoców grejpfruta) i owadobójcze 
(np. preparaty zawierające mikroorganizmy, preparaty na bazie oleju parafinowego lub naturalnej pyretryny).

Podstawą ekologicznej ochrony jest zapobieganie problemom poprzez:
n kształtowanie środowiska gospodarstwa i jego otoczenia w sposób sprzyjający rozwojowi i ochronie 

naturalnych wrogów szkodników roślin uprawnych,
n wprowadzaniu do uprawy odmian roślin odpornych na choroby i szkodniki,
n odpowiednim doborze terminów siewu i zabiegów pielęgnacyjnych, tak aby zminimalizować rozwój 

chorób i szkodników,
n przykrywaniu roślin uprawnych osłonami (folią, siatkami, włókniną) w okresie nasilenia chorób lub 

inwazji szkodników,
n stosowaniu substancji odstraszających lub zwabiających,
n stosowaniu pułapek, barier, emitorów impulsów dźwiękowych lub świetlnych,
n wprowadzaniu do uprawy roślin odstraszających (tab. 13) lub zwabiających szkodniki.
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W ochronie ekologicznych upraw warzywniczych 
szczególnie na mniejszych powierzchniach mogą 
mieć również znaczenie preparaty naturalne z roślin, 
które można zakupić w sklepach lub sporządzić do-
mowym sposobem. Możliwe do zastosowania środki 
roślinnych przedstawiono w tabeli 14. Wiele z tych 
preparatów pomaga zwalczać szkodniki lub choroby 
ale również wzmacnia odporność roślin. Natomiast 
w tabeli 15 opisano możliwość zastosowania prepa-
ratów nieroślinnych, które mogą być wykorzystywane 
w ekologicznych uprawach.

Pole zabezpieczone siatką przed nalotem szkodni-
ków (M.Jankowska)

Tab.13. Rośliny odstraszające szkodniki
Szkodnik Żywiciel Roślina odstraszająca

Bielinek kapustnik krzyżowe Bylica piołun
Bielinek rzepnik krzyżowe hyzop lekarski
Drutowce różne gorczyca biała, gryka, sałata
Mszyce różne anyż, czosnek, kolendra, mięta pieprzowa, nasturcja, petunia, wrotycz
Mączliki i miodówki różne aksamitka, nasturcja, nikandra, bylica piołun
Nornice różne nostrzyk, czosnek, czarny bez, cesarska korona
Myszy różne mięta pieprzowa, gorczyca
Nicienie różne aksamitka, dalia ogrodowa, nagietek lekarski, rudbekia, cykoria
Oprzędziki bobowate wrotycz, bylica piołun
Pachówka strąkóweczka bobowate pomidor, gorczyca biała

Pchełki krzyżowe bylica piołun, kocimiętka właściwa, mięta pieprzowa, pomidor, wro-
tycz, sałata

Pędraki różne bylica piołun, cebula, pelargonia, petunia
Piętnówka kapustnica krzyżowe mięta pieprzowa, pomidor, rozmaryn lekarski, seler, szałwia, tymianek

Połyśnica marchwianka marchew bylice piołun, kolendra, kozibród pospolity, rozmaryn lekarski, szał-
wia, cebula, por

Przędziorki różne cebula, czosnek, szczypiorek
Skoczki różne pelargonia, petunia
Stonka ziemniaczana ziemniak chrzan, fasola, len
Ślimaki różne czosnek, begonia

Źródło: ABC rolnictwa ekologicznego. Jerzy Szymona, Beata Studzińska. Agencja Reklamowo-Wydawnicza „EMES”, 
Kielce 1994.



Warzywa na ekozagonie

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2019 r.30

Tab. 14. Stosowanie środków roślinnych w ochronie upraw ekologicznych

Nazwa Sposób sporządzania
Sposób stosowania Działanie oraz zwalcza-

ne choroby i szkodnikitermin miejsce stężenie

1 2 3 4 5 6

Aksamitka

roztwór

rośliny bez korzeni
0,5 poj. wiadra (10 l wody)
z dodatkiem
0,3% szarego mydła

wiosna, lato rośliny nierozc. mszyce

Czarny
bez

ścinać 10-15 cm pędy
w czasie kwitnienia,
wysuszyć, wykładać
w międzyrzędziach

między-
rzędzia

gryzonie

Czosnek,
cebula
herbata
wyciąg

posiekane ząbki lub
cebule 75 g/10 l wody, 

początek maja
3x w odstępach 
3-dniowych

rośliny, 
gleba

nierozc. roztocze,
mszyce,
choroby
grzybowe

środek do
oprysków

150 g drobno posiekanego 
czosnku moczyć (macero-
wać) w 2 łyżeczkach para-
finy przez 24 godz., 100 g 
szarego mydła rozpuścić w 
10 l wody dokładnie razem 
wymieszać, przefiltrować

w razie potrzeby rośliny,
korzenie

nierozc. choroby
bakteryjne
oraz jako środek 
owadobójczy

roztwór
przefer-
mentowany

liście, łuski czosnku
i cebuli
– osobno lub zmieszane
500 g/10 l wody (świeże)
200 g/10 l wody (suche)

w razie potrzeby

termin lotu

gleba,

gleba
wokół

10 x rozc.

nierozc.

wzmacniając,
choroby grzybowe 
np. ziemniaków,
truskawek, połyśnica mar-
chwianka

Gorczyca
biała
roztwór

suche nasiona rozetrzeć w 
moździerzu porcelanowym
200 g/10 l wody

wiosna, lato rośliny nierozc. mszyce

Łopian
większy
roztwór

drobno pokrojone liście 
w ilości 1/3 wiadra na 10 l 
wody, moczyć 3 doby

wiosna, lato rośliny nierozc. gąsienice
na kapustnych

Mniszek
lekarski
roztwór

kwitnące rośliny z korze-
niami 1,5-2 kg/10 l wody 
(świeże), 1550-200 g/10 l 
wody (suche)

wiosna,
jesień

rośliny,
gleba

nierozc.
nierozc.

wspomaganie
wzrostu roślin,
dodatek
do kompostu

Ostrożeń
pospolity

wysuszone łodygi
w pęczkach wykładać
w międzyrzędziach

między-
rzędzia

gryzonie
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piołun

roztwór

łodygi i kwiaty
300 g/10 l wody (świeże)
30 g/10 l wody (suche)
ewentualnie dodać
1% szkła wodnego

wiosna rośliny nierozc. mrówki, gąsienice, mszy-
ce, rdza wejmutkowo-po-
rzeczkowa na porzczkach

herbata wiosna, jesień rośliny nierozc. choroby grzybowe truska-
wek i jeżyn

napar termin lotu rośliny nierozc. bielinek kapustnik i owo-
cówka jabłkóweczka

Pokrzywa
roztwór 
przefer-
mentowany

całe rośliny bez korzeni
1 kg/10 l wody (świeże)
200 g/10 l wody (suche)

cały rok

cały rok

cały rok

rośliny

gleba

kompost

10 x rozc.

10 x rozc.

nierozc.

wzmocnienie rośli, pod-
lewanie sadzonek, mo-
czenie korzeni; przeciwko 
zarazie ziemniaczanej;

wzmocnienie gleby

wspomaga dojrzewanie 
kompostu

Pomidor
wyciąg

pędy, liście dwie garście 
dobrze zmiąć, włożyć na
2 godz. do 2 l wody

termin lotu rośliny nierozc. bielinek kapustnik

Rabarbar
herbata

liście 500 g/3 l wody rośliny nierozc. mszyca bobowa
i wgryzka
szczypiorka

Rumianek
pospolity
herbata 
napar

kwiaty
50 g suchych kwiatów
na 10 l wody

lato rośliny nierozc. wzmocnienie roślin, 
zaprawianie nasion,
dodatek do kompostu

skrzyp
polny

roztwór

napar

cała roślina (bez korzeni)
1 kg/10 l wody (świeże)
150 g/10 l wody (suche)
z 0,3% szarego mydła

z roztworem z pokrzywy
przy słońcu, przed połu-
dniem przez 3 kolejne dni, 
ewentualnie z 0,5-1% szkła 
wodnego

cały rok

cały rok
cały rok

gleba

gleba
gleba

5 x rozc.

5 x rozc.
5 x rozc.

5 x rozc.

wszoły, roztocze

wzmocnienie roślin
choroby grzybowe gleby
mączniak prawdziwy
i rzekomy, septorioza
pomidora 

wrotycz
pospolity
herbata
napar

łodygi i kwiaty

300 g/10 l wody (świeże)
30 g/10 l wody (suche)

cały rok

wiosna, jesień
termin lotu

rośliny

rośliny

rośliny

nierozc.

nierozc.

nierozc.

owady, mrówki,
mszyce,
bielinek kapustnik

Źródło: ABC Ogrodnictwa ekologicznego. J. Szymona, B. Studzińska, 1994



Warzywa na ekozagonie

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2019 r.32

Tab. 15. Stosowanie środków nieroślinnych w ochronie upraw ekologicznych

Nazwa Sposób sporządzania
Sposób stosowania Działanie oraz 

zwalczane choroby 
i szkodnikitermin miejsce stężenie

1 2 3 4 5 6

Ałun
40 g ałunu rozpuścić w ma-
łej ilości gotującej się wody, 
uzupełnić do 10 l wody

w ciągu całego roku
w przypadku maso-
wego wystąpienia

gleba,
rośliny nierozc.

ślimaki,
mszyce,
gąsienice

serwatka
z chudego
mleka

1 l/ 1 l wody, dobrze wymie-
szać (serwatka ma być świe-
ża niepasteryzowana) 1 x na tydzień rośliny nierozc.

choroby liści
i owoców pomido-
ra, choroby grzybo-
we, mszyce

roztwór
z szarego 
mydła

150-300 g szarego mydła 
rozpuścić w 10 l gorącej 
wody

w ciągu całego roku rośliny nierozc. mszyce

40 g mydła i 1/8 l Petrolu 
wymieszać dobrze w gorącej 
wodzie (do uzyskania koloru 
mleka) dodać 25 l zimnej 
wody i dobrze wymieszać

przed
zawiązywaniem
owoców

rośliny nierozc. mszyce, roztocze

100-300 g mydła, 0,5 l dena-
turatu, 1 łyżkę wapna
i 1 łyżkę soli dobrze rozpu-
ścić w 10 l wody

w przypadku
masowego
wystąpienia

rośliny nierozc. gąsienice

Źródło: ABC Ogrodnictwa ekologicznego. J. Szymona, B. Studzińska, 1994

W rolnictwie ekologicznym stosuje się środki ochrony roślin zawierające wyłącznie substancje 
biologicznie czynne, mikroorganizmy oraz organizmy żywe. W Polsce ochrona ekologicznych upraw 
warzywniczych stanowi dość duży problem z uwagi na niewielką liczbę dostępnych preparatów. Nie-
mniej oferta w tym zakresie powoli się zwiększa. W tabeli 16 zestawiono środki ochrony roślin zakwa-
lifikowane przez Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu do stosowania w rolnictwie ekologicznym (stan 
na 29.07.2019 r.).

| Środki ochrony roślin do stosowania w rolnictwie ekologicznym kwalifikuje i prowadzi ich 
wykaz Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu (www.ior.gov.pl).
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Tab. 16. Środki ochrony roślin dozwolone do stosowania w warzywnych uprawach ekologicznych
  (wybrane z wykazu Insytutu Ochrony Roślin w Poznaniu z dnia 29.07.2019 r.).

Lp. Nazwa/rodzaj 
środka Chronione rośliny Uprawa Patogen

1 Armicarb SP pomidor, bakłażan, papryka w gruncie
i po osłonami Mączniak prawdziwy

 Fungicyd ogórek, cukinia, melon, dynia   

2 BIOX-M
Regulator wzrostu ziemniak  Zapobieganie kiełkowaniu bulw

w czasieprzechowywania

3 Caffaro Micro
37,5 WG pomidor w uprawie

pod osłonami Zaraza ziemniaka

 Fungicyd,
Bakteriocyd    

4 Champion
50 WG

ogórek, cukinia, kabaczek,
inne dyniowate o jadalnej skórce

w uprawie
polowej

mączniak rzekomy
dyniowatych

 Fungicyd,
bakteriocyd

cebula za wyjątkiem dymki,
czosnek

w uprawie
polowej

mączniak rzekomy cebuli,
bakterioza cebuli
i czosnku

  ogórek, cukinia, kabaczek,
inne dyniowate o jadalnej skórce

w uprawie
polowej

bakteryjna kanciasta
plamistość ogórka

5 Cobresal 50 WP 
Fungicyd pomidor 

w uprawie
polowej
i pod osłonami

bakteryjna centkowatość,
zaraza ziemniaka

6
Cobresal Extra
350 S.C. 
Fungicyd

pomidor w uprawie
polowej

bakteryjna cętkowatość
pomidora,
zaraza ziemniaka

ogórek w uprawie
polowej

bakteryjna kanciasta
plamistość

fasola szparagowa  bakterioza obwódkowa,
antraknoza, szara pleśń

7 Contans WG 
Fungicyd rośliny warzywnicze w gruncie

i pod osłonami

choroby powodowane
przez Sclerotinia spp.
(zgnilizna twardzikowa)

8
Copper MAX NEW
50 WP 
Fungicyd

ziemniak  zaraza ziemniaka

ogórek w uprawie
polowej mączniak rzekomy

pomidor w uprawie
polowej zaraza ziemniaka
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9
Cuprablau
Z 35 WP 
fungicyd

ziemniak  zaraza ziemniaka

pomidor uprawa
w gruncie

zaraza ziemniaka,
alternarioza pomidora

cebula  mączniak rzekomy

ogórek  mączniak rzekomy
dyniowatych

10
Cuproxat 345 S.C. 
Fungicyd, 
Bakteriocyd

ogórek, cukinia, kabaczek w uprawie
polowej

mączniak rzekomy
dyniowatych

cebula za wyjątkiem dymki,
czosnek 

w uprawie
polowej

mączniak rzekomy cebuli,
bakterioza cebuli
i czosnku

11 Delfin WG 
Insektycyd

pomidor, bakłażan pod osłonami gąsienice sówkowatych

ogórek, cukinia, melon  pod osłonami gąsienice sówkowatych
i bielinkowatych

kapusta głowiasta biała, kapusta
głowiasta czerwona, kapusta
pekińska, kapusta brukselska,
jarmuż, brokuł, kalafior

w uprawie
polowej

gąsienice sówkowatych,
bielinkowatych
i tantnisiowatych

12 DiPel WG 
Insektycyd

kapusta głowiasta biała, kalafior w uprawie
polowej

gąsienice bielinka rzepnika, bielin-
ka kapustnika,
piętnówki kapustnicy,
tantnisia krzyżowiaczka

groch uprawa na zielony strąk  gąsienice pachówki
strączkóweczki

pomidor, papryka pod osłonami gąsienice błyszczki

13
FLIPPER 
Insektycyd,
Akarycyd

pomidor pod osłonami mączliki, mszyce,
przędziorki

ogórek pod osłonami mączliki, mszyce,
przędziorki

pomidor w uprawie
polowej

mączliki, mszyce,
przędziorki

14
Funguran A-Plus
New 50 WP 
Fungicyd

ziemniak  zaraza ziemniaka

ogórek w prawwie
polowej mączniak rzekomy

pomidor w prawwie
polowej zaraza ziemniaka

15
Funguran Forte
New 50 WP 
Fungicyd

ziemniak  zaraza ziemniaka

ogórek w gruncie mączniak rzekomy

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka
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16
Funguran
OH 50 WP 
Fungicyd

ziemniak  zaraza ziemniaka

ogórek w gruncie mączniak rzekomy

pomidor w gruncie zaraza ziemniaka

17
Fytosave SL 
Stymulator
odporności

ogórek, melon, cukinia, arbuz pod osłonami mączniak prawdziwy
dyniowatych

pomidor, papryka, bakłażan pod osłonami mączniak prawdziwy
pomidora

18 IronMax PRO 
Moluskocyd

burak ćwikłowy, brukiew, rzepa,
marchew, seler korzeniowy,
rzodkiew

w uprawie
polowej ślimaki nagie

Kapusta głowiasta biała, kapu-
sta głowiasta czerwona, kapusta 
brukselska, brokuł, kalafior;

polowa uprawa ślimaki nagie

Cebula uprawiana z siewu, cebu-
la uprawiana z rozsady, cebula 
uprawiana z dymki, czosnek;

polowa uprawa ślimaki nagie

Seler naciowy, karczoch, por; polowa uprawa ślimaki nagie

Sałata głowiasta, szpinak, boćwi-
na, burak liściowy; polowa uprawa ślimaki nagie

19 Karbicure SP 
Fungicyd

pomidor, papryka, bakłażan w gruncie
i pod osłonami mączniak prawdziwy

ogórek, cukinia, melon, dynia w gruncie
i pod osłonami mączniak prawdziwy

20 Lepinox Plus 
Insektycyd

pomidor pod osłonami
słonecznica orężówka,
gąsienice sówkowatych,
skośnik pomidorowy

papryka, sałata, ogórek w gruncie
i pod osłonami

światłówka naziemnica,
gąsienice sówkowatych

kapusta głowiasta, kalafior,
brokuł w gruncie

piętnówka kapustnica,
tantniś krzyżowiaczek,
bielinek kapustnik

cukinia w gruncie słonecznica orężówka,
gąsienice sówkowatych, 

fasola w gruncie słonecznica orężówka,
gąsienice sówkowatych
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21

Limocide 
Insektycyd,
Akarycyd,
Fungicyd

ogórek, ogórek typu korniszon pod osłonami mączniak prawdziwy,
mączliki

cukinia, melon pod osłonami mączniak prawdziwy

sałata pod osłonami mączniak prawdziwy,
mączniak rzekomy

pietruszka naciowa pod osłonami mączniak prawdziwy

pomidor pod osłonami mączliki

22
MAG 50 WG 
Fungicyd,
Bakteriocyd

ogórek, cukinia, kabaczek,
inne dyniowate o jadalnej skórce

w uprawie
polowej

mączniak rzekomy
dyniowatych

cebula za wyjątkiem dymki,
czosnek

w uprawie
polowej

Mączniak rzekomy cebuli,
bakterioza cebuli i czosnku

ogórek, cukinia, kabaczek,
inne dyniowate o jadalnej skórce

w uprawi
 polowej

Bakteryjna kanciasta
plamistość ogórka

23 Miedzian 50 WP 
Fungicyd

pomidor w gruncie
i po osłonami

bakteryjna centkowatość,
zaraza ziemniaka

ogórek w gruncie, bakteryjna kanciasta plamistość, 
mączniak rzekomy dyniowatych

24
Miedzian Extra
350 S.C. 
Fungicyd

pomidor w gruncie
i pod osłonami

Bakteryjna cętkowatość
pomidora, zaraza ziemniaka

ogórek w gruncie bakteryjna kanciasta
plamistość

fasola szparagowa  bakterioza obwódkowa,
antraknoza, szara pleśń

25 Naturalis 
Insektycyd

Pomidor, papryka, bakłażan pod osłonami

Mączlik szklarniowy,
mączlik ostroskrzydły,
wciornastki, przędziorek
chmielowiec

Ogórek, melon, arbuz, dynia,
cukinia pod osłonami

Mączlik szklarniowy, mączlik
ostroskrzydły, wciornastki,
przędziorek chmielowiec

Sałata, cykoria, endywia pod osłonami Mszyca sałatowo-porzeczkowa

fasola, fasola szparagowa pod osłonami Mączlik szklarniowy, mączlik ostro-
skrzydły

Pomidor, papryka, bakłażan pod osłonami drutowce

kalafior, brokuł pod osłonami mączlik warzywny

26
Neoram 37,5 WG 
Fungicyd, 
Bakteriocyd

pomidor pod osłonami zaraza ziemniaka
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27 Nordox 75 WG 
Fungicyd

pomidor, bakłażan, papryka w gruncie
i pod osłonami

Alternarioza, antraknoza, fytofto-
roza, bakteryjna plamistość liści, 
bakteryjna cętkowatość

endywia, sałata w gruncie
i pod osłonami

Alternarioza, mączniak rzekomy, 
bakteryjne gnicie sałaty

ogórek, dynia, kabaczek, melon w gruncie
i pod osłonami

Alternarioza, antraknoza, fytofto-
roza

cebula, szalotka, czosnek w uprawie
polowej

Alternarioza, antraknoza,
mączniak rzekomy, bakterioza ce-
buli, bakterioza czosnku

28 Novodor S.C. 
Insektycyd ziemniak w gruncie, larwy stonki ziemniaczanej

29 Pełzakol Extra GR 
Moskulocyd

sałata, endywia, kalafior. Fasola, 
kapusta głowista

w gruncie
i pod osłonami ślimaki nagie

30 PMV-01 Induktor
odporności pomidor pod osłonami wirus mozaiki pepino

(PepMV)

31 Polyversum 
Fungicyd

pomidor, papryka, ogórek, sałata pod osłonami
Patogeny pochodzenia glebowego 
powodujące fytoftorozę, zgorzel 
podstawy łodygi,

papryka w uprawie
polowej

szara pleśń, zgnilizna
twardzikowa

fasola szparagowa w uprawie
polowej szara pleśń, zgnilizna twardzikowa

pietruszka korzeniowa  Ordzawienie korzeni,
choroby przechowalnicze

kapusta głowista biała,
kapusta głowiasta czerwona,
kapusta pekińska

 choroby przechowalnicze:
szara pleśń

seler korzeniowy  choroby przechowalnicze:
szara pleśń

bób  
Choroby przechowalnicze:
Askochytoza, czekoladowa
plamistość

ogórek w uprawie
polowej

zgorzel siewek, mączniak
rzekomy

cebula  fuzaryjne różowienie korzeni
32 PreFeRal Insektycyd ogórek, cukinia, dynia pod osłonami mączliki

33 Prestop WP 
Fungicyd

pomidor  szara pleśń

ogórek  czarna zgnilizna zawiązków
i pędów roślin dyniowatych

34 Proradix Fungicyd ziemniak  rizoktonioza ziemniaka
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35 Serenade ASO 
Fungicyd

marchew w guncie Alternarioza naci marchw

sałata w guncie szara pleśń

pomidor, papryka, oberżyna w guncie szara pleśń, alternarioza

pomidor, papryka, oberżyna pod osłonami szara pleśń

marchew w guncie mączniak prawdziwy, plamistość
zgorzelowa korzeni marchwi

Pietruszka korzeniowa,
pasternak, seler korzeniowy w guncie mączniak prawdziwy, plamistość 

zgorzelowa korzeni

sałata w guncie Zgnilizna twardzikowa, rizoktonioza

sałata pod osłonami szara pleśń, zgnilizna twardzikowa, 
rizoktonioza

pomidor, papryka, oberżyna w guncie fuzarioza zgorzelowa

pomidor, papryka, oberżyna pod osłonami
alternarioza, bakteryjna centkowa-
tość pomidora, fuzarioza zgorze-
lowa

papryka pod osłonami alternarioza, bakteryjna centkowa-
tość papryki, fuzarioza zgorzelowa

oberżyna pod osłonami alternarioza, centkowatość bakła-
żana, fuzarioza zgorzelowa

ogórek w gruncie i pod 
osłonami

mączniak prawdziwy, bakteryjna 
kanciasta plamistość ogórka

Kapusta głowiasta biała,
kapusta głowiasta czerwona,
kapusta pekińska, kapusta
brukselska, kalafior, jarmuż,
brokuł

 Alternarioza, mączniak prawdziwy, 
szara pleśń, czarna zgnilizna
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36 Siarkol 80 WG 
Fungicyd

burak ćwikłowy  mączniak prawdziwy

Ogórek, dynia, kawon, cukinia,
kabaczek 

uprawiane
w gruncie,
pod osłonami, 
w szklarni

mączniak rzekomy dyniowatych

pomidor, bakłażan

uprawiane
w gruncie,
pod osłonami, 
w szklarni

mączniak prawdziwy

groch jadalny uprawiany na suche 
nasiona i na zielone nasiona, bób  mączniak prawdziwy

Kapusta głowiasta biała, kapusta 
głowiasta czerwona, kapusta pe-
kińska, kapusta brukselska,kapu-
sta włoska, kapusta chińska, 

 mączniak prawdziwy

marchew, pietruszka  mączniak prawdziwy

sałata

uprawiane
w gruncie,
pod osłonami,
w szklarni

mączniak prawdziwy

rzodkiewka

uprawiane
w gruncie,
pod osłonami, 
w szklarni

mączniak prawdziwy

rzodkiew czarna,
rzodkiew japońska  mączniak prawdziwy

37 Siarkol 80 WP 
Fungicyd

Ogórek, dynia, kawon

uprawiane
w gruncie,
pod osłonami,
w szklarni

mączniak rzekomy dyniowatych

pomidor, bakłażan

uprawiane
w gruncie,
pod osłonami,
w szklarni

mączniak przwdziwy

groch jadalny w uprawie na suche
nasiona i w uprawie
na zielone nasiona

 mączniak prawdziwy

marchew, pietruszka  mączniak prawdziwy
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38 Siarkol 800 S.C. 
Fungicyd

burak ćwikłowy  mączniak prawdziwy

Ogórek, dynia, kawon, cukinia,
kabaczek

uprawiane
w gruncie,
pod osłonami,
w szklarni

mączniak rzekomy dyniowatych

groch jadalny na suche nasiona
i na zielone nasiona, bób  mączniak prawdziwy

marchew, pietruszka  mączniak prawdziwy

Kapusta głowiasta biała, kapusta 
głowiasta czerwona, kapusta pe-
kińska, kapusta brukselska,kapu-
sta włoska, kapusta chińska, 

 mączniak prawdziwy

Sałata masłowa, sałata rzymska, 
sałata lodowa, sałata Lollo,
sałata dębolistna, rukola,
endywia, roszponka, radicchio,
cykoria, rukiew

uprawiane
w gruncie,
pod osłonami,
w szklarni

mączniak prawdziwy

rzodkiewka

uprawiane
w gruncie,
pod osłonami,
w szklarni

mączniak prawdziwy

rzodkiew czarna,
rzodkiew japońska  mączniak prawdziwy
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39 Siarkol Bis 80 WG 
Fungicyd

burak ćwikłowy  mączniak prawdziwy

Ogórek, dynia, kawon,
cukinia, kabaczek

uprawiane
w gruncie,
pod osłonami, 
w szklarni

mączniak rzekomy dyniowatych

pomidor, bakłażan

uprawiane
w gruncie,
pod osłonami, 
w szklarni

mączniak prawdziwy

groch jadalny na suche nasiona 
i na zielone nasiona, bób  mączniak prawdziwy

marchew, pietruszka  mączniak prawdziwy

Kapusta głowiasta biała, kapusta 
głowiasta czerwona, kapusta pe-
kińska, kapusta brukselska,kapu-
sta włoska, kapusta chińska, 

 mączniak prawdziwy

Sałata masłowa, sałata rzymska, 
sałata lodowa, sałata Lollo, sałata 
dębolistna, rukola, endywia, rosz-
ponka, radicchio, cykoria, rukiew

uprawiane
w gruncie,
pod osłonami, 
w szklarni

mączniak prawdziwy

rzodkiewka

uprawiane
w gruncie,
pod osłonami, 
w szklarni

mączniak prawdziwy

rzodkiew czarna,
rzodkiew japońska  mączniak prawdziwy

40 Siarkol 80 WP 
Fungicyd

Ogórek, dynia, kawon uprawiane

uprawiane
w gruncie,
pod osłonami, 
w szklarni

mączniak

pomidor, bakłażan

uprawiane
w gruncie,
pod osłonami, 
w szklarni

mączniak prawdziwy

groch jadalny uprawiany na suche 
i zielone nasiona  mączniak prawdziwy

marchew, pietruszka  mączniak prawdziwy

41 SLUXX HP 
Moluskocyd

Rośliny warzywne m. in. sałata
i inne warzywa liściaste, kapusta
i inne warzywa kapustne

w uparwie
polowej ślimaki nagie
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42 Spin Tor 240 S.C. 
Insektycyd

ziemniak  larwy stonki ziemniczanej

kapusta biała głowiasta w gruncie
Bielinek kapustnik, bielinek
rzepnik, piętnówka kapustnica,
wciornastek tytoniowiec

kalafior  Bielinek rzepnik,
piętnówka kapustnica

Cebula, por  Wciornastek tytoniowiec,

pomidor pod osłonami Wciornastek zachodni,

ogórek pod osłonami Wciornastek zachodni,

43

Spruzit
Koncentrat
na szkodniki
EC Insektycyd

ziemniak  stonka ziemniaczana

fasola i inne warzywa strączkowe 
świeże uprawa polowa przędziorki

szparag  

Poskrzypka szparagowa i stadia 
larwalne innych szkodników 
gryzących (z wyjątkiem gatunków 
minujących)

kalarepa uprawa polowa 
i pod osłonami

mszyca kapuściana
i inne gatunki mszyc

szpinak, boćwina uprawa polowa  mszyce 

Sałata głowiasta i inne gatunki
sałat tworzące główki 

uprawa polowa 
i pod osłonami

mszyce za wyjątkiem mszycy
porzeczkowo-sałatowej

Burak czerwony, marchew i inne
warzywa korzeniowe uprawa polowa mszyce

pomidor uprawa pod 
osłonami przędziorki, mszyce

Fasola i inne warzywa strączkowe 
(świeże) uprawa polowa

Stadia larwalne szkodników gryzą-
cych (z wyjątkiem gatunków minu-
jących), mszyce

cebula, czosnek,szalotka, por uprawa polowa mszyce

44 Trianum-G 
Fungicyd

pomidor uprawa
pod osłonami

fuzarioza zgorzelowa pomidora 
(fuzaryjna zgorzel szyjki i podsta-
wy łodygi)

sałata i inne liściaste rośliny wa-
rzywne 

uprawa
pod osłonami rizoktonioza (czarna zgnilizna)

Ogórek i inne rośliny warzywne
dyniowate 

uprawa
pod osłonami

miękka zgnilizna korzeni i podsta-
wy pędów ogórka, zgorzel siewek 
powodowana przez Pythium spp.
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45 Trianum-P 
Fungicyd

Sałata i inne liściaste rośliny
warzywne 

uprawa
pod osłonami rizoktonioza (czarna zgnilizna)

Marchew i inne korzeniowe
rośliny warzywne

uprawa
pod osłonami

choroby zgorzelowe powodowane 
przez Pythium spp.

Ogórek i inne rośliny
warzywne dyniowate 

uprawa
pod osłonami

miękka zgnilizna korzeni i podsta-
wy pędów ogórka, zgorzel siewek 
powodowana przez Pythium spp.

46 VitiSan 
Fungicyd Roszponka, endywia

w uprawie
polowej
i pod osłonami

mączniak prawdziwy

 
Stosowanie środka ochrony roślin w uprawach i zastosowaniach małoobszarwowych.
Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność środka ochrony roślin 
stosowanego w uprawach małoobszarowych ponosi wyłącznie jego użytkownik.

Źródło: opracowanie własne na podstawie ektykiet środków ochrony roślin.

Fot. M. Jankowska
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PZDR w Bartoszycach, ul. Kętrzyńska 45A, tel. 89 762 22 05, pzdr.bartoszyce@w-modr.pl

PZDR w Braniewie, ul. Kościuszki 118, tel. 55 243 28 46, pzdr.braniewo@w-modr.pl

PZDR w Działdowie, Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. 23 696 19 75, pzdr.dzialdowo@w-modr.pl

PZDR w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, tel. 55 235 32 36, pzdr.elblag@w-modr.pl

PZDR w Ełku, ul. Zamkowa 8, tel. 87 621 69 67, pzdr.elk@w-modr.pl

PZDR w Giżycku, ul. Przemysłowa 2, tel. 87 428 51 99, pzdr.gizycko@w-modr.pl

PZDR w Gołdapi, ul. Wolności 20, tel. 87 615 19 57, pzdr.goldap@w-modr.pl

PZDR w Iławie, ul. Lubawska 3, tel. 89 649 37 73, pzdr.ilawa@w-modr.pl

PZDR w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 1, tel. 89 751 30 93, pzdr.ketrzyn@w-modr.pl

PZDR w Lidzbarku Warm., ul. Krasickiego 1/48, tel. 89 767 23 10, pzdr.lidzbark@w-modr.pl

PZDR w Mrągowie, ul. Bohaterów Warszawy 7a/2, tel. 89 741 24 51, pzdr.mragowo@w-modr.pl

PZDR w Nowym M.Lub., ul. Jagiellońska 24d, tel. 56 474 21 88, pzdr.nowe.miasto@w-modr.pl

PZDR w Nidzicy, ul. Słowackiego 17, tel. 89 625 26 50, pzdr.nidzica@w-modr.pl

PZDR w Olecku, Aleja Zwycięstwa 10, tel. 87 520 30 31, pzdr.olecko@w-modr.pl

PZDR w Olsztynie, Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. 89 715 22 59,pzdr.olsztyn@w-modr.pl

PZDR w Ostródzie, Grabin 17, tel. 89 646 24 24, pzdr.ostroda@w-modr.pl

PZDR w Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, tel. 87 423 20 33, pzdr.pisz@w-modr.pl

PZDR w Szczytnie, ul. Kościuszki 1/6, tel. 89 624 30 59, pzdr.szczytno@w-modr.pl

PZDR w Węgorzewie, ul. Kraszewskiego 40, tel. 87 427 12 21, pzdr.wegorzewo@w-modr.pl

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego (adres, kontakt)
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