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malinowe



VP1 F1
• do uprawy na krótkie cykle
• owoc mięsisty o masie 250-300 g, malinowy

Odmiana wielkoowocowa, owoc twardy, kulisty, lekko żebrowany, 
o wyśmienitym smaku, trwały. Roślina o niekończącym 
wzroście, umiarkowanym wigorze, krótkich międzywęźlach 
i luźnym pokroju. Umiejętne sterowanie wzrostem lub 
szczepienie na podkładce wegetatywnej umożliwia wydłużenie 
cyklu uprawy. Do zbioru w fazie średniej intensywności 
wybarwienia owoców, co pozwala uzyskać wysoki, wczesny 
plon i odciąża roślinę. Polecana na krótkie cykle od wczesnej 
wiosny do jesieni, pod osłonami. Możliwa uprawa w gruncie. 
Odmiana plenna i tolerancyjna na zaburzenia fizjologiczne, jak 
mikrospękania czy nierównomierne wybarwianie.

VP2 F1*
• do uprawy na krótkie cykle (5-6 gron)
• owoc mięsisty o masie 240–270 g, malinowy

Wczesna, wielkoowocowa odmiana pomidora malinowego, 
szczególnie polecana na zbiór jesienny. Owoce mięsiste, okrągłe, 
lekko żebrowane, twarde. Nie wykazują tendencji do pękania. 
Roślina o umiarkowanym wigorze, niekończącym wzroście 
i luźnym pokroju. VP2 charakteryzuje się dobrym wyrównaniem 
owoców w gronach i wysoką trwałością pozbiorczą.

HTP–11 F1
• odmiana do uprawy na 6-8 gron
• owoc mięsisty o masie 250-300 g, malinowy

Odmiana średniowczesna, dobrze plonująca. Owoce duże, 
mięsiste, okrągłe, lekko żebrowane, twarde, wyrównane 
w gronach. Nie wykazują tendencji do pękania, o dobrej 
trwałości pozbiorczej. Roślina o ciągłym wzroście i dobrym 
wigorze, z silnym systemem korzeniowym.
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pozbiorcza ToMV Fol Va Vd M Ff5

VP1 F1 xx x bardzo 
wczesna 250-300 brak dobra wydłużona HR HR:0,1 HR HR umiar-

kowany

wysoki wczesny plon handlowy, 
pomidor malinowy 
o wyśmienitym smaku

VP2 F1 x xx wczesna 240-270 brak dobra wydłużona HR HR:0,1 HR HR IR HR średni
pomidor malinowy, owoc 
mięsisty o wysokiej trwałości 
pozbiorczej

HTP-11 F1 x xx średnio- 
wczesna 250-300 brak dobra wydłużona HR HR:1,2 HR średni owoc mięsisty, malinowy, 

dobra trwałość pozbiorcza

Odporności – wyjaśnienie skrótów:
ToMV – Tomato mosaic virus – Wirus mozaiki pomidora; Fol: 0,1,2 – Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici – Fuzaryjne więdnięcie pomidora, rasy 0,1,2; Va – Verticillium albo-atrum, Vd – Verticillium dahliae – 
Wertycylioza pomidora; Ma – Meloidogyne arenaria, Mi – Meloidogyne incognito, Mj – Meloidogyne javanica – Nicienie; Ff5 – Cladosporium fulvum rasy 1-5 – Brunatna plamistość liści rasy 1-5.
HR – wysoka/standardowa odporność; IR – umiarkowana/średnia odporność.



OGÓLNE ZALECENIA UPRAWOWE
Odmiany VP1, VP2 i HTP-11 to pomidory o ciągłym wzroście. Tworzą duże, wyrównane, wysokiej jakości owoce od pierwszego grona. Znaczne obciążenie 
roślin owocami sprawia, że kluczem do powodzenia uprawy jest utrzymanie właściwej równowagi pomiędzy fazą wegetatywną (wzrostem) a generatywną 
(rozwojem). Dbałość o właściwy wigor należy rozpocząć już od początkowej fazy produkcji. Przygotowana rozsada powinna być krępa i dobrze ukorzeniona, 
co zapewnia właściwa rozstawa, wielkość doniczek i odpowiednia temperatura powietrza i podłoża. Dla uzyskania dobrego korzenienia się rozsady, 
dobrze jest – przed posadzeniem – zasilić ją nawozami o podwyższonej zawartości fosforu. W razie potrzeby, zabieg ten można powtórzyć po upływie 
dwóch tygodni od wysadzenia rozsady na miejsce stałe, a w szczególności wówczas, gdy temperatura podłoża odbiega od optymalnej.
VP1, VP2 i HTP-11, podobnie jak inne odmiany mięsiste, wykazują zwiększone zapotrzebowanie na magnez. Z tego powodu, w fazie wiązania owoców 
na trzecim gronie, zaleca się zwiększenie nawożenia tym pierwiastkiem o około 15-20%, a następnie wraz z obciążaniem się roślin kolejnymi owocami 
należy stosować dokarmianie dolistne siarczanem magnezu i chelatem żelaza.
Ze względu na generatywny charakter wzrostu nie poleca się sadzić rozsady zbyt zaawansowanej w rozwoju, tzn.: z kwitnącymi gronami.

NAWOŻENIE POMIDORÓW MALINOWYCH W UPRAWIE TRADYCYJNEJ
Podstawą nawożenia pomidorów uprawianych w glebach i podłożach organicznych powinna być analiza podłoża. Pozwala ona skorygować zawartość 
poszczególnych składników pokarmowych do wartości optymalnych, przed założeniem plantacji. W uprawie tradycyjnej analizę na zawartość makro- 
i mikro- składników powinno się wykonywać co 4-5 tygodni. Bardzo przydatna w prowadzeniu dalszego nawożenia jest analiza wody. W dobie 
powszechnej dostępności nawozów krystalicznych (całkowicie rozpuszczalnych) zaleca się prowadzenie nawożenia pogłównego (po posadzeniu) 
z zastosowaniem fertygacji (nawadnianie połączone z nawożeniem). Fertygacja pozwala w sposób kontrolowany dostarczać z każdą dawką wody 
niewielką ilość składników pokarmowych. Ta metoda nawożenia sprawia, że w podłożu utrzymywany jest niski, ale w miarę stabilny poziom składników. 
Pozwala to roślinom uniknąć stresu nawozowego i bezpośrednio wpływa na plon i kondycję roślin.

Nawożenie przed sadzeniem (przybliżone dawki bez analizy podłoża)
Możemy zastosować:
• Zmineralizowany obornik w ilości 200-350 kg/100 m2 pod orkę.
•  Nawóz wieloskładnikowy z mikroelementami, granulowany o przybliżonym stosunku N: P:K 2:2:3 w ilości 7-10 kg/100 m2 wymieszany z 20 cm 

warstwą gleby.
• Na glebach bardzo lekkich dodatkowo siarczan magnezu w ilości 2-4 kg/100 m2.
Odczyn podłoża, jeśli jest zbyt niski, należy doprowadzić do wartości pH 6,0-6,5 przez zastosowanie kredy nawozowej, najlepiej w terminie jesiennym, 
mieszając ją z 20 cm warstwą podłoża.

Nawożenie pogłówne – fertygacja
Zalecane zawartości makroskładników w podłożu dla upraw pomidora nawożonych systematycznie przy wykorzystaniu systemów fertygacyjnych:

N P K Mg Ca

150-250 mg/l 50-100 mg/l 200-350 mg/l 80-100 mg/l 1500 mg/l

Przykładowy model nawożenia (fertygacji) w poszczególnych fazach wzrostu z wykorzystaniem nawozu wieloskładnikowego o przybliżonym składzie 
NPK 8:11:35 + Mikro, saletry wapniowej i siarczanu magnezu:*

Faza wzrostu Rodzaj nawozu Dawka nawozu 
[kg/1000 litrów wody]

Nawożenie dodatkowe 
[dolistne]

do kwitnienia 1 grona
nawóz NPK

saletra wapniowa
siarczan magnezu

0,8-1,0
0,65
0,3

do kwitnienia 3 grona
nawóz NPK

saletra wapniowa
siarczan magnezu

1,0-1,2
0,6
0,3

dalsze kwitnienie i plonowanie
nawóz NPK

saletra wapniowa
siarczan magnezu

1,2-1,4
0,5
0,4

siarczan magnezu 0,4% + chelat żelaza raz/tydzień

w okresach bardzo wysokich temperatur
nawóz NPK

saletra wapniowa
siarczan magnezu

0,9
0,4
0,2

nawozy wapniowe 
np.: saletra wapniowa 0,3%-0,5% 

(ze względu na zagrożenie suchą zgnilizną)

* Dawki podane w tabeli należy traktować orientacyjnie i skorygować zależnie od wyników analizy wody, podłoża oraz warunków pogodowych i stanu plantacji.

UPRAWA HYDROPONICZNA
Nawożenie pomidora uprawianego w podłożach inertnych (wełna mineralna, perlit) i zbliżonych do inertnych (włókno drzewne, kokos, węgiel brunatny) 
należy bezwzględnie oprzeć na wynikach analizy wody. Odczyn pH podawanej pożywki można regulować używając do tego celu kwasu azotowego bądź 
fosforowego. Roztwory nawozowe można przygotowywać w niskich stężeniach, właściwych dla danej fazy rozwojowej rośliny, o określonym pH i EC, 
gotowe do bezpośredniego dostarczenia roślinom.
W przypadku większych powierzchni uprawnych przygotowuje się koncentrat, czyli 100-krotnie stężone pożywki w dwóch osobnych zbiornikach. 
Należy pamiętać, aby – przy sporządzaniu koncentratów pożywek – nie łączyć w jednym zbiorniku saletry wapniowej z siarczanami i fosforanami, gdyż 
wytwarzają się wówczas nierozpuszczalne sole, które wytrącają się w postaci osadu na dnie zbiornika.



Informacje i zalecenia umieszczone w niniejszym wydawnictwie zostały opracowane z największą starannością i oparte są na doświadczeniach firmy Nickerson-Zwaan, jak również ogólnych zaleceniach uprawowych. 
Mają one służyć profesjonalnym producentom i innym osobom, które powinny jednak uwzględnić lokalne warunki agrotechniczne. Ze względu na to Nickerson-Zwaan nie ponosi odpowiedzialności 

za wyniki uprawy opartej wyłącznie na danych zawartych w niniejszej publikacji.

Nickerson-Zwaan Sp. z o.o.
ul. Marywilska 34/I, 03-228 Warszawa
tel. 22 675 75 47, fax 22 675 75 32
poland@nickerson-zwaan.com
www.nickerson-zwaan.com

Zawartość składników pokarmowych w pożywce dla odmian pomidora malinowego (VP1, VP2, HTP-11) w uprawie hydroponicznej (w g/1000 litrów wody):

Produkcja rozsady 
[po pikowaniu 

w kostki]
Zalewanie mat Od wysadzenia do 

kwitnienia 1 grona
Od kwitnienia 1 

do 3 grona
Kwitnienie 4 grona 

i plonowanie
Okres letnich 

upałów
Zawartość w macie 

uprawowej

EC mS/cm 2,5-3,0 3,0 3,0 3,3-3,5 3,3 2.5-3,0 3,5-4,5

pH 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,8

NO3- 270 220 200 230 220 200 200-300

NH4+ 5 10 15 10 10 5 5

P- 70 60 60 60 60 50 70-120

K+ 330 240 340 330 360-400 320 350

Ca++ 240 250 210 200 220 200 350

Mg++ 80 70 70 80 90 70 90

SO4-- 110 120 130 130 130 100 150

Fe 2,0 2,0 2,4 2,5 2,5 2,2 2,3

Mn 0.6 0,6 0,7 0,8 0,8 0,8 1,0

Zn 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0.3 0,5

B 0,3 0,4 0,35 0,35 0,35 0,3 0,5

Cu 0,05 0,1 0,15 0,15 0,15 0,1 0,2

Mo 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,07

Ilość podawanej pożywki zależy od przebiegu pogody i wynosi orientacyjnie: 1,0-1,5 l/roślinę w kwietniu i październiku, 1,5-2,0 l/roślinę w maju 
i wrześniu, 2,0-3,0 l/roślinę w czerwcu i lipcu.

ZBIÓR POMIDORÓW MALINOWYCH
Zbiór malinowych odmian pomidorów zarówno spod osłon, jak i z upraw polowych należy przeprowadzać w fazie średniej intensywności wybarwienia 
owoców. Uzyskuje się wówczas wyższy plon wczesny, a także dodatkowo odciążamy rośliny, co ułatwia utrzymanie równowagi pomiędzy wzrostem 
a rozwojem. Ponadto, taki zbiór pozwala również wyeliminować straty powstałe w wyniku pękania owoców w warunkach dużych opadów deszczu lub 
nierównomiernego podlewania.

WARTO PAMIĘTAĆ!
Na opakowaniach nawozów zawartości składników podane są często w formach tlenkowych: K2O, P2O5, MgO, CaO. Przy bilansowaniu pożywek należy 
korzystać z form pierwiastkowych. Poniższa tabela ułatwi przeliczenie form tlenkowych na pierwiastkowe (tzw czysty składnik):

P205 x 0,44 = P K2O x 0,83 = K MgO x 0,60 = Mg CaO x 0,72 = Ca

P x 2,29 = P2O5 K x 1,21 = K2O Mg x 1,66 = MgO Ca x 1,40 = CaO

WARTO PAMIĘTAĆ!
Odmiany w typie Cuor di bue (bawole serce) czy Cornue des Andes (w kształcie pa-
pryki) wymagają latem szczególnej ochrony przed wysoką temperaturą. W związku 
z powyższym zaleca się cieniowanie obiektów uprawowych oraz unikanie sadzenia 
ich przy ścianach szklarni lub tunelu. Niewskazane jest również nadmierne usuwanie 
liści, stanowiących naturalną ochronę przed słońcem. Takie postępowanie pozwo-
li uniknąć lub zminimalizować efekt nierównomiernego wybarwiania się owoców 
i rozmytych plam, będących bezpośrednim skutkiem przegrzania owoców, na które te 
smaczne odmiany są szczególnie wrażliwe.

Pomidory o wydłużonych owocach typu San Marzano wykazują szczególną podatność 
na suchą zgniliznę wierzchołkową. Przyczyną tej fizjologicznej choroby jest deficyt 
wapnia w roślinie. Nie wynika on zazwyczaj z faktycznego braku tego pierwiastka 
w podłożu. Najczęściej przyczyną są zaburzenia transportu wapnia w roślinie na sku-
tek stresu wodnego, który wystąpił kilka dni wcześniej z powodu niedostatecznej 
ilości podawanej pożywki lub zbyt niskiej wilgotności powietrza w obiekcie. Sucha 
zgnilizna wierzchołkowa może być też oznaką niewydolnego systemu korzeniowego, 
który nie radzi sobie z pobieraniem dostatecznej ilości wody w upalne dni. Inną 
przyczyną suchej zgnilizny wierzchołkowej może być nadmierne zasolenie podłoża, 
nadmierna zawartość w podłożu potasu, magnezu czy też jonów amonowych.
Zaleca się – w okresach szczególnego zagrożenia – profilaktyczne dokarmianie 
dolistne odmian podatnych, nawozami zawierającymi wapń, np.: saletra wapniowa 
0,3-0,5%.

Zdjęcia na okładce: pomidor malinowy VP1 F1 i HTP-11 F1.




