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W ubiegłym sezonie uprawy (2013) mie-
liśmy przyjemność gościć producentów 
pomidora tunelowego z okolic Bielska 
Podlaskiego w gospodarstwie pana 
Mikołaja Kristosiuka, gdzie oprócz kolekcji 
nowych i już uznanych odmian pomido-
rów do uprawy tunelowej z firmy Syngen-
ta, można było zobaczyć uprawę odmiany 
Brooklyn F1 szczepionej na podkładce 
Arnold F1 (prowadzonej na dwa pędy). 
Pan Mikołaj Kristosiuk zdecydował się na 
uprawę szczepioną po zapoznaniu się 
z materiałami zamieszczonymi w naszym 
poprzednim katalogu, opracowanym na 
podstawie wyników doświadczeń prze-
prowadzonych w 2012 roku. Pan Mikołaj 
prowadzi uprawę pomidorów w swoich 
tunelach od wielu lat i problem zmęczenia 
gleby coraz bardziej negatywnie wpływa 
na jego produkcję. Sadzenie szczepionych 
roślin jest stosunkowo tanim sposobem 
walki z tym problemem i jak pokazały 
wyniki uprawy z minionego sezonu – sku-
tecznym. Różnica między szczepionymi 

i nieszczepionymi roślinami była natych-
miast widoczna dla przybyłych na dzień 
otwarty producentów. Różnicę tę potwier-
dził również  pomiar plonu – plon z upraw 
szczepionych był wyższy o 15 - 20% od 
plonu uzyskanego z roślin nieszczepio-
nych. Pan Mikołaj Kristosiuk od kilku już 
lat uprawia odmianę Brooklyn, do której 
smaku i jakości przyzwyczaił już swoich 
odbiorców. Uprawa roślin szczepionych 
korzystnie wpłynęła na jakość owoców 
odmiany, które lepiej wyrastały i wypełniały 
się. Były również mniej wrażliwe na okresy 
stresu związane z wysokimi temperatura-
mi i niewystarczającym nawadnianiem. 

Wyniki oraz obserwacje 
z doświadczenia uprawy 
w tunelach foliowych roślin 
szczepionych (z sezonu 2012)
Tak jak pisaliśmy w poprzedniej edycji 
broszury, opisy tego typu produkcji 
i procesu szczepienia możemy znaleźć 
przy uprawie pomidora w książkach z lat 
70-tych. Wiemy od Państwa, że z powo-
du nasilającego się negatywnego efektu 
zmęczenia gleby powraca zainteresowa-
nie tego typu uprawą.  
Przy produkcji tunelowej zakup gotowej 
szczepionej sadzonki nie wchodzi w grę 

(ponieważ bardzo by to podrożyło nasze 
koszty produkcji) z kolei wykonanie 
efektywnego szczepienia we własnym 
zakresie jest trudne i też wymaga zwięk-
szenia nakładów na produkcję. Dobrym 
rozwiązaniem jest zakup odpowiednio 
przygotowanej młodej sadzonki. Taką 
sadzonkę na potrzeby naszych doświad-
czeń wyprodukowano w Gospodarstwie 
Ogrodniczym Tadeusz Mularski zajmują-
cym się produkcją rozsad. Koszt wypro-
dukowania takiej sadzonki z utworzonymi 
już dwoma pędami (2 cm), wypuszczo-
nymi za liścieniami to 1,50 - 1,60 zł za 
sztukę, co w porównaniu do zakupu 
samych nasion zwiększa nam koszty 
na tunel (o powierzchni 210 m2) o ok. 
525 - 600 zł. Od tej kwoty możemy odjąć 
koszty robocizny przy wysiewie nasion 
i koszty produkcji rozsady w pierwszych 
2 tygodniach (co realnie zmniejsza ten 
wydatek). W naszych doświadczeniach 
plon z uprawy szczepionej był wyższy 
w porównaniu do roślin nieszczepionych 
średnio o 15%. Zwyżkę plonu zaobser-
wowano wyraźnie przy zbiorach powy-
żej trzeciego grona, wówczas owoce 
odmiany Boderine na roślinach szczepio-
nych były znacznie większe a grona miały 
więcej zawiązków. Koszty zakupu młodej 
sadzonki przy uprawie szczepionej i tak 
będą niższe od zastosowania podłoży 
wymiennych w uprawie tunelowej nawet, 
jeśli jest to słoma. Nasze doświadczenia 
przeprowadzone w 2012 roku w uprawie 
odmiany Boderine wyraźnie pokazu-
ją wzrost plonu i jakości produkcji, co 
zwraca poniesione koszty z nadwyżką, 
co potwierdziło się między innymi w opi-
sanej uprawie Pana Mikołaja Kristosiuka 
z Bielska Podlaskiego.

tunelowa uprawa 
szczepionej  
odmiany Brooklyn F1  
w Bielsku Podlaskim

12 lipca 2013 r. Szczepiona uprawa odmiany Brooklyn 
na podkładce Arnold F1 prowadzona na dwa pędy 
w gospodarstwie Pana Mikołaja Kristosiuka z Bielska 
Podlaskiego.

Różnica między roślinami odmiany Brooklyn szczepionymi (z prawej strony) i nie szczepionymi (z lewej) była 
wyraźnie widoczna na pierwszy rzut oka dla wszystkich przybyłych na spotkanie producentów. 
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W naszym doświadczeniu (podobnie jak w uprawie Brooklyna w Bielsku Podlaskim) różnicę w sile 
wzrostu roślin szczepionych widać było od razu. Rośliny szczepione były odporniejsze na stres i lepiej 
wiązały owoce na wyższych gronach, a po ogłowieniu owoce szybko dorosły do wielkości handlowej. 
Uprawa szczepiona wymaga jednak odpowiedniego prowadzenia szczególnie na początku, źle dobrane 
nawożenie (nadmiar azotu), i nawadnianie może prowadzić do nadmiernego wzrostu wegetatywnego, 
z którym później ciężko będzie nam sobie poradzić.

Po dostarczeniu do gospodarstwa, młode sadzon-
ki zostały zasadzone do cylinderków uprawowych 
i odpowiednio rozstawione tak, aby rosnące pędy 
nie cieniowały się i nie konkurowały ze sobą 
o światło, dzięki czemu uzyskano wyrównane 
jednakowe dwa pędy roślin.

Po zadoniczkowaniu młode rośliny rosły bardzo 
szybko i po około dwóch tygodniach od zasa-
dzenia uzyskaliśmy rośliny, które nadawały się 
do wysadzenia w tunelu. Lepiej zasadzić młodsze 
rośliny niż przerośnięte i wybujałe (szczególnie jeśli 
dysponujemy ograniczonym miejscem do produkcji 
rozsady i rośliny zaczynają się cieniować).

W sezonie produkcyjnym 2012 do doświadczalnej 
uprawy szczepionej młoda sadzonka została wy-
produkowana w firmie „Gospodarstwo Ogrodnicze 
Tadeusz Mularski”. Sadzonka szczepiona (na pod-
kładce Arnold) została dostarczona do producenta 
tunelowego z wypuszczonymi dwoma pędami 
za liścieniami (2 cm). Taki produkt jest idealny dla 
producentów pomidora w tunelach. Tak wypuszczo-
ne dwa pędy pozwalają po przepikowaniu szybko 
uzyskać mocne rośliny z wyrównanymi pędami. 
Uzyskanie wyrównanych pędów to podstawa dobrej 
produkcji. W przedstawionej obok produkcji z Biel-
ska Podlaskiego Pan Mikołaj Kristosiuk również za-
mówił szczepione młode sadzonki w Gospodarstwie 
Ogrodniczym „Tadeusz Mularski” (bez wypuszczania 
pędów bocznych). Pan Mikołaj sam wyprowadził 
pędy boczne za pierwszymi liśćmi właściwymi. 
Decydując się na samodzielne wypuszczanie pędów 
bocznych należy uczynić wszystko, aby były one 
wyrównane pod względem wielkości. 
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Casania F1 Tsarine F1
duże, mięsiste owoce przez cały sezon doskonała odmiana mięsista na jesień

  

Odporność: HR: TMV 0 / ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / For / Ff 2,5
Segment: uprawy tunelowe na cykl do 14 gron

Owoc:
•  190 - 220 g, lekko płaski, delikatnie żebrowany
•  równomiernie, czerwono wybarwiony, bez tendencji 

do przebarwienia fizjologicznego typu „blotchy”
•  dobrze wybarwia się nawet podczas jesiennych spadków 

temperatury
•  doskonała jakość wewnętrzna
•  bardzo dobry smak, porównywany z najsmaczniejszymi 

odmianami na rynku, np. z Macareną

Roślina:
•  silny wigor
•  odmiana przeznaczona do uprawy na około 7 - 8 gron
•  możliwa uprawa na cykl do 12 - 14 gron, lecz w tym przypadku 

należy regulować grona do 4 owoców

Uwagi: 
 zalecana w uprawach na podłożach organicznych (np. słoma, 
torf) oraz na podłożach inertnych

Odporność:  HR: TMV 0 / ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / For / Ff 2,4;  
IR: M

Segment: uprawy tunelowe na krótki cykl 

Owoc:
•  190 - 220 g, kolor zdecydowanie ciemniejszy niż u odmiany 

Charleston
•  ładnie wybarwiony i dobrze wypełniony
•  dobrze wybarwia się nawet podczas jesiennych spadków 

temperatury 
Roślina:
•  odmiana przeznaczona do uprawy na około 7 - 8 gron
•  zaleca się regulować grona do 4 owoców

Zalety dla producenta:
•  silny wigor, stabilny balans, roślina łatwa w uprawie
•  jednolite owoce (w większości kalibru BBB) przez cały okres 

produkcji 
• możliwość opóźnienia zbiorów i sprzedaży bez utraty jakości 

owoców
•  bardzo dobre wybarwienie owoców jesienią, podczas 

okresowych spadków temperatur

Zalety dla konsumenta:
•  doskonały smak i wysoka trwałość
•  atrakcyjny kształt i wielkość owoców

odmiany mięsiste
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Sandoline F1
duże owoce w segmencie 
standardowym

Odporność: HR: ToMV: 0-2 / TMV: 0  
/ Fol: 0-1   / V / Ff: 1-5 / TSWV / M;  
IR: TYLCV
Segment: uprawy tunelowe

Owoc:
• owoce o masie 160 - 180 g, 

intensywnie czerwone 
• okrągły kształt, lekko żebrowany
• trwała, atrakcyjna szypułka
• owoce twarde, długo zachowują 

jakość handlową
• wysoki plon handlowy

Roślina:
• silny wigor, dobry balans generatywno-

wegetatywny
• dobre wiązanie owoców, regularne 

grona
• stabilny wzrost i rozwój kolejnych gron
• odporność na brunatną plamistość liści

odmiany standardowe
Sandoline 
– wczesny 
standard do tuneli
W wielu rejonach kraju, między innymi 
w okolicach Bielska Podlaskiego, ciągle 
rozpowszechniona jest uprawa pomido-
rów w nieogrzewanych tunelach folio-
wych. Prowadzą ją również Zina i Mikołaj 
Kristosiukowie, mieszkający w Bielsku 
Podlaskim, którzy produkują pomidory 
na powierzchni ponad 1 ha. Przez wiele 
lat uprawiali oni odmianę Brooklyn F1, 
niezawodną pod względem plonowania, 
jakości, a przede wszystkim smaku owo-
ców. W tym roku w tunelach, w których 
do tej pory problemem były choroby 
odglebowe, posadzili rośliny zaszcze-
pione na podkładce Arnold F1. Efekty 
były bardzo pozytywne – jak ocenia pan 
Mikołaj – rośliny miały wigor silniejszy 
niż te nieszczepione, równomiernie rosły 
i zawiązywały więcej owoców, które – co 
najważniejsze – były bardzo wyrówna-
ne od początku aż do końca zbiorów. 
Ogrodnik stwierdził również lepszą zdro-
wotność szczepionych roślin pomido-
rów, w porównaniu z tymi rosnącymi na 
własnych korzeniach.
W 2013 roku w gospodarstwie tym 
po raz pierwszy testowano odmianę 
Sandoline F1, która w porównaniu 
z Brooklynem, wypadła zdecydowanie 
lepiej. Przede wszystkim jest to odmiana 
wcześniejsza i lepiej plonuje – podkreślał 
pan Mikołaj. A to właśnie wczesny plon 
bardzo często decyduje o opłacalności 
uprawy. – W tym roku zbiór Brooklyna 
rozpoczęliśmy dopiero w połowie lipca, 
gdy akurat był wysyp pomidorów i ceny 
drastycznie spadły. Sandoline pozwala 
rozpocząć zbiór nawet o 2 tygodnie 
wcześniej, jej uprawa byłaby więc na 
pewno bardziej opłacalna – mówi 
ogrodnik z Bielska Podlaskiego. Bardzo 
dobre było u tej odmiany (aż do końca 
uprawy) wyrównanie owoców w po-

szczególnych gronach. Cenną cechą jest 
również odporność jej roślin na nicienie 
i brunatną plamistość liści, dzięki czemu 
bez dużego ryzyka można ją sadzić na 
stanowiskach, na których wcześniej już 
uprawiano pomidory.
W tym gospodarstwie pomidory sadzi 
się zwykle pod koniec kwietnia i w do-
brych warunkach zbiory Sandoline F1 
można rozpocząć już w ostatnich dniach 
czerwca. Pomidory prowadzone są tu na 
10 lub 11 gron i zwykle kończy się pro-
dukcję pod koniec września. Te pozytyw-
ne cechy odmiany sprawiają, że nieba-
wem może ona zastąpić tak popularnego 
do tej pory w uprawie Brooklyna F1. 
– Sąsiedzi pytali mnie, jak ta nowa 
odmiana wypadła u mnie w bieżącym 
sezonie. Mówię jak było – bardzo dobrze 
– stwierdził Mikołaj Kristosiuk. W kolej-
nym sezonie ponownie planuje posadzić 
Brooklyna F1 na połowie powierzchni, 
pozostałą część tuneli obsadzić zaś 
Sandoline F1, licząc na pomidory dobrej 
jakości, a przede wszystkim na szybkie 
rozpoczęcie ich zbiorów.

Sandoline daje ładnie wybarwione i kształtne pomidory 
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Wymóg posiadania pełnej odporności 
na 5 ras patogena Cladosporium fulvum 
(będącego sprawcą choroby – brunatnej 
plamistości liści) to obecnie standard 
w firmie Syngenta. Pomimo to, brunatna 
plamistość liści na pomidorze jest nadal 
zaliczana do groźnych chorób, z uwa-
gi na bardzo dużą zmienność grzyba 
Cladosporium fulvum. Aby nie dopu-
ścić do przełamania odporności należy 
zwrócić uwagę na działania profilaktycz-
ne i niedopuszczenie do powstawania 
sprzyjających warunków do rozwoju tej 
choroby. Podstawowe znaczenie dla 
wystąpienia infekcji ma poziom wilgot-
ności powietrza w połączeniu z tem-
peraturą. C. fulvum stanowi największe 
zagrożenie przy wilgotności powietrza 
powyżej 85% i przy długim zwilżeniu liści, 
a także gdy podczas znacznego spadku 
temperatury nocą dopuszczamy do 
dużego wzrostu wilgotności powietrza 
w pomieszczeniu uprawowym. Kiełko-
wanie zarodników w kropli wody lub przy 
wilgotności względnej powietrza powyżej 
85% w temperaturze od 5° do 30°C jest 
bardzo szybkie i trwa około 3 - 4 go-
dzin. Poziom wilgotności powietrza, po 
wniknięciu grzyba do liścia, nie ma już 
wpływu na jego dalszy rozwój. 

Objawy choroby 
W warunkach sprzyjających 
rozwojowi patogenu symptomy 
choroby pojawiają się po 10 
dniach od wniknięcia grzybni 
do liści. Pierwszymi objawami są 
nieduże (o średnicy 5-10 mm), 
żółtawe, stopniowo brunatniejące 
i powiększające się plamy 
na górnej stronie liści (granica 
między chorą i zdrową tkanką 
jest nieco rozmyta). W obrębie 
tych plam, ale na dolnej stronie 
liści, tworzy się obfity, brunatny 
lub fioletowy nalot zarodników 
konidialnych. Zamieranie 
blaszek liściowych rozpoczyna 
się na dolnych liściach, które 
porażane są najwcześniej. 
Grzyb nie poraża łodyg, ogonków 
liściowych i owoców.

6 zasad  
– profilaktyki 
i zwalczania

1 Przede wszystkim należy upra-
wiać odmiany pomidorów od-
porne na brunatną plamistość 

– oznaczone symbolem Ff 1-5. 

2 Nie dopuszczać do zaistnie-
nia warunków sprzyjających 
rozwojowi grzyba. Przeciw-

działanie wysokiej wilgotności oraz 
niedopuszczanie do zaroszenia roślin 
pokrywa się z działaniami profilak-
tycznymi przeciwko szarej pleśni. 

3 Stosowanie takich środków 
jak: Amistar Opti oraz  
Switch, przy zwalczaniu 

zarazy ziemniaka i szarej pleśni, 
ogranicza występowanie i roz-
wój innych chorób grzybowych, 
między innymi brunatnej plamisto-
ści liści (dzięki bardzo szerokiemu 
spektrum działania na patogeny 
grzybowe substancji aktywnych 
zawartych w tych środkach). 

4 Należy unikać zbyt duże-
go zagęszczenia roślin, 
co utrudnia przewietrzanie 

łanu i odprowadzanie wilgoci. 

5 Należy też dość szybko 
usuwać liście z objawami 
choroby (choroba najbardziej 

rozwija się na dolnych liściach). 

6 Po pojawieniu się objawów, 
rośliny należy opryskiwać 
fungicydami zawierającymi 

następujące substancje aktywne 
– mankozeb, metiram oraz środka-
mi miedziowymi.

ważne zagadnienie 
uprawowe
brunatna plamistość liści 
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Boderine F1
wczesność  
i doskonały kolor

Odporność: HR: TMV 0 / ToMV 0-2  
/ V / Fol 1-2; IR: M
Segment: uprawy tunelowe 
oraz palikowe (segment Brooklyna)

Owoc:
•  140 - 150 g, ciemnoczerwony 

z doskonałym połyskiem 
•  bardzo atrakcyjna i trwała szypułka
•  brak tendencji do przebarwień
•  po zerwaniu nie traci swojej masy 

i wielkości
•  grona regularne, duże wyrównanie 

owoców
•  brak tendencji do tworzenia pustych 

komór

Roślina: 
• wigor zbliżony do odmiany Brooklyn
• odmiana o około tydzień wcześniejsza 

niż Brooklyn

Brooklyn F1 T410586 F1
sprawdzona odmiana 
średnioowocowa 
w uprawach tunelowych

wczesny plon i odporność 
na brunatną plamistość 
liści

Odporność: HR: ToMV 0-2 / V  
/ Fol 1-2 / For / Ff 1-5
Segment: tunele foliowe, uprawy 
wiosenne i jesienne

Owoc:
• 150 - 170 g, lekko karbowany 

z połyskiem, z trwałą szypułką
• twarde owoce, dostosowane do 

przechowywania oraz transportu

Roślina: 
• silny wigor roślin z mocnym systemem 

korzeniowym
• odporność na Cladosporium

Odporność: HR: ToMV 0-2 / For  
/ Fol 0-1 / V / Ff 1-5 / TSWV / M;
IR: TYLCV
Segment: uprawy tunelowe

Owoc:
• 140 - 150 g, intensywnie czerwone 

z połyskiem
• okrągły kształt, lekko żebrowany
• owoce długo zachowują wysoką 

jakość handlową
• trwała, atrakcyjna szypułka
• wysoki plon handlowy

Roślina: 
• optymalny balans generatywno- wege-

tatywny, zbliżony do odmiany Boderine
• wysoki, wczesny plon – odmiana o oko-

ło tydzień wcześniejsza niż Brooklyn
• dobre wiązanie owoców
• odporność na brunatną plamistość liści
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odmiany malinowe
Mamirio F1Mamoru F1 
wysoki plon i doskonała 
jakość handlowa

doskonały smak owoców 

  

Odporność: HR: Fol: 1, 2 / For  
/ V / TMV: 0 / ToMV: 0-2; IR: M / TYLCV
Segment: Uprawy tunelowe oraz 
szczepione uprawy szklarniowe

Owoc:
• waga 180 - 220 g, lekko płaski, 

żebrowany
• wyjątkowy smak i aromat owoców
• jednolicie wybarwiony na kolor 

malinowy
• twardość owoców porównywalna 

z odmianami czerwonymi

Roślina:
• stosunkowo silny wigor rośliny przez 

cały sezon
• odmiana przeznaczona do uprawy 

na 7 - 8 gron
• możliwa uprawa na cykl przedłużony, 

w tym przypadku zalecamy 
szczepienie oraz regulację gron 
do 4 owoców

Odporności:  HR: ToMV 0-2 / V  
/ Fol 1-2; IR: M
Segment: uprawy tunelowe

Owoc: 
• wielkość: 180 - 200 g
• okrągły, lekko spłaszczony i delikatnie 

żebrowany
• intensywnie różowomalinowy kolor 

owoców 
• delikatna, soczysta struktura 

wewnętrzna, dodatkowo poprawia 
wrażenia smakowe

• prawdziwy smak pomidora 
malinowego, nawet w przypadku nie 
w pełni dojrzałych owoców

• brak skłonności do zniekształceń czy 
uszkodzeń typu koci uśmiech

• zbieranie w fazie niepełnej dojrzałości 
fizjologicznej, pozwoli 
uzyskać wcześniejszy 
i odpowiedni dla 
handlu towar 
i wyższy plon

Roślina: roślina otwarta, o generatyw-
nym charakterze wzrostu

Uwagi:  
• odmiana wczesna, przeznaczona 

do uprawy na około 7 - 8 gron
• aby zapewnić optymalny balans 

wegetatywno-generatywny, 
zaleca się umiarkowanie wczesne 
sadzenie na dobrze przygotowanych 
stanowiskach

mięsiste owoce 
o masie 180 - 200 g

intensywny różowo  
– malinowy kolor owoców

delikatna, 
soczysta struktura 
wewnętrzna
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innowacje
odmiana 
samokończąca 

Minaret F1 Kilates F1 Seviocard F1
wysokiej jakości,  
mięsiste  
owoce

śliwkokształtne owoce  
w tunelu i przy paliku

wyjątkowy kształt i smak 
„San Marzano”

 

  

Odporność: HR: V / TMV 0 / ToMV 0-2 
/ Fol 1, 2; IR: M
Segment: odmiana tunelowa, 
samokończąca, o mięsistych owocach, 
do  uprawy również na „starych” podłożach 

Owoc:
•  170 - 190 g, lekko płaski
•  owoce dobrze dorastają do ostatnich 

zbiorów
•  duże wyrównanie owoców w gronie
•  ciemnoczerwony kolor z doskonałym 

połyskiem
•  duża twardość i trwałość
•  niewielki rdzeń wewnętrzny
•  szypułka bardzo atrakcyjna, długo 

zachowuje świeżość 
•  doskonały na wymagający rynek lokalny

Roślina:
•  wyrównany wzrost wegetatywno-

generatywny
•  bardzo silny system korzeniowy
•  dobre wiązanie przez cały okres uprawy
•  odmiana łatwa w uprawie, nie 

zakańcza zbyt szybko wzrostu
•  duża powierzchnia liści dobrze chroni 

owoce przed poparzeniami słonecznymi
 
Plon: duży plon wczesny i całkowity 
w segmencie pomidorów mięsistych

Segment: uprawy tunelowe oraz 
uprawy palikowe w odkrytym gruncie

Roślina:
• silny wigor rośliny przez cały sezon
• bardzo dobre wiązanie owoców
• odmiana przeznaczona do uprawy 

na 7 - 8 gron

Owoc:
• masa 120 - 150 g, owalny kształt
• bardzo dobra twardość i trwałość 

owoców
• owoce nie pękają w trudnych 

warunkach pogodowych

Odporności: HR: ToMV 0-2 / V  
/ Fol 1-2 / Ff 1-5; IR: For / M
Segment: uprawy tunelowe oraz 
w cyklu przedłużonym w uprawach 
szklarniowych

Owoc:
• owoce o masie 120 - 140 g, 

o charakterystycznym, wydłużonym 
kształcie

• bardzo dobra struktura wewnętrzna 
owoców oraz doskonały smak

• równomierne wybarwienie owoców 
na kolor czerwony z połyskiem

• owoce twarde, trwałe – długo 
zachowują wysoką jakość handlową

• szypułka o ładnym kształcie, długo 
zachowuje świeżość

Roślina:
• silny wigor rośliny
• stabilny wzrost i rozwój kolejnych gron

Uwagi: odmiana mało podatna 
na suchą zgniliznę wierzchołkową
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Odmiana odporności wielkość przeznaczenie cykl wiosenny cykl jesienny zalety dla producenta zalety dla konsumenta i handlowca

odmiany o owocach standardowych

Boderine F1 HR: TMV 0 / ToMV 0-2, / V / Fol 1-2; IR: M 140 - 150 g uprawy tunelowe i przy paliku bardzo dobre wiązanie owoców, wyrównana wielkość i kształt intensywny, ciemny kolor owoców, doskonała jakość i smak

T410586 F1 nowość HR: ToMV 0-2 / For / Fol 0-1 / V / Ff 1-5 / TSWV / M; IR: TYLCV 140 - 150 g uprawy tunelowe i przy paliku wczesność i odporność na brunatną plamistość liści wyrównane owoce o doskonałej jakości handlowej

Brooklyn  F1 HR: ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / For / Ff 1-5 150 - 170 g uprawy tunelowe   zdrowotność i pewny plon okrągłe owoce długo zachowujące wysoką wartość handlową

Carnegie F1 HR: ToMV: 0-2 / V / Fol: 1, 2 / For / Ff: 1-5; IR: M 160 - 180 g uprawy tunelowe silny wigor i zdrowe rośliny duże owoce w segmencie standardowym z połyskiem

Sandoline F1 HR: ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0-1 / V / Ff: 1-5 / TSWV / M IR: TYLCV 160 - 180 g uprawy tunelowe doskonałe wiązanie i bardzo wysoki plon, odmiana bardzo wczesna kuliste, lekko płaskie owoce, z atrakcyjną szypułką

Paronset F1 HR: ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / TSWV 150 - 170 g uprawy tunelowe i przy paliku silny system korzeniowy i wysoka zdrowotność w uprawach w monokulturze owoce twarde i trwałe o ciemnoczerwonym kolorze

Izabella F1 Fol: 1,2  / ToMV: 0-2 / V / Ff 2,4 150 - 170 g uprawy tunelowe stabilny wzrost na słabszych stanowiskach okrągłe, wyrównane owoce bez przebarwień

Mercedes F1 Fol: 1,2  / ToMV: 0-2 / V / Ff 4 140 - 160 g uprawy tunelowe dobre wiązanie i równomierne dojrzewanie owoców w gronach ciemno czerwony kolor owoców z połyskiem

Delfine F1 HR: Fol: 0-1 (US1-2)  / S / Ss / ToMV: 0-2 / V; IR: M 150 - 170 g uprawy tunelowe i przy paliku dobre wiązanie w każdych warunkach smaczne owoce i atrakcyjny wygląd 

Faustine  F1 HR: Fol: 0-1 (US1-2) / ToMV: 0-2 / V; IR: M 150 - 170 g uprawy palikowe pewny plon w uprawach palikowych wysoka jakość owoców bez przebarwień i mikrospękań

odmiany o owocach mięsistych

Casania F1 HR: TMV 0 / ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / For / Ff 2,5 190 - 220 g uprawy tunelowe stabilny wzrost nawet do 12 gron wysoka jakość owoców w segmencie mięsistym

Tsarine F1 HR: TMV 0 / ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / For / Ff 2,4; IR: M 190 - 220 g uprawy tunelowe silny wigor, wysoki plon dużych, mięsistych  owoców bardzo duże owoce o tradycyjnym kształcie pomidorów mięsistych i wyjątkowym smaku  

Rosaliya F1 Fol: 1,2  / For/ ToMV: 0-2 / V / Ff 2,4 180 - 200 g uprawy tunelowe dobre wiązanie w warunkach wysokiej temperatury równomiernie wybarwione owoce 

Carmello F1 HR: Fol: 0 (US1) / S / Ss / V / Va: 0, Vd: 0 / ToMV: 0-2; IR: Ma, Mi, Mj 180 - 200 g uprawy tunelowe sprawdzone na słabych stanowiskach mięsiste, smaczne owoce

odmiany samokończące

Minaret F1 HR: V / TMV 0 / ToMV 0-2 / Fol 1, 2; IR: M 170 - 190 g uprawy tunelowe duże owoce, skoncentrowany zbiór wysoka jakość owoców porównywalna z odmianami silnie rosnącymi

Siluet F1 HR: ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / S / Ss; IR: M 140 - 160 g uprawy tunelowe zalety odmiany samokończącej oraz większa ilość gron trwałe owoce długo zachowują wysoką wartość handlową

Ivet F1 HR: ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / For / Ff 1-5 / S / Ss; IR: M 140 - 160 g uprawy tunelowe wyjątkowa wczesność i zdrowotność wyrównanej wielkości owoce 

Cabinet F1 HR: Fol: 0-1 (US 1-2) / TMV: 0 / ToMV: 0-2 / V; IR: M 150 - 160 g uprawy tunelowe pewny wzrost na zmęczonych stanowiskach okrągłe owoce, długo zachowują wysoką jakość owoców

Odmiany o owocach innowacyjnych

OWOC BAWOLE SERCE: 
Arawak F1 HR: ToMV 0-2 / V 120 - 150 g uprawy tunelowe wyjątkowy produkt, możliwość dodatkowego zysku z produkcji wyjątkowy kształt i smak owoców

OWOC MALINOWY: 
Mamoru F1 HR: ToMV: 0-2 / V / Fol: 0-1/ V / S; IR: TYLCV / Mi / Ma / Mj 180 - 200 g uprawy tunelowe odmiana o ciągłym wzroście, łatwa w prowadzeniu delikatna, soczysta struktura wewnętrzna, prawdziwy smak pomidora malinowego

OWOC OWALNY: 
Kilates F1 Fol: 1,2 / TSWV / ToMV: 0-2 / V 120 - 150 g uprawy tunelowe i przy paliku silny wigor i wysoka zdrowotność atrakcyjny kształt, dobra trwałość owoców

OWOC SAN MARZANO: 
Seviocard F1 HR: ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / Ff 1-5; IR: For / M 120 - 140 g uprawy tunelowe dobre wiązanie w każdych warunkach innowacyjny kształt owoców

podkładka

Arnold HR: Ff 1-5 / Fol: 1, 2 / For / V / Va / Vd / ToMV: 0-2; IR: Pl / M / Ma, Mi, Mj nd nd nd nd silny i stabilny wigor w uprawach szczepionych nd

asortyment  
odmian pomidora

Stosowane oznaczenia odporności – wysoka HR (średnia IR)  Ff 1-5 Cladosporium fulvum, race 1-5 
  Brunatna plamistość liści

 Fol 1 Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, race 0 
  Fuzaryjne więdnięcie pomidora, rasa 0

 Fol 2 Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, race 1 
  Fuzaryjne więdnięcie pomidora, rasa 1

 Fol 3 Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici, race 3 
  Fuzaryjne więdnięcie pomidora, rasa 3

 For Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici 
  Fuzarioza zgorzelowa

 (On) Oidium neolycopersici 
  Mączniak prawdziwy pomidora
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Odmiana odporności wielkość przeznaczenie cykl wiosenny cykl jesienny zalety dla producenta zalety dla konsumenta i handlowca

odmiany o owocach standardowych

Boderine F1 HR: TMV 0 / ToMV 0-2, / V / Fol 1-2; IR: M 140 - 150 g uprawy tunelowe i przy paliku bardzo dobre wiązanie owoców, wyrównana wielkość i kształt intensywny, ciemny kolor owoców, doskonała jakość i smak

T410586 F1 nowość HR: ToMV 0-2 / For / Fol 0-1 / V / Ff 1-5 / TSWV / M; IR: TYLCV 140 - 150 g uprawy tunelowe i przy paliku wczesność i odporność na brunatną plamistość liści wyrównane owoce o doskonałej jakości handlowej

Brooklyn  F1 HR: ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / For / Ff 1-5 150 - 170 g uprawy tunelowe   zdrowotność i pewny plon okrągłe owoce długo zachowujące wysoką wartość handlową

Carnegie F1 HR: ToMV: 0-2 / V / Fol: 1, 2 / For / Ff: 1-5; IR: M 160 - 180 g uprawy tunelowe silny wigor i zdrowe rośliny duże owoce w segmencie standardowym z połyskiem

Sandoline F1 HR: ToMV: 0-2 / TMV: 0 / Fol: 0-1 / V / Ff: 1-5 / TSWV / M IR: TYLCV 160 - 180 g uprawy tunelowe doskonałe wiązanie i bardzo wysoki plon, odmiana bardzo wczesna kuliste, lekko płaskie owoce, z atrakcyjną szypułką

Paronset F1 HR: ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / TSWV 150 - 170 g uprawy tunelowe i przy paliku silny system korzeniowy i wysoka zdrowotność w uprawach w monokulturze owoce twarde i trwałe o ciemnoczerwonym kolorze

Izabella F1 Fol: 1,2  / ToMV: 0-2 / V / Ff 2,4 150 - 170 g uprawy tunelowe stabilny wzrost na słabszych stanowiskach okrągłe, wyrównane owoce bez przebarwień

Mercedes F1 Fol: 1,2  / ToMV: 0-2 / V / Ff 4 140 - 160 g uprawy tunelowe dobre wiązanie i równomierne dojrzewanie owoców w gronach ciemno czerwony kolor owoców z połyskiem

Delfine F1 HR: Fol: 0-1 (US1-2)  / S / Ss / ToMV: 0-2 / V; IR: M 150 - 170 g uprawy tunelowe i przy paliku dobre wiązanie w każdych warunkach smaczne owoce i atrakcyjny wygląd 

Faustine  F1 HR: Fol: 0-1 (US1-2) / ToMV: 0-2 / V; IR: M 150 - 170 g uprawy palikowe pewny plon w uprawach palikowych wysoka jakość owoców bez przebarwień i mikrospękań

odmiany o owocach mięsistych

Casania F1 HR: TMV 0 / ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / For / Ff 2,5 190 - 220 g uprawy tunelowe stabilny wzrost nawet do 12 gron wysoka jakość owoców w segmencie mięsistym

Tsarine F1 HR: TMV 0 / ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / For / Ff 2,4; IR: M 190 - 220 g uprawy tunelowe silny wigor, wysoki plon dużych, mięsistych  owoców bardzo duże owoce o tradycyjnym kształcie pomidorów mięsistych i wyjątkowym smaku  

Rosaliya F1 Fol: 1,2  / For/ ToMV: 0-2 / V / Ff 2,4 180 - 200 g uprawy tunelowe dobre wiązanie w warunkach wysokiej temperatury równomiernie wybarwione owoce 

Carmello F1 HR: Fol: 0 (US1) / S / Ss / V / Va: 0, Vd: 0 / ToMV: 0-2; IR: Ma, Mi, Mj 180 - 200 g uprawy tunelowe sprawdzone na słabych stanowiskach mięsiste, smaczne owoce

odmiany samokończące

Minaret F1 HR: V / TMV 0 / ToMV 0-2 / Fol 1, 2; IR: M 170 - 190 g uprawy tunelowe duże owoce, skoncentrowany zbiór wysoka jakość owoców porównywalna z odmianami silnie rosnącymi

Siluet F1 HR: ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / S / Ss; IR: M 140 - 160 g uprawy tunelowe zalety odmiany samokończącej oraz większa ilość gron trwałe owoce długo zachowują wysoką wartość handlową

Ivet F1 HR: ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / For / Ff 1-5 / S / Ss; IR: M 140 - 160 g uprawy tunelowe wyjątkowa wczesność i zdrowotność wyrównanej wielkości owoce 

Cabinet F1 HR: Fol: 0-1 (US 1-2) / TMV: 0 / ToMV: 0-2 / V; IR: M 150 - 160 g uprawy tunelowe pewny wzrost na zmęczonych stanowiskach okrągłe owoce, długo zachowują wysoką jakość owoców

Odmiany o owocach innowacyjnych

OWOC BAWOLE SERCE: 
Arawak F1 HR: ToMV 0-2 / V 120 - 150 g uprawy tunelowe wyjątkowy produkt, możliwość dodatkowego zysku z produkcji wyjątkowy kształt i smak owoców

OWOC MALINOWY: 
Mamoru F1 HR: ToMV: 0-2 / V / Fol: 0-1/ V / S; IR: TYLCV / Mi / Ma / Mj 180 - 200 g uprawy tunelowe odmiana o ciągłym wzroście, łatwa w prowadzeniu delikatna, soczysta struktura wewnętrzna, prawdziwy smak pomidora malinowego

OWOC OWALNY: 
Kilates F1 Fol: 1,2 / TSWV / ToMV: 0-2 / V 120 - 150 g uprawy tunelowe i przy paliku silny wigor i wysoka zdrowotność atrakcyjny kształt, dobra trwałość owoców

OWOC SAN MARZANO: 
Seviocard F1 HR: ToMV 0-2 / V / Fol 1-2 / Ff 1-5; IR: For / M 120 - 140 g uprawy tunelowe dobre wiązanie w każdych warunkach innowacyjny kształt owoców

podkładka

Arnold HR: Ff 1-5 / Fol: 1, 2 / For / V / Va / Vd / ToMV: 0-2; IR: Pl / M / Ma, Mi, Mj nd nd nd nd silny i stabilny wigor w uprawach szczepionych nd

 (Pl) Pyrenochaeta lycopersici 
  Korkowatość korzeni

 S  Stemphylium sp.s.  
  Gray leaf spot

 Ss Stemphylium botryosum f.sp. lycopersici 
  Gray leaf spot

 V Verticillium dahliae + V. albo-atrum 
  Wertycylioza

 (M) Meloidogyne arenaria, M. incognita, M. javanica 
  Nicienie

 ToMV 0-2 Tomato Mosaic Virus, strain 0, 1, 1.2, 2 
  Wirus Mozaiki Pomidora

 TMV  Tobacco Mosaic Virus 
  Wirus Mozaiki Tytoniu

 TSWV Tomato Spotted Wilt Virus 
   Wirus brązowej plamistości liści
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Yecla F1

 

Odporności: wysoka HR: Tm 0
Segment: czerwony blok, uprawa 
tunelowa 

Owoc:
• 160 - 180 g, czerwony blok
• stabilna wielkość owoców
• długa szypułka ułatwiająca zbiór
• szybkie i równomierne wybarwianie
• tolerancja na suche spękania skórki

Roślina:  
•  wzrost umiarkowany
•  pokrój otwarty
•  dobre wiązanie

Uwagi: duża wczesność i doskonała  
jakość owoców

wczesność oraz wysoki 
plon handlowy

papryka

Yecla 
trzyma jakość
Radomskie nie bez przyczyny zyskało 
przydomek „zagłębia paprykowego”, bo-
wiem powierzchnia upraw papryki, pro-
wadzonych w nieogrzewanych tunelach 
foliowych, w kilku gminach tego regionu 
zajmuje kilkaset hektarów. Do niedawna 
paprykę uprawiano tu w prostych tune-
lach (8 m x 30 m) mocowanych na drew-
nianej konstrukcji. Obecnie coraz częściej 
spotyka się już konstrukcje oparte na słu-
pach betonowych czy nawet zblokowane 
tunele z konstrukcją stalową. Zmieniają 
się też wymagania co do jakości papryki, 
która trafia do handlu. Dzięki temu, że w 
regionie prężnie działają firmy zajmujące 

się handlem, w tym także eksportem 
papryki, łatwiejsza stała się sprzedaż, 
ale... tylko dla tych, którzy potrafią produ-
kować paprykę wysokiej jakości, o grubej 
ściance, ładnie wybarwioną i kształtną. 
O tym zaś decyduje z kolei wybór odpo-
wiedniej odmiany. Uprawiam Yeclę F1 
w praktyce od chwili, gdy pojawiła się na 
rynku. W międzyczasie próbowałem też 
inne odmiany, ale zawsze powracałem do 
Yecli – mówi Marek Grela z Wrzeszczowa. 
W swoim gospodarstwie paprykę produ-
kuje na powierzchni 1,5 ha, zarówno w 
tradycyjnych pojedynczych tunelach, jak i 
w konstrukcjach zblokowanych. W opi-
nii p. Marka, bardzo pozytywną cechą 
Yecli F1 jest wczesność. Gdy warunki 
pogodowe na to pozwalają, rośliny sadzi 
się do tuneli po połowie kwietnia, wtedy 
zbiory czerwonych owoców można 
rozpocząć około połowy lipca. Yecla F1 
jest zarazem odmianą wymagającą, 
ale gdy spełni się przynajmniej część 
tych wymagań, można uzyskać bardzo 
dobry efekt – wysoki plon i wyrównane 
przez cały sezon owoce. Wyjątkowe 
traktowanie dotyczy m.in. prowadzenia 
roślin, zwłaszcza w początkowym okresie 
uprawy. Gdy uda się wtedy ukierunkować 
rośliny bardziej generatywnie (można to 
osiągnąć na przykład przez odpowied-
nią strategię nawadniania i nawożenia), 
uzyskuje się efekt w postaci dobrego 

Coraz więcej papryki uprawia się 
w tunelach zblokowanych 

Yecla tworzy kształtne owoce o grubej ściance, 
które  bez trudu można sprzedać na krajowym rynku 
jak również przeznaczyć na eksport 
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Balta F1

 

Odporności: wysoka HR: PVY: 0, 1, 2 
/ Tm: 0; IR: Lt / CMV / TSWV: P0
Segment: czerwony blok, uprawa 
tunelowa

Owoc:
• 250 - 280 g, duży rozmiar, bardzo 

atrakcyjny produkt na świeży rynek
• intensywny błyszczący kolor
• skórka bez tendencji do pękania
• wyrównany kształt  w ciągu całego 

sezonu
• łatwy zbiór – owoce nie zakleszczają się
• wysoka trwałość pozbiorcza, owoce 

długo zachowują świeżość

Roślina:  
• rośliny średniej wielkości, o otwartym 

pokroju, nadające się do produkcji we 
wszystkich typach folii

• stabilne, równomierne wiązanie
• plon porównywalny do liderów rynku

Uwagi: dobre wyniki w uprawie w polu

duże owoce,  
wysoki plon

Limone F1
doskonały kształt 
i wyrównanie owoców

 

Odporności: wysoka HR: Tm3; 
IR: TSWV: PO
Segment:  żółty blok, uprawa tunelowa

Owoc:
• 150 - 160 g, intensywny, żółty kolor
• gruba ścianka, jednolita wielkość
•  wysoki udział kształtnych owoców 

(nawet przy intensywnym wiązaniu)  
• wysoka jakość – tolerancja na suche 

spękania skórki

Roślina:  
•  pokrój otwarty
•  umiarkowany wzrost roślin ułatwia 

prowadzenie uprawy i ochronę 
•  bardzo dobre wiązanie

Uwagi: doskonała jakość owoców

zawiązania owoców na dolnym piętrze. 
Z kolei odpowiednie nawożenie pozwa-
la na dalszym etapie uprawy utrzymać 
równomierne owocowanie i prowadzić 
zbiory aż do przymrozków. Yecla daje 
bardzo wyrównane i kształtne owoce od 
początku aż do końca zbiorów i to jest jej 
główną zaletą – podkreśla Marek Grela. 
Ważne jest też odpowiednie sadzenie 
roślin – nie powinno się zbytnio zagęsz-
czać uprawy tej odmiany, wtedy bowiem 
owoce mogą być drobniejsze i niekształt-
ne. W gospodarstwie pana Marka rośliny 
sadzi się co 40 cm w pojedynczych 
rzędach odległych o 75 - 80 cm. To daje 
odpowiednią przestrzeń, która sprzyja 
dobremu dorastaniu owoców i ich wy-
barwianiu się. Z powodzeniem praktyko-
wane jest tu również nawożenie poprzez 
fertygację. Nawozy systematycznie 
podawane roślinom wpływają pozytywnie 
na równomierny ich wzrost. W przypadku 
odmiany Yecla F1 bardzo ważne jest, by 
rośliny były zbudowane z kilku grubych 
i mocnych pędów szkieletowych, które 
zapewnią dobrą jakość owoców. Jak 
podkreśla pan Marek, na rynku wyma-
gania co do jakości owoców znacznie 
się zmieniły w ostatnim czasie – paprykę 
przeznaczoną do sprzedaży pakuje się 
obecnie w pudła kartonowe, a tak przy-
gotowana Yecla F1 prezentuje się bardzo 
okazale.

Yecla i żółta odmiana Limone  
przygotowane do sprzedaży 
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Odmiana odporności kształt i wielkość przeznaczenie dla producenta dla konsumenta i handlowca

papryka typu blok

Yecla F1 HR: Tm 0 czerwony blok    
160 - 180 g uprawy tunelowe wysoki wczesny plon oraz duży plon 

handlowy w najwyższej jakości
wysoka jakość owoców oraz wyrównany kształt i wielkość 

przez cały sezon

Aquila F1 HR: Tm: 0-3  
IR: TSWV: 0

czerwony blok     
160 - 170 g uprawy tunelowe wysoka jakość owoców wysoka trwałość handlowa owoców

Beniel 
nowość HR: Tm: 0-3; IR: TSWV: 0 czerwony blok  

160 - 180 g uprawy tunelowe wysoki wczesny plon wysokiej jakości owoce przez cały sezon

Balta F1 HR: PVY: 0, 1, 2 / Tm: 0, 
IR: Lt / CMV / TSWV: P0

czerwony blok  
250 - 280 g uprawy tunelowe duże owoce, wysoki plon całkowity atrakcyjny wygląd dużych owoców, doskonały 

do sprzedaży na rynkach lokalnych 

Jupiter F1 HR: Tm: 0 / TMV czerwony blok 
170 - 190 g

uprawy w odkrytym 
gruncie

silny wigor, stabilny wzrost w stresowych 
warunkach uprawy polowej wysokiej jakości owoce z uprawy w gruncie

Blondy F1 HR: PVY: 0 kremowy blok 
150 - 160 g uprawy tunelowe wysoki wczesny plon wyjątkowy kremowy kolor, nie zmieniający się w trakcie 

sezonu

Limone F1 HR: Tm3 
IR: TSWV: PO

żółty blok 
150 - 160 g uprawy tunelowe wysoki plon handlowy gruba ścianka i atrakcyjny, intensywnie żółty kolor 

papryka stożkowa

Dimentio F1 HR: Tm 2 kremowy stożek 
140 - 150 g

uprawy tunelowe 
i w odkrytym gruncie 

silny wigor, wysoki plon w każdych 
warunkach 

wyjątkowy kształt stożkowy poszukiwany na rynkach 
lokalnych

Pirouet F1 brak pomarańczowy 
stożek 130 - 140 g

uprawy tunelowe 
i w odkrytym gruncie wysoki plon, łatwość uprawy innowacyjny, pomarańczowy kolor owoców

papryka typu fusseto

Awrar F1 HR: PVY: 0, 1, 2 
IR: CMV

wydłużony, żółty  
stożek 140 - 150 g uprawy tunelowe innowacyjny kształt jako uzupełnienie 

asortymentu  atrakcyjny wygląd owoców

Kaloutcha F1 HR: PVY: 0, 1, 2 
IR: CMV

wydłużony, 
czerwony stożek 

140 - 150 g
uprawy tunelowe innowacyjny kształt jako uzupełnienie 

asortymentu  poszukiwane przez nowatorskich konsumentów

asortyment  
odmian papryki Odmiana Dimentio

Stosowane oznaczenia odporności

 Symbol  Nazwa naukowa  Nazwa potoczna  Patotypy

 CMV  Cucumber Mosaic Virus Wirus mozaiki ogórka

 PepMoV  Pepper Mottle Virus  Wirus Pepper mottle

 PVY  Potato Virus Y  Wirus Y ziemniaka  0-2

 Tm 0 (L1) Tobamovirus (ToMV, TMV, PMMV) Wirus mozaiki tytoniu, wirus mozaiki pomidora, wirus Pepper mild mottle P0

 Tm 2 (L3) Tobamovirus (ToMV, TMV, PMMV) Wirus mozaiki tytoniu, wirus mozaiki pomidora, wirus Pepper mild mottle P0, P1, P1-2

 Tm 3 (L4) Tobamovirus (ToMV, TMV, PMMV) Wirus mozaiki tytoniu, wirus mozaiki pomidora, wirus Pepper mild mottle P0, P1, P1-2, P1-2-3

 TSWV  Tomato Spotted Wilt Virus  Wirus brązowej plamistości liści

 St  Stip  Choroba fizjologiczna – Stip

14 warzywa tunelowe 2014



rzodkiewka
Donar F1 Treto F1
najlepsza odmiana do 
uprawy pod osłonami

najpopularniejsza  
odmiana typu paluszek 
biało-czerwony

  

Cechy odmiany:
•  szybkie tempo wiązania zgrubień 

(odmiana nieco wcześniejsza 
od Rondara)

•  odmiana tolerancyjna na niekorzystne 
warunki uprawy  
w okresie krótkiego dnia

•  zgrubienia kuliste, karminowoczerwone 
• miąższ biały, bez tendencji do parcenia
• krótkie, mocno osadzone liście
• wysokie wyrównanie

Zastosowanie: uprawy tunelowe 
i szklarniowe (wysiew od połowy 
września do połowy marca)

Uwagi:
•  nasiona kalibrowane
•  niższe koszty uprawy ze względu 

na krótki okres produkcji
•  łatwy zbiór i pęczkowanie
•  towar wysokiej jakości, długo 

zachowuje handlowy wygląd

Cechy odmiany:
•  cylindryczne, biało-czerwone 

zgrubienia tzw. „paluszek”
• miąższ biały, bez tendencji do parcenia
• krótkie, mocno osadzone liście
• szybkie tempo wiązania zgrubień 

i wysoki udział plonu handlowego
• doskonała prezentacja w pęczku

Zastosowanie: odmiana 
przeznaczona do uprawy pod osłonami 
(wysiew od połowy września do połowy 
marca)

Uwagi:
•  nasiona kalibrowane
• łatwy zbiór i pęczkowanie
• zgrubienia cylindryczne  

o biało-czerwonej barwie 
(biały:czerwony 1:4)

Jostar F1
znakomita jakość  
w tunelu 

 

Cechy odmiany:
• wyjątkowa tolerancja na wysokie 

temperatury  
• kształtne, kuliste zgrubienia, 

w równomiernym, czerwonym kolorze, 
z połyskiem

• krótkie, mocno osadzone liście, 
bez tendencji do wydłużania (nawet 
w wysokich temperaturach)

• wysoka tolerancja na pękanie 
i parcenie

• doskonała jakość wewnętrzna, miąższ 
śnieżnobiały

• bardzo wyrównane zgrubienia
• wysoki udział plonu handlowego 

Zastosowanie:
• uprawy pod osłonami (szklarnie, tunele)
• wysiew na zbiór latem – od maja 

do połowy sierpnia

Uwagi:
• wysokie wyrównanie roślin
• łatwy zbiór i pęczkowanie
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Panandra F1
regularne plonowanie 
owoców

Segment: uprawy tunelowe

Owoc: 
• kształt smukły (3,3:1), doskonały 

surowiec na „małosolne”
• zielony kolor owoców, bez tendencji 

do żółknięcia
• jędrne owoce pokryte średniej 

wielkości brodawkami
• owoce regularnie wykształcone 

zapewniają wysoki plon handlowy
• ogórki długo zachowują świeży wygląd 

i jakość handlową

Roślina: 
• odmiana partenokarpiczna, 

o zbalansowanym wigorze
• równomiernie plonująca, bez tendencji 

do zrzucania zawiązków
• bardzo dobra wczesność i szybkie 

tempo wzrostu 
• zbiór głównie z pędu głównego, 

zredukowana ilość odrostów bocznych 
– zmniejszone nakłady na obsługę

ogórek

Panandra 
– wyrównane plonowanie
W ostatnich latach rozpowszechnia się 
uprawa ogórków brodawkowych pod 
osłonami. Odmiany takie okazują się 
bardziej uniwersalne – świetnie się nadają 
do spożywania w stanie świeżym, a także 
można je wykorzystać do przygotowa-
nia ogórków małosolnych. Ich uprawa 
może być prowadzona z powodzeniem 
zarówno w szklarniach starszego typu, 
jak i w nieogrzewanych lub tylko okreso-
wo dogrzewanych tunelach foliowych. 
Nową odmianą partenokarpinczną jest 
Panandra F1. Tworzy ona owoce ciem-
nozielone, o lekko wydłużonym kształcie 
(stosunek długości do grubości 3,3:1), 
pokryte średniej wielkości brodawkami. 
Wiąże po 2 lub 3 owoce w międzywęź-
lach, a dzięki temu, że nie tworzy licznych 
bocznych odrostów, nie wymaga dużych 
nakładów pracy na pielęgnację. 
W sezonie 2013 po raz pierwszy upra-
wiał tę odmianę Hieronim Torbiarczyk 
z Kalisza. Sadzi on ogórki w szklarni, jako 
podłoża używa wełny mineralnej. Z reguły 
uprawia ogórki na dwa terminy – pierwsze 
nasadzenie, które rozpoczyna się około 
połowy lutego, jest likwidowane w po-
łowie lipca i zaraz sadzone są rośliny na 
zbiór jesienny. Pan Hieronim wypróbował 
odmianę Panandra F1 w cyklu wiosen-
nym i zwiększył jej udział w nasadzeniu na 
zbiór jesienią. – Panandra F1 podobała 
mi się jako odmiana na jesień, miała nieco 
dłuższe i ciemniejsze owoce niż odmiana, 
którą do tej pory uprawiałem, a takie są 
poszukiwane jesienią. Cenną zaletą tego 
ogórka jest równomierne plonowanie 
przez cały okres uprawy – powiedział pan 
Hieronim. Również pod względem wiel-
kości plonu odmiana ta okazała się być 
porównywalna z uprawianym do tej pory 
standardem. W przyszłym sezonie pan 
Hieronim planuje zwiększyć udział Panan-
dry F1 do 80% w wiosennym nasadzeniu.

Radzi

Marek Sowa
Region: Polska zachodnia

Moje dotychcza-
sowe obserwa-
cje potwierdzają 
przydatność 
Panandry F1 do 
uprawy zarówno 
w szklarniach, 
jak i w tunelach 

foliowych. Jako że jest to odmiana, 
która „nie boi się ciemności”, może 
być sadzona nawet już w pierw-
szych tygodniach stycznia. Rośliny 
mają lekko wegetatywny charakter 
wzrostu, dlatego korzystne są 
dla tej odmiany wszelkie bodźce 
sprzyjające większej generatywno-
ści. Trzeba również zwrócić uwagę 
na nawadnianie jej roślin, bowiem 
mają one wyższe zapotrzebowanie 
na wodę w porównaniu do standar-
du. Choć Panandra F1 jest o kilka 
dni późniejsza niż standard, który 
jest na rynku, ale za to jej rośliny 
szybko wchodzą w wysokie plono-
wanie. Pozwala zbierać duże ilości 
owoców przez cały okres zbio-
rów. Sprawdza się również latem, 
kiedy to daje owoce bardzo dobrej 
jakości, bez tendencji do gubienia 
brodawek czy przebarwień skórki. 
Nawet gdy owoców nie zbierze 
się na czas, mogą zostać zebrane 
jako dobrej jakości ogórki sałatko-
we – dzięki temu, że przyrastają 
równomiernie na długość i na gru-
bość (nie robią się beczułkowate). 
Rosnąca popularność tej odmiany 
wśród producentów ogórków pod 
osłonami najlepiej potwierdza jej 
pozytywne cechy.
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Pasalimo F1
najlepszy na ogórki 
małosolne

 

Cechy odmiany: 
• średnio wczesna odmiana 

grubobrodawkowa, o silnym wigorze
• odporna na zrzucanie zawiązków, 

nawet przy dużych wahaniach 
temperatury

• owoce mają proporcję 3,1:1 (szerokość 
do długości) oraz rozjaśniony koniec

• odmianę tę wyróżnia wiele odrostów 
bocznych z dużą liczbą zawiązków

• odmiana jest wysoce odporna 
(HR) na parcha dyniowatych  oraz 
średnio odporna (IR) na mączniaka 
prawdziwego i wirus mozaiki ogórka 
(HR: Ccu, IR: CMV / Sf)

Zastosowanie:  polecana do uprawy 
tunelowej oraz do uprawy w gruncie

Uwagi: 
• odmiana dająca wysoki plon bardzo 

dobrej jakości
•  doskonały surowiec na ogórki 

małosolne

Odmiana odporności typ i kształt przeznaczenie zalety dla producenta zalety dla konsumenta 
i handlowca

Octopus F1
HR: Ccu

IR: Px / Pcu 
/ CMV

grubobrodawkowy 
(długość : grubość) 

2,8:1

uprawy 
gruntowe

stabilny zbiór  
przez cały sezon

wysokiej jakości 
owoce, długo 

zachowują twardość 
po zakwaszeniu

Othello F1 HR: Ccu
IR: Px / CMV

drobno-
brodawkowy  

3:1

uprawy 
gruntowe

 łatwy  
do sortowania

idealny surowiec 
do ogórków 

konserwowych, twardy, 
zachowuje prawidłowy 

kolor w słoiku

Panandra F1 HR: Ccu / Px
IR: Gc

partenokarpny,  
grubobrodawkowy  

3,3:1

uprawy 
tunelowe 

i szklarniowe

regularne  
plonowanie 

wysoka jakość 
i atrakcyjny wygląd 
owoców, nadaje się 

również na „małosolne”

Pasalimo F1 HR: Ccu
IR: Px / CMV

partenokarpny,  
grubobrodawkowy 

3,1:1

uprawy 
tunelowe 

i szklarniowe

łatwy w uprawie, nie ma 
odrostów bocznych

idealny kształt i rozmiar 
do „słoika”

Zealand F1 HR: Ccu
IR: Gc / Px

typ BEITH ALPHA 
19-23 cm

uprawy 
tunelowe 

i szklarniowe

bardzo dobra  
jakość owoców

wysoka trwałość 
i twardość owoców

Achituv F1 IR: Px typ BEITH ALPHA 
19-23 cm

uprawy 
tunelowe  

pewny zbiór w każdych 
warunkach

wyrównany kształt 
owoców

Excalibur F1 HR: Ccu
IR: Gc / Px

typ long dutch  
28-30 cm

uprawy 
tunelowe 

i szklarniowe

przeznaczony do upraw 
jesiennych z uwagi 

na wysoką tolerancją 
na mączniaka

bardzo dobra trwałość 
owoców 

asortyment  
odmian ogórka

Px – Powdery mildew (Podosphaeria xanthii ex Sphaerotheca fuliginea) – mączniak prawdziwy
Gc – Powdery mildew (Golovinomyces cichoracearum (ex Erysiphe cichoracearum) – mączniak prawdziwy
Pcu – Downy mildew (Pseudoperonospora cubensis) – mączniak rzekomy dyniowatych
CMV – Cucumber Mosaic Virus – wirus mozaiki ogórka
Ccu – Cladosporium cucumerinum – parch dyniowatych
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sałata
NisavaPantlika 
sprawdza się w wysokich temperaturachduża główka przeznaczona do tunelu

Zastosowanie: 
sałata masłowa do szklarni i tuneli na lato, do uprawy 
od połowy kwietnia do września

Odporności: wysoka odporność (HR) na mączniaka 
rzekomego ras: Bl: 1-25, 27, 28 oraz mszycę Nr: 0

Cechy odmiany:
• duże, ciężkie główki
• szybkie tempo wzrostu
• kolor jaśniejszy od Tonavy z żółtawym odcieniem
• wysoka tolerancja na tipburn 
• bez tendencji do zagniwania spodów
• tolerancja na bardzo wysokie temperatury
• nie wybija w pędy kwiatostanowe

Uwagi:
• doskonale sprawdziła się w ostatnich latach w czasie dużych 

upałów
• długo zachowuje świeżość w obrocie handlowym
• bardzo wysoki udział plonu handlowego

Zastosowanie: 
• uprawa na krótki dzień – od jesieni do wiosny, 
• do uprawy w szklarniach i tunelach (w typie Cerveiry)

Odporności: pełna odporność na mączniaka BL 1-31

Cechy odmiany:
• tworzy duże główki (półzamknięte – ścisła rozeta liści)
• jasny kolor liści 
• odmiana wczesna
• szybkie tempo wzrostu
• wczesność oraz wielkość główej jak u odmiany Cerveira
• rośliny nie mają tendencji do zagniwania spodniej części 

główki
• czysta i ładnie zakryta spodnia strona główki
• łatwy zbiór i czyszczenie

Uwagi: wysoki udział plonu handlowego 
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Odmiana odporności

St
yc
ze
ń

Lu
ty

M
ar
ze
c

Kw
ie
ci
eń

M
aj

Cz
er
w
ie
c

Li
pi
ec

Si
er
pi
eń

W
rz
es
ie
ń

Pa
źd
zie
rn
.

Li
st
op
ad

Gr
ud
zie
ń

odmiany do szklarni i tuneli

Pantlika HR: BI 1-31

Centore HR: BI 1-24, 27, 28, 30, 31

Hanna HR: BI 1-20, 22-25, 27, 28

Tonava HR: BI 1-25, 27, 28

Nissava HR: Bl 1-25, 27-31 / Nr: 0

odmiany gruntowe

Tizian HR: Bl 1-24, 27, 28, 30, 31 / Nr: 0 / IR: LMV: 1

Magician HR: Bl 1-28, 30, 31 / Nr: 0

Pelikan HR: Bl 1-25, 27, 28, 30, 31 / Nr: 0 / IR: LMV: 1

Daguan HR: Bl 1-20, 22-24, 27, 28, 30, 31 / IR: LMV: 1

Lucan HR: Bl 1-25, 27, 28, 30, 31 / Nr: 0 / CA: I-VIII / IR: LMV: 1 

odmiana Lollo Rosa

Klausia HR: Bl 1-20, 22-24, 27, 28

Roblita HR: Bl 1-26, 28, 30

odmiany batawskie

Funly HR: Bl 1-20, 22-24, 27, 28, 30, 31 / IR: LMV: 1

Funtime HR: Bl 1-16, 18-24, 27-28, 30, 31 / IR: LMV: 1

odmiany lodowe

Iceking HR: Bl 1-16, 18-24, 27-28, 30, 31 / Nr: 0

Challenge HR: Bl 1-7, 10, 13-15, 17, 21, 27, 30-31 / IR: LMV: 1

odmiany rzymskie

Barracuda
HR: Bl 1-16, 18-20, 22-24, 27, 28, 30-31 / Fol 1  

IR: LMV: 1

Chiquina HR: Bl 1-16, 18-20, 22-24, 27, 28, 30-31 / IR: LMV: 1

HR – wysoka odporność; IR – średnia odporność
Bl – Bremia lactucea – Mączniak rzekomy; Nr – Nasonovia ribisnigri – Mszyca porzeczkowo-sałatowa; LMV – Lettuce Mosaic Virus – Wirus mozaiki sałaty; Fol 1 – Fusrium oxysporum – Fuzaryjne więdniecie

asortyment odmian sałaty
Pantlika w tunelu
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kapusta i kalafior
Jetodor F1 Veronor F1 Speeder F1
znakomita wczesność  
w tunelu

bardzo wczesna odmiana 
o dużej główce

znakomita wczesność  
i wyrównanie

   

Cechy odmiany:
• okres wegetacji 50 - 53 dni
• waga główek 1,3 - 1,6 kg
• bardzo mocny wigor i dobre 

wyrównanie
• rośliny o mocnym systemie 

korzeniowym, co zapewnia dobry plon 
nawet w stresowych warunkach

• główki duże, okrągłe, o doskonałej 
strukturze

• odmiana bez tendencji do wybijania 
w pędy kwiatowe

• główki nie pękają, można je 
przetrzymać w polu

• dobra zdrowotność roślin

Zastosowanie: odmiana 
przeznaczona do uprawy w tunelach

Uwagi: polecamy do najwcześniejszych 
nasadzeń

Cechy odmiany:
• okres wegetacji 53 - 55 dni
• główki duże, okrągłe,  

o wadze 1,5 - 2,0 kg
• wysokie osadzenie główek 

zabezpiecza przed zagniwaniem
• odporność na pękanie
• stabilne plonowanie w różnych 

warunkach uprawy
• silny wigor i zdrowotność roślin

Zastosowanie:
• odmiana przeznaczona na świeży rynek 
• uprawa w tunelach 

Uwagi:
odmiana przeznaczona do nasadzeń 
wiosennych

Cechy odmiany:
• odmiana o około 50 - 55 dniach 

wegetacji
• liść wzniesiony, silny, niełamiący się 

podczas zbioru
• róża zbita, biała, o doskonałej trwałości
• silny system korzeniowy – zwiększona 

odporność na stres podczas 
wiosennej uprawy

• idealne wyrównanie – szybki zbiór  
(80% plonu podczas dwóch cięć)

Zastosowanie:
• kalafior przeznaczony na świeży rynek
• zbiór wczesnowiosenny (do połowy 

maja)
• tylko do upraw w tunelach

Uwagi:
• zaleca się uprawę na zasobnych 

stanowiskach z możliwością 
podlewania

• wysadzanie w okresie wiosennym tylko  
w glebę przesuszoną

(SGW 0186)
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Solis F1
odporność na stres 
w uprawach tunelowych

 

Cechy odmiany:
• bardzo krótki okres wegetacji 

(54 - 59 dni)
•  rośliny o jasnozielonych, szerokich 

liściach i silnym wzroście
•  dobre okrywanie róż
•  róże zwięzłe, idealnie białe
•  wysoki procent róż handlowych
•  atrakcyjny wygląd
•  brak omszenia róż

Zastosowanie:
przeznaczona na świeży rynek wczesną 
wiosną

Uwagi:
duża tolerancja na stresowe warunki 
występujące wczesną wiosną, 
sprawdzona w większości krajów Europy

Agriclub dla producenta to:
• szeroka wiedza i doświadczenie Syngenta i Partnerów Programów

• profesjonalny serwis pogodowy Agricast
• komunikaty Infopole monitorujące występowanie agrofagów

• oferta produktowa Syngenta umożliwiająca skuteczną ochronę upraw
• coraz szarsza oferta Partnerów Programu

• atrakcyjna oferta kredytowa przygotowana przez bank BGŻ dla członków Agriclub
• szeroki wybór wielu atrakcyjnych nagród
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Trzmiele 
w uprawie tunelowej

Producenci pomidorów zastanawiają 
się czy w uprawie w tunelach warto 
stosować trzmiele. Nasze obserwacje 
upraw, gdzie producenci zdecydowali się 
je zastosować, jednoznacznie wskazu-
ją, że warto, a korzyści ekonomiczne 
z lepszego wiązania oraz lepszej jakości 
owoców niż przy stosowaniu preparatu 
Betoxon, przewyższają wydatek ponie-
siony na ule. W przypadku zapylenia 
przez trzmiele okwiat szybko odpada 
z rosnącego zawiązka, nie pozostaje 
na młodym owocu (jak to ma miejsce 
w przypadku stosowania preparatu 
Betoxon). Zamierające tkanki okwiatu 
pozostające na owocu to idealne miejsce 
do rozwoju szarej pleśni, która rozwija się 
również na młodych zawiązkach.
Zaletą trzmieli jest ich wyjątkowa praco-
witość – także podczas niesprzyjających 
warunków pogodowych – w okresie 
chłodów (trzmiele są już aktywne od 
10°C), w czasie dużego zachmurzenia 
czy deszczu (wtedy przestają pracować 
pszczoły). Trzmiele nie przekazują sobie in-
formacji o pożytkach znacznie oddalonych 

od ula, nie zapamiętują też, które kwiaty 
są najbardziej wydajne pod względem 
zawartości pyłku i nektaru. Są bardzo 
przydatne do zapylania pomidorów, ba-
kłażanów, papryki, najczęściej stosowane 
do tego celu są gatunki z rodziny Bombus 
terrestris. W ulu znajduje się królowa i 
określona ilość robotnic, która zależy od 
typu i wielkości ula. Do upraw tunelowych 
polecamy standardowe ule (60 robotnic). 
Taki ul przy uprawie w obiektach szklar-
niowych jest stosowany na 2000-2500 m2 
co jest powierzchnią 10-krotnie przewyż-
szającą powierzchnię standardowych 
tuneli. Należy jednak pamiętać, że warunki 
pracy trzmieli w tunelu są znacznie trud-
niejsze, a częste przenoszenie ula z tunelu 
do tunelu będzie niekorzystnie wpływać 
na pracę i żywotność trzmieli, dlatego za-
leca się stosowanie jednej rodziny (ula) na 
jeden obiekt. Czas życia typowego ula to 
8-12 tygodni, ale efektywny czas pracy ro-
dziny to około 5-6 tygodni. Ul zawiera ok. 
1,5 litra pożywki, umieszczonej na dnie w 
specjalnym pojemniku. To wystarczająca 
ilość pokarmu dla dostarczenia trzmielom 

energii w postaci cukrów przez 12 tygodni. 
Trzmiele nie potrzebują zbierać nektaru, 
którego kwiaty pomidora praktycznie nie 
produkują, natomiast do prawidłowego 
rozwoju potrzebują białka, którego źró-
dłem jest zbierany przez nie pyłek. 
Należy pamiętać, że trzmiele są wrażliwe 
na wysokie temperatury (pow. 28°C), 
oraz na wysoką wilgotność powietrza 
(pow. 85%), dlatego też w niektórych 
okresach trzmiele pracują mniej wydajnie 
w uprawach tunelowych. Aktywność 
i skuteczność trzmieli w tunelu zależy rów-
nież od dostępności pyłku na kwiatach. 
Brak lub niedostępność pyłku powodu-
je, że trzmiele pracują słabiej lub nawet 
wcale nie odwiedzają kwiatów pomidora 
szukając pożytków poza tunelem. Dlatego 
należy zwracać szczególną uwagę na 
jakość kwiatów i ilość dostępnego pyłku. 
Prostym testem może być strząsanie 
pyłku na podstawioną kartkę papieru, 
jeśli nie udaje się nic strząsnąć to znaczy, 
że albo pyłek jest zlepiony albo rośliny go 
nie produkują. Przyczyną zlepienia pyłku 
jest zbyt duża wilgotność w obiekcie, 
natomiast brak pyłku zwykle jest spowo-
dowany niedostatecznym dokarmieniem 
mikroelementowym oraz niekorzystnymi 
warunkami glebowymi (duże wahanie 
odczynu podłoża oraz wilgotności).

Jak umieszczać ule w tunelu?
Ule w tunelu najlepiej umieszczać na wy-
sokości około 1m w miejscu, gdzie ul nie 
będzie trącany przy pracach pielęgna-
cyjnych, będzie on chroniony od wilgoci 
i kapania skroplonej na folii wody. Bardzo 
wczesną wiosną ule mogą znajdować 
się w miejscu słonecznym, latem należy 
je chronić od bezpośredniej operacji 
słonecznej nagrzewającej ul. Ule musimy 
również chronić przed mrówkami, które 
może zwabić słodki płyn zawarty w ulu. 
Po ustawieniu ula we właściwym miejscu 
najlepiej jest odczekać około godziny, 
aby trzmiele się uspokoiły, a następnie 
otworzyć ul.

Mariusz Stępień, Specjalista 
ds. doświadczeń, prezentuje ule 

z trzmielami w uprawie tunelowej
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Szkodniki Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień

Przędziorek chmielowiec
Przędziorek szklarniowiec

Mączlik szklarniowy oraz inne 
owady szkodliwe ssące 

i gryzące liście

Miniarki

Choroby grzybowe Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień

Szara pleśń

Zaraza ziemniaka

Trzmiele Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień

optymalne 
zapylenie 
kwiatów

Program ochrony uprawy 
pomidora tunelowego

żółte tablice lepowe – na obrzeżach tunelu i nad łanem roślin

żółte tablice lepowe – na obrzeżach tunelu  

Usuwanie i niszczenie listków z pierwszymi objawami żerowania larw miniarki  ogranicza szybkość 
namnażania się szkodnika 

Zapobieganie  powstawania sprzyjających warunków rozwoju choroby,  kontrola wilgotności powietrza, zapobieganie zaroszeniu 
roślin oraz systematyczna obróbka  to czynniki ograniczające ataki szarej pleśni w uprawie tunelowej.

Zalecana jest systematyczna kontrola pracy trzmieli oraz lustracja jakości kwiatów i wytwarzanego 
pyłku. Stan kwiatów i zła jakość pyłku często bywa przyczyną złego zapylenia, mimo dobrej jakości 
i pracy wprowadzonych trzmieli.

0,05% (50 ml preparatu w 100 l wody) 
Opryskiwać po zauważeniu szkodnika lub pierwszych 
objawów uszkodzeń, według etykiety. 

0,2 - 0,25 % (200 - 250 ml środka w 100 litrach wody)  dobrze sprawdza się 
zapobiegawczo przy opryskiwaniu łodyg.

Dla optymalnego zapylenia standardowy ul (60 robotnic) stosujemy na jeden 
tunel (210 - 300 m2)  bezpośrednio przed rozpoczęciem kwitnienia, a następnie 

kontrolujemy żywotność i pracę trzmieli. Po czterech tygodniach  pracy rodzina może być już 
zbyt słaba, aby kontynuować efektywną pracę. W takim przypadku należy dostawić nowy ul, jeśli  
chcemy, aby zapylenie na ostatnich gronach było dobre. Przy stosowaniu insektycydów trzmiele 
najlepiej wynieść z obiektu. 

0,2 - 0,25 % (200 - 250 ml środka w 100 litrach wody) opryskiwać 
zapobiegawczo, zgodnie z sygnalizacją lub natychmiast po wystąpieniu pierwszych 
objawów chorób. 

0,1% (100 g środka w 100 l wody) zalecana ilość cieczy użytkowej: 
100l/1000 m2, maksymalnie 3 zabiegi w sezonie co 7-14 dni.
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Wersja katalogu: listopad 2013

 Reprezentanci Terenowi

Reprezentanci ds. pomidorów pod osłonami

Polska Południowa
Władysław Tokarczyk

0 600 34 25 25
wladyslaw.tokarczyk 
@syngenta.com

Polska centralna 
i wschodnia
Marcin Grosner

0 608 64 16 94 
marcin.grosner 
@syngenta.com

Polska Centralna
Zbigniew Chuchnowski

0 696 43 01 48
zbigniew.chuchnowski 
@syngenta.com

Polska południowo- 
-zachodnia
Marek Sowa

0 608 64 71 51
marek.sowa 
@syngenta.com

Polska Zachodnia
Zygmunt Siekacz

0 600 91 23 14
zygmunt.siekacz 
@syngenta.com

Polska Wschodnia
Rafał Żmuda

0 608 44 34 79
rafal.zmuda 
@syngenta.com

Wojciech Juńczyk
Technical Crop Expert

0 602 769 286
wojciech.junczyk 
@syngenta.com

Polska Północna
Zenon Małek

0 608 679 884
zenon.malek 
@syngenta.com

Przy opracowaniu tego katalogu staraliśmy się, aby informacje w niej 
zawarte były jak najdokładniejsze. Przedstawione przez nas informacje 
powinny być jednak wykorzystane w oparciu o własną wiedzę i do-
świadczenie użytkownika oraz po uwzględnieniu warunków klimatycz-
no-glebowych typowych dla danego regionu. W związku z tym, firma 
Syngenta Polska nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uprawy opartej 
wyłącznie na danych zawartych w niniejszej publikacji.

Syngenta Polska Sp. z o.o.
ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa
tel.: (22) 32 60 601, fax: (22) 32 60 699

Środki ochrony roślin 
odpowiedzialnie – bezpiecznie
www.syngenta.pl/pl/odpowiedzialnosc

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym 
użyciem przeczytaj informacje zamieszczone na etykiecie i informacje dotyczące produktu. 
Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad  
bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie.

więcej informacji znajdziesz na
www.syngenta.pl


