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PHYSIOMAX 975
300-600 kg/ha

EF 33 N-PROCESS
400-800 kg/ha

EF TOP 30 HORTI
400-800 kg/ha
EF TOP 35 NP
300-400 kg/ha

SULFAMMO 23  
N-PROCESS

200-300 kg/ha

wczesna
wiosna

intensywny
wzrost

wiosna
przed

sadzeniem
po sadzeniu faza 6-8 liści

wiązanie
główki/róży

FERTIACTYL STARTER
1x5l/ha  

(1-2 tygodnie po sadzeniu)

FERTILEADER
GOLD BMo
1-2x4l/ha

FERTILEADER
VITAL-954

1x5l/ha

FERTILEADER
ELITE

1-2x4l/ha

sadzenie faza 6-8 liści

intensywny
wzrost
roślin

intensywny wzrost
główki/róży

wiązanie 
główki/róży

EF TOP 51 NPK
300-800 kg/ha
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produkcja rozsady

FERTIACTYL
STARTER

0,5% podle-
wanie

rozsady 1-2x

FERTILEADER
MAGNUM

1x3l/ha
stosować dolistnie  

w przypadku niedoboru 
magnezu niezależnie 

od fazy rozwoju

Timac Agro - program nawożenia  
i odżywiania kapustnych

FERTIACTYL RADICAL 
1x3l/ha 

(3-4 tygodnie  
po sadzeniu)

www.facebook.com
/TimacAgroPL

Timac.TV

Timac Agro Polska sp. z o.o.
Ul. Batorowska 15, 62-081 Wysogotowo
pl.timacagro.com

https://www.youtube.com/watch?v=mGW0PeCIkIw&list=PLVfXmIE_a4kDuzXL4Y0jlih_wmZx8n1lk&index=7


Tegoroczny „Przewodnik po odmianach kapusty”, z uwagi na brak oficjalnie zorganizowanych Charsznickich Dni Kapusty, 
którym towarzyszył w ubiegłym roku, zdecydowaliśmy się wydać nieco później – na zakończenie sezonu uprawy kapusty, 
a przed okresem podejmowania decyzji o zakupie nasion czy planowaniem wielkości nasadzeń w kolejnym roku. Tak, jak 
w minionych latach, przewodnik będzie dostępny w wersji drukowanej w wybranych sklepach na terenie kraju oraz w wersji 
elektronicznej – do pobrania na stronie www.warzywapolowe.pl. Ubiegłoroczne statystyki i liczba pobrań wskazują na to, że 
elektroniczna forma przekazu informacji o odmianach kapusty i ważnych w jej uprawie zagadnieniach spodobała się Państwu.

Bieżący sezon, oprócz kilku tygodni, nie należał do łatwych jeśli chodzi o uprawę i, co może ważniejsze, sprzedaż kapusty 
po oczekiwanych przez plantatorów cenach. Po dobrych dwóch sezonach przyszedł rok, w którym wiele osób zastanawiało 
się, czy wycinać kapustę, czy będzie ją komu sprzedać. O wygranej – jeśli tak można to określić – mogą mówić osoby, które 
mają stałych kontrahentów wywiązujących się z odbioru deklarowanych ilości. Ważne jest też, aby mieć produkt, który spełnia 
wymagania rynku. Na przykład kapusta tzw. marketowa powinna mieścić się w zakresie wymaganej masy (1-2,5 kg), być jędrna 
i zielona, a jej przygotowanie spełniać oczekiwania handlowców. Dzięki bardzo plennym i atrakcyjnym smakowo odmianom 
udaje się również wyprodukować kiszonki coraz lepszej jakości. W tym przypadku, nawet przy niskich cenach oferowanych 
za kapustę „z pola”, udaje się czasami nadrobić plonem. Plantatorzy, którzy stworzyli już sobie dobrą markę w produkcji wy-
sokojakościowej kapusty do kiszenia lub samej kiszonki, mogą mówić o stałej, korzystnej sprzedaży plonów. Bardzo pomocne 
okazuje się, oczywiście, zmechanizowanie zbioru, ale na to stać tylko większe, specjalistyczne gospodarstwa. Znaczenia nabiera 
również tzw. kapuściana garmażeria, którą stanowią kapusty stożkowe czy te o płaskich główkach – odpowiednio wypromo-
wane umożliwiają dobry zarobek. 

W sezonie 2020 producenci kapust zmagali się z licznymi problemami w zakresie utrzymania dobrej zdrowotności upraw. 
Szczególnie dużym problemem okazały się choroby bakteryjne – trzeba się liczyć z rosnącym źródłem infekcji w przypadku 
bakterii z rodzaju Xanthomonas czy sprawcy kiły kapusty. Dlatego tak ważne staje się zadbanie o glebę, w tym o odpowiednie 
zmianowanie oraz nawożenie mineralne, które w znacznym stopniu wpływają na prawidłowy wzrost roślin i możliwy do uzyska-
nia plon. W ofercie wielu firm nasiennych znajduje się również coraz więcej odmian o zwiększonej odporności na kiłę kapusty 
czy słabiej atakowanych przez szkodniki, np. wciornastki. Warto te wszystkie elementy uwzględnić w planowaniu kolejnych 
nasadzeń. Prawidłowe wybranie odmiany, w kontekście jej odporności na patogeny czy łatwości uprawy przy zachowaniu 
właściwych cech jakościowych, może mieć duże znaczenie w ekonomice produkcji tego warzywa. W ochronie upraw zarów-
no przed szkodnikami, jak i chorobami coraz ważniejsze stają się metody biologiczne. Są już gospodarstwa specjalizujące się 
w uprawie kapusty, w których środki z tej grupy mają już taki sam, a czasami nawet wyższy udział w kosztach ponoszonych na 
ochronę niż preparaty konwencjonalne. Jest to dobry trend i warto informować konsumentów o tym, że w produkcji kapusty 
stosuje się coraz więcej produktów biologicznych. Sięganie po nie może być koniecznością przy coraz bardziej restrykcyjnych 
normach dotyczących pozostałości środków ochrony roślin w warzywach oraz wobec wycofania z użycia popularnych jeszcze 
niedawno substancji aktywnych. Na szczęście, w tym roku przybyło kilka skutecznych zoocydów i fungicydów, które mogą 
umożliwić wyeliminowanie agrofagów trudnych do zwalczenia w ostatnich sezonach. Również te tematy poruszamy w „Prze-
wodniku po odmianach kapusty”, do którego lektury zapraszamy. Po bieżące informacje w trakcie sezonu zapraszamy na nasz 
portal warzywapolowe.pl, gdzie codziennie zamieszczamy nowości z zakresu uprawy warzyw polowych. 

  
         redakcja portalu warzywapolowe.pl
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Przed siewem/sadzeniem Pogłównie, posypowo            Nawożenie                                      pozakorzeniowe (oprysk nadziemnych części roślin) ***

YaraMila 
COMPLEX 

lub 
CROPCARE 11–11–21

UNIKA  
CALCIUM

YaraLiva  
NITRABOR

YaraTera 
KRISTALON 
13-40-13 Żółty 

3 kg/ha

YaraVita  
BRASSITREL 

PRO 
3 l/ha

KristaLeaf  
FOTO 
3 kg/ha

YaraTera 
KRISTALON 

18-18-18 Zielony 
3 kg/ha

YaraTera 
KRISTALON 

6-12-36 Pomarańczowy 
3 kg/ha

YaraTera  
CALCINIT 

5 kg/ha

YaraTera 
SUPERBA 
  Mikromix**

0,5 kg/ha

YaraVita  
MANGAN F

1 l/ha

Kapusta 
głowiasta biała 600* kg/ha 150 kg/ha 

3 tyg. po posadzeniu
2 x 150 kg/ha 

5 i 7 tydz. po posadzeniu po przyjęciu się roślin od 3. tygodnia  
po posadzeniu

1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

20% wielkości główki,  
3 x co 5-7 dni  

na przemian z Calcinitem
20% wielkości główki,  

3 x co 5-7 dni
przy brakach  

mikroelementów po zwarciu rzędów

Kapusta 
pekińska 500-700 kg/ha – 2 x 150-200 kg/ha 

3 i 5 tyg. po posadzeniu po przyjęciu się roślin od 3. tygodnia  
po posadzeniu

1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu – od 4. tygodnia,  

5-6 x co tydzień
przy brakach  

mikroelementów
od 5. tygodnia  
po sadzeniu

Kalafior 600* kg/ha 250 kg/ha 
2-3 tyg. po posadzeniu

250 kg/ha 
4-5 tyg. po posadzeniu po przyjęciu się roślin od 3. tygodnia  

po posadzeniu 
1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

 wzrost róż, 2 x co 10 dni  
na przemian z Calcinitem

wzrost róż, 
2-6 x co 10 dni

przy brakach  
mikroelementów –

Brokuł 500* kg/ha 200 kg/ha 
2-3 tyg. po posadzeniu

200 kg/ha 
4-5 tyg. po posadzeniu po przyjęciu się roślin od 3. tygodnia  

po posadzeniu
1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

wzrost róż, 2 x co 10 dni  
na przemian z Calcinitem

na początku wzrostu róży,  
2 x co 10 dni

przy brakach  
mikroelementów –

Papryka 
polowa 500-700 kg/ha

2 x 150 kg/ha 
2-3 tyg. po posadzeniu
i na początku wzrostu 
zawiązków owoców

–
przy chłodach  

na początku wzrostu  
i w czasie kwitnienia

od 3. tygodnia  
po posadzeniu

1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

2 x w okresie wzrostu  
i dojrzewania owoców

3-5 x od początku wzrostu 
owoców co tydzień

przy brakach  
mikroelementów –

Ogórek  
polowy 500-700 kg/ha 150 kg/ha, po zbiorze 

pierwszych owoców 
150 kg/ha, faza  

3-4 liści właściwych
przy chłodach  

na początku wzrostu  
i w czasie kwitnienia

–
1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

w okresie wzrostu owoców,  
3 x co 10-14 dni  

na przemian z Calcinitem
w okresie wzrostu owoców,  

3 x co 10-14 dni
przy brakach  

mikroelementów
od fazy 6 liści  
właściwych

Cebula 500-600 kg/ha
2 x 150-200 kg/ha 

2-3 tyg. po wschodach  
i w 1. połowie czerwca 

– – od fazy 6 liści  
właściwych

1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

od początku  
grubienia cebul,  
2 x co 10-14 dni

przy zasychających  
końcówkach szczypioru

przy brakach  
mikroelementów

od fazy 7 liści  
właściwych

Por 600 kg/ha 200 kg/ha 
4-5 tyg. po posadzeniu

2 x 150-200 kg/ha,  
2-3 tyg. oraz 6-7 tyg.  

po posadzeniu
po przyjęciu się roślin od 4. tygodnia  

po posadzeniu
1-3 x w okresie 
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

w okresie grubienia łodygi,
2 x co 10-14 dni

przy zasychających 
końcówkach liści

przy brakach  
mikroelementów

od fazy 7 liści 
właściwych

Marchew 550-800 kg/ha 150–250 kg/ha 
faza 4-6 liści właściwych – faza 2-3 liści  

właściwych
od fazy 4-6 liści  

właściwych
1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

faza 10 liści,  
2 x co 10-14 dni – przy brakach  

mikroelementów –

Pietruszka 
korzeniowa 500-650 kg/ha 150-200 kg/ha 

faza 4-6 liści właściwych – faza 2-3 liści  
właściwych

od fazy 4-6 liści  
właściwych

1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

faza 10 liści, 
2 x co 10-14 dni – przy brakach  

mikroelementów –

Seler 600* kg/ha 150-200 kg/ha 
3 tyg. po posadzeniu

150-200 kg/ha 
4-5 tyg. po posadzeniu po przyjęciu się roślin od 4. tygodnia  

po posadzeniu
1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

początek grubienia  
korzenia spichrzowego,  

3 x co 2 tyg.  
na przemian z Calcinitem

początek grubienia  
korzenia spichrzowego

przy brakach  
mikroelementów –

Burak 
ćwikłowy 600* kg/ha –

2 x 150-200 kg/ha 
2 tyg. po wschodach  

i 4 tyg. później
faza 2-3 liści  
właściwych

od 6. tygodnia  
po wschodach

1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

początek grubienia  
korzenia spichrzowego – przy brakach  

mikroelementów
od 7. tygodnia  
po wschodach

Kompleksowy program     nawożenia warzyw polowych

   * W przypadku warzyw kapustnych (poza kapustą pekińską) oraz buraka ćwikłowego i selera, dodatkowo wczesną wiosną zastosować  
YaraMila CORN w dawce 200 kg (brokuł) lub 250 kg (kalafior, kapusta biała, burak ćwikłowy, seler) oraz przed sadzeniem  
(razem z YaraMila COMPLEX lub Cropcare) wysiać YaraBela NITROMAG w dawce 100kg (brokuł) lub 150 kg (kapusta, kalafior) na 1 ha. 

 ** Aplikacja szczególnie istotna na glebach o wysokim pH; 2-3 razy w sezonie, zabieg można wykonać łącznie z YaraTera CALCINIT.
*** Opryskiwań dolistnych nie należy wykonywać w warunkach intensywnej operacji słonecznej, skrajnie wysokiej i skrajnie niskiej temperatury  

oraz na rośliny z objawami więdnięcia.

Dokarmianie roślin w trakcie produkcji rozsady: wykonać dolistny zabieg roztworem nawozu  
KRISTALON Żółty w stężeniu 0,2-0,3%, w fazie 2-3 liści właściwych oraz tydzień później. 
Stosowanie dolistnie YaraVita ACTISIL poprawia ukorzenienie oraz przeciwdziała wybieganiu rozsady; 
zabieg wykonać dwukrotnie od fazy 2-3 liści właściwych, w stężeniu 0,1%. 
W przypadku rozsad wymagających dłuższego okresu produkcji podlewać rośliny raz w tygodniu  
0,1% roztworem SUPERBY Zielonej Forte na zmianę z 0,1% roztworem YaraTera CALCINIT.

Przed siewem/sadzeniem Pogłównie, posypowo            Nawożenie                                      pozakorzeniowe (opryskiwanie nadziemnych części roślin) ***
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CROPCARE 11–11–21
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NITRABOR
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KristaLeaf  
FOTO 
3 kg/ha
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KRISTALON 

18-18-18 Zielony 
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YaraTera 
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6-12-36 Pomarańczowy 
3 kg/ha

YaraTera  
CALCINIT 

5 kg/ha

YaraTera 
SUPERBA 
  Mikromix**

0,5 kg/ha

YaraVita  
MANGAN F

1 l/ha

Kapusta 
głowiasta biała 600* kg/ha 150 kg/ha 

3 tyg. po posadzeniu
2 x 150 kg/ha 

5 i 7 tydz. po posadzeniu po przyjęciu się roślin od 3. tygodnia  
po posadzeniu

1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

20% wielkości główki,  
3 x co 5-7 dni  

na przemian z Calcinitem
20% wielkości główki,  

3 x co 5-7 dni
przy brakach  

mikroelementów po zwarciu rzędów

Kapusta 
pekińska 500-700 kg/ha – 2 x 150-200 kg/ha 

3 i 5 tyg. po posadzeniu po przyjęciu się roślin od 3. tygodnia  
po posadzeniu

1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu – od 4. tygodnia,  

5-6 x co tydzień
przy brakach  

mikroelementów
od 5. tygodnia  
po sadzeniu

Kalafior 600* kg/ha 250 kg/ha 
2-3 tyg. po posadzeniu

250 kg/ha 
4-5 tyg. po posadzeniu po przyjęciu się roślin od 3. tygodnia  

po posadzeniu 
1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

 wzrost róż, 2 x co 10 dni  
na przemian z Calcinitem

wzrost róż, 
2-6 x co 10 dni

przy brakach  
mikroelementów –

Brokuł 500* kg/ha 200 kg/ha 
2-3 tyg. po posadzeniu

200 kg/ha 
4-5 tyg. po posadzeniu po przyjęciu się roślin od 3. tygodnia  

po posadzeniu
1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

wzrost róż, 2 x co 10 dni  
na przemian z Calcinitem

na początku wzrostu róży,  
2 x co 10 dni

przy brakach  
mikroelementów –

Papryka 
polowa 500-700 kg/ha

2 x 150 kg/ha 
2-3 tyg. po posadzeniu
i na początku wzrostu 
zawiązków owoców

–
przy chłodach  

na początku wzrostu  
i w czasie kwitnienia

od 3. tygodnia  
po posadzeniu

1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

2 x w okresie wzrostu  
i dojrzewania owoców

3-5 x od początku wzrostu 
owoców co tydzień

przy brakach  
mikroelementów –

Ogórek  
polowy 500-700 kg/ha 150 kg/ha, po zbiorze 

pierwszych owoców 
150 kg/ha, faza  

3-4 liści właściwych
przy chłodach  

na początku wzrostu  
i w czasie kwitnienia

–
1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

w okresie wzrostu owoców,  
3 x co 10-14 dni  

na przemian z Calcinitem
w okresie wzrostu owoców,  

3 x co 10-14 dni
przy brakach  

mikroelementów
od fazy 6 liści  
właściwych

Cebula 500-600 kg/ha
2 x 150-200 kg/ha 

2-3 tyg. po wschodach  
i w 1. połowie czerwca 

– – od fazy 6 liści  
właściwych

1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

od początku  
grubienia cebul,  
2 x co 10-14 dni

przy zasychających  
końcówkach szczypioru

przy brakach  
mikroelementów

od fazy 7 liści  
właściwych

Por 600 kg/ha 200 kg/ha 
4-5 tyg. po posadzeniu

2 x 150-200 kg/ha,  
2-3 tyg. oraz 6-7 tyg.  

po posadzeniu
po przyjęciu się roślin od 4. tygodnia  

po posadzeniu
1-3 x w okresie 
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

w okresie grubienia łodygi,
2 x co 10-14 dni

przy zasychających 
końcówkach liści

przy brakach  
mikroelementów

od fazy 7 liści 
właściwych

Marchew 550-800 kg/ha 150–250 kg/ha 
faza 4-6 liści właściwych – faza 2-3 liści  

właściwych
od fazy 4-6 liści  

właściwych
1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

faza 10 liści,  
2 x co 10-14 dni – przy brakach  

mikroelementów –

Pietruszka 
korzeniowa 500-650 kg/ha 150-200 kg/ha 

faza 4-6 liści właściwych – faza 2-3 liści  
właściwych

od fazy 4-6 liści  
właściwych

1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

faza 10 liści, 
2 x co 10-14 dni – przy brakach  

mikroelementów –

Seler 600* kg/ha 150-200 kg/ha 
3 tyg. po posadzeniu

150-200 kg/ha 
4-5 tyg. po posadzeniu po przyjęciu się roślin od 4. tygodnia  

po posadzeniu
1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

początek grubienia  
korzenia spichrzowego,  

3 x co 2 tyg.  
na przemian z Calcinitem

początek grubienia  
korzenia spichrzowego

przy brakach  
mikroelementów –

Burak 
ćwikłowy 600* kg/ha –

2 x 150-200 kg/ha 
2 tyg. po wschodach  

i 4 tyg. później
faza 2-3 liści  
właściwych

od 6. tygodnia  
po wschodach

1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

początek grubienia  
korzenia spichrzowego – przy brakach  

mikroelementów
od 7. tygodnia  
po wschodach

Kompleksowy program     nawożenia warzyw polowych

Dawki podane w tabeli należy traktować orientacyjnie i korygować je w oparciu o analizę podłoża i roślin, jak również warunki pogodowe i stan plantacji.

Yara Poland Sp. z o.o., ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin, tel. 091 433 00 35, fax 091 433 04 34

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Yara. Yara nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne z instrukcją 
stosowanie produktów Yara. Treść niniejszej publikacji nie może być powielana lub rozpowszechniana w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Yara. Wszelkie znaki towarowe, 
znaki graficzne, nazwy własne, logotypy i inne dane są chronione prawem autorskim i należą wyłącznie do Yara.

Pełne programy nawożenia wraz z fertygacją i informacje o produktach firmy, dostępne na stronie www.yara.pl, w punktach dystrybucji nawozów Yara oraz  
u regionalnych przedstawicieli firmy: 

Wojciech Kopeć 695 331 511, wojciech.kopec@yara.com Michał Wojcieszek 691 115 420, michal.wojcieszek@yara.com
Sebastian Przedzienkowski 695 111 945, sebastian.przedzienkowski@yara.com Wojciech Wojcieszek 601 935 362, wojciech.wojcieszek@yara.com  
Hubert Tabor 605 545 212, hubert.tabor@yara.com  Klaudia Zamkowska 603 631 947, klaudia.zamkowska@yara.com

Przed siewem/sadzeniem Pogłównie, posypowo            Nawożenie                                      pozakorzeniowe (oprysk nadziemnych części roślin) ***

YaraMila 
COMPLEX 

lub 
CROPCARE 11–11–21

UNIKA  
CALCIUM

YaraLiva  
NITRABOR

YaraTera 
KRISTALON 
13-40-13 Żółty 

3 kg/ha

YaraVita  
BRASSITREL 

PRO 
3 l/ha

KristaLeaf  
FOTO 
3 kg/ha

YaraTera 
KRISTALON 

18-18-18 Zielony 
3 kg/ha

YaraTera 
KRISTALON 

6-12-36 Pomarańczowy 
3 kg/ha

YaraTera  
CALCINIT 

5 kg/ha

YaraTera 
SUPERBA 
  Mikromix**

0,5 kg/ha

YaraVita  
MANGAN F

1 l/ha

Kapusta 
głowiasta biała 600* kg/ha 150 kg/ha 

3 tyg. po posadzeniu
2 x 150 kg/ha 

5 i 7 tydz. po posadzeniu po przyjęciu się roślin od 3. tygodnia  
po posadzeniu

1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

20% wielkości główki,  
3 x co 5-7 dni  

na przemian z Calcinitem
20% wielkości główki,  

3 x co 5-7 dni
przy brakach  

mikroelementów po zwarciu rzędów

Kapusta 
pekińska 500-700 kg/ha – 2 x 150-200 kg/ha 

3 i 5 tyg. po posadzeniu po przyjęciu się roślin od 3. tygodnia  
po posadzeniu

1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu – od 4. tygodnia,  

5-6 x co tydzień
przy brakach  

mikroelementów
od 5. tygodnia  
po sadzeniu

Kalafior 600* kg/ha 250 kg/ha 
2-3 tyg. po posadzeniu

250 kg/ha 
4-5 tyg. po posadzeniu po przyjęciu się roślin od 3. tygodnia  

po posadzeniu 
1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

 wzrost róż, 2 x co 10 dni  
na przemian z Calcinitem

wzrost róż, 
2-6 x co 10 dni

przy brakach  
mikroelementów –

Brokuł 500* kg/ha 200 kg/ha 
2-3 tyg. po posadzeniu

200 kg/ha 
4-5 tyg. po posadzeniu po przyjęciu się roślin od 3. tygodnia  

po posadzeniu
1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

wzrost róż, 2 x co 10 dni  
na przemian z Calcinitem

na początku wzrostu róży,  
2 x co 10 dni

przy brakach  
mikroelementów –

Papryka 
polowa 500-700 kg/ha

2 x 150 kg/ha 
2-3 tyg. po posadzeniu
i na początku wzrostu 
zawiązków owoców

–
przy chłodach  

na początku wzrostu  
i w czasie kwitnienia

od 3. tygodnia  
po posadzeniu

1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

2 x w okresie wzrostu  
i dojrzewania owoców

3-5 x od początku wzrostu 
owoców co tydzień

przy brakach  
mikroelementów –

Ogórek  
polowy 500-700 kg/ha 150 kg/ha, po zbiorze 

pierwszych owoców 
150 kg/ha, faza  

3-4 liści właściwych
przy chłodach  

na początku wzrostu  
i w czasie kwitnienia

–
1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

w okresie wzrostu owoców,  
3 x co 10-14 dni  

na przemian z Calcinitem
w okresie wzrostu owoców,  

3 x co 10-14 dni
przy brakach  

mikroelementów
od fazy 6 liści  
właściwych

Cebula 500-600 kg/ha
2 x 150-200 kg/ha 

2-3 tyg. po wschodach  
i w 1. połowie czerwca 

– – od fazy 6 liści  
właściwych

1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

od początku  
grubienia cebul,  
2 x co 10-14 dni

przy zasychających  
końcówkach szczypioru

przy brakach  
mikroelementów

od fazy 7 liści  
właściwych

Por 600 kg/ha 200 kg/ha 
4-5 tyg. po posadzeniu

2 x 150-200 kg/ha,  
2-3 tyg. oraz 6-7 tyg.  

po posadzeniu
po przyjęciu się roślin od 4. tygodnia  

po posadzeniu
1-3 x w okresie 
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

w okresie grubienia łodygi,
2 x co 10-14 dni

przy zasychających 
końcówkach liści

przy brakach  
mikroelementów

od fazy 7 liści 
właściwych

Marchew 550-800 kg/ha 150–250 kg/ha 
faza 4-6 liści właściwych – faza 2-3 liści  

właściwych
od fazy 4-6 liści  

właściwych
1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

faza 10 liści,  
2 x co 10-14 dni – przy brakach  

mikroelementów –

Pietruszka 
korzeniowa 500-650 kg/ha 150-200 kg/ha 

faza 4-6 liści właściwych – faza 2-3 liści  
właściwych

od fazy 4-6 liści  
właściwych

1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

faza 10 liści, 
2 x co 10-14 dni – przy brakach  

mikroelementów –

Seler 600* kg/ha 150-200 kg/ha 
3 tyg. po posadzeniu

150-200 kg/ha 
4-5 tyg. po posadzeniu po przyjęciu się roślin od 4. tygodnia  

po posadzeniu
1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

początek grubienia  
korzenia spichrzowego,  

3 x co 2 tyg.  
na przemian z Calcinitem

początek grubienia  
korzenia spichrzowego

przy brakach  
mikroelementów –

Burak 
ćwikłowy 600* kg/ha –

2 x 150-200 kg/ha 
2 tyg. po wschodach  

i 4 tyg. później
faza 2-3 liści  
właściwych

od 6. tygodnia  
po wschodach

1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

początek grubienia  
korzenia spichrzowego – przy brakach  

mikroelementów
od 7. tygodnia  
po wschodach

Kompleksowy program     nawożenia warzyw polowych

   * W przypadku warzyw kapustnych (poza kapustą pekińską) oraz buraka ćwikłowego i selera, dodatkowo wczesną wiosną zastosować  
YaraMila CORN w dawce 200 kg (brokuł) lub 250 kg (kalafior, kapusta biała, burak ćwikłowy, seler) oraz przed sadzeniem  
(razem z YaraMila COMPLEX lub Cropcare) wysiać YaraBela NITROMAG w dawce 100kg (brokuł) lub 150 kg (kapusta, kalafior) na 1 ha. 

 ** Aplikacja szczególnie istotna na glebach o wysokim pH; 2-3 razy w sezonie, zabieg można wykonać łącznie z YaraTera CALCINIT.
*** Opryskiwań dolistnych nie należy wykonywać w warunkach intensywnej operacji słonecznej, skrajnie wysokiej i skrajnie niskiej temperatury  

oraz na rośliny z objawami więdnięcia.

Dokarmianie roślin w trakcie produkcji rozsady: wykonać dolistny zabieg roztworem nawozu  
KRISTALON Żółty w stężeniu 0,2-0,3%, w fazie 2-3 liści właściwych oraz tydzień później. 
Stosowanie dolistnie YaraVita ACTISIL poprawia ukorzenienie oraz przeciwdziała wybieganiu rozsady; 
zabieg wykonać dwukrotnie od fazy 2-3 liści właściwych, w stężeniu 0,1%. 
W przypadku rozsad wymagających dłuższego okresu produkcji podlewać rośliny raz w tygodniu  
0,1% roztworem SUPERBY Zielonej Forte na zmianę z 0,1% roztworem YaraTera CALCINIT.

Przed siewem/sadzeniem Pogłównie, posypowo            Nawożenie                                      pozakorzeniowe (opryskiwanie nadziemnych części roślin) ***

YaraMila 
COMPLEX 

lub 
CROPCARE 11–11–21

UNIKA  
CALCIUM

YaraLiva  
NITRABOR

YaraTera 
KRISTALON 
13-40-13 Żółty 

3 kg/ha

YaraVita  
BRASSITREL 

PRO 
3 l/ha

KristaLeaf  
FOTO 
3 kg/ha

YaraTera 
KRISTALON 

18-18-18 Zielony 
3 kg/ha

YaraTera 
KRISTALON 

6-12-36 Pomarańczowy 
3 kg/ha

YaraTera  
CALCINIT 

5 kg/ha

YaraTera 
SUPERBA 
  Mikromix**

0,5 kg/ha

YaraVita  
MANGAN F

1 l/ha

Kapusta 
głowiasta biała 600* kg/ha 150 kg/ha 

3 tyg. po posadzeniu
2 x 150 kg/ha 

5 i 7 tydz. po posadzeniu po przyjęciu się roślin od 3. tygodnia  
po posadzeniu

1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

20% wielkości główki,  
3 x co 5-7 dni  

na przemian z Calcinitem
20% wielkości główki,  

3 x co 5-7 dni
przy brakach  

mikroelementów po zwarciu rzędów

Kapusta 
pekińska 500-700 kg/ha – 2 x 150-200 kg/ha 

3 i 5 tyg. po posadzeniu po przyjęciu się roślin od 3. tygodnia  
po posadzeniu

1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu – od 4. tygodnia,  

5-6 x co tydzień
przy brakach  

mikroelementów
od 5. tygodnia  
po sadzeniu

Kalafior 600* kg/ha 250 kg/ha 
2-3 tyg. po posadzeniu

250 kg/ha 
4-5 tyg. po posadzeniu po przyjęciu się roślin od 3. tygodnia  

po posadzeniu 
1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

 wzrost róż, 2 x co 10 dni  
na przemian z Calcinitem

wzrost róż, 
2-6 x co 10 dni

przy brakach  
mikroelementów –

Brokuł 500* kg/ha 200 kg/ha 
2-3 tyg. po posadzeniu

200 kg/ha 
4-5 tyg. po posadzeniu po przyjęciu się roślin od 3. tygodnia  

po posadzeniu
1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

wzrost róż, 2 x co 10 dni  
na przemian z Calcinitem

na początku wzrostu róży,  
2 x co 10 dni

przy brakach  
mikroelementów –

Papryka 
polowa 500-700 kg/ha

2 x 150 kg/ha 
2-3 tyg. po posadzeniu
i na początku wzrostu 
zawiązków owoców

–
przy chłodach  

na początku wzrostu  
i w czasie kwitnienia

od 3. tygodnia  
po posadzeniu

1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

2 x w okresie wzrostu  
i dojrzewania owoców

3-5 x od początku wzrostu 
owoców co tydzień

przy brakach  
mikroelementów –

Ogórek  
polowy 500-700 kg/ha 150 kg/ha, po zbiorze 

pierwszych owoców 
150 kg/ha, faza  

3-4 liści właściwych
przy chłodach  

na początku wzrostu  
i w czasie kwitnienia

–
1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

w okresie wzrostu owoców,  
3 x co 10-14 dni  

na przemian z Calcinitem
w okresie wzrostu owoców,  

3 x co 10-14 dni
przy brakach  

mikroelementów
od fazy 6 liści  
właściwych

Cebula 500-600 kg/ha
2 x 150-200 kg/ha 

2-3 tyg. po wschodach  
i w 1. połowie czerwca 

– – od fazy 6 liści  
właściwych

1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

od początku  
grubienia cebul,  
2 x co 10-14 dni

przy zasychających  
końcówkach szczypioru

przy brakach  
mikroelementów

od fazy 7 liści  
właściwych

Por 600 kg/ha 200 kg/ha 
4-5 tyg. po posadzeniu

2 x 150-200 kg/ha,  
2-3 tyg. oraz 6-7 tyg.  

po posadzeniu
po przyjęciu się roślin od 4. tygodnia  

po posadzeniu
1-3 x w okresie 
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

w okresie grubienia łodygi,
2 x co 10-14 dni

przy zasychających 
końcówkach liści

przy brakach  
mikroelementów

od fazy 7 liści 
właściwych

Marchew 550-800 kg/ha 150–250 kg/ha 
faza 4-6 liści właściwych – faza 2-3 liści  

właściwych
od fazy 4-6 liści  

właściwych
1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

faza 10 liści,  
2 x co 10-14 dni – przy brakach  

mikroelementów –

Pietruszka 
korzeniowa 500-650 kg/ha 150-200 kg/ha 

faza 4-6 liści właściwych – faza 2-3 liści  
właściwych

od fazy 4-6 liści  
właściwych

1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

faza 10 liści, 
2 x co 10-14 dni – przy brakach  

mikroelementów –

Seler 600* kg/ha 150-200 kg/ha 
3 tyg. po posadzeniu

150-200 kg/ha 
4-5 tyg. po posadzeniu po przyjęciu się roślin od 4. tygodnia  

po posadzeniu
1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

początek grubienia  
korzenia spichrzowego,  

3 x co 2 tyg.  
na przemian z Calcinitem

początek grubienia  
korzenia spichrzowego

przy brakach  
mikroelementów –

Burak 
ćwikłowy 600* kg/ha –

2 x 150-200 kg/ha 
2 tyg. po wschodach  

i 4 tyg. później
faza 2-3 liści  
właściwych

od 6. tygodnia  
po wschodach

1-2 x w okresie  
intensywnego  
wzrostu liści

dla pobudzenia  
wzrostu

początek grubienia  
korzenia spichrzowego – przy brakach  

mikroelementów
od 7. tygodnia  
po wschodach

Kompleksowy program     nawożenia warzyw polowych

Dawki podane w tabeli należy traktować orientacyjnie i korygować je w oparciu o analizę podłoża i roślin, jak również warunki pogodowe i stan plantacji.

Yara Poland Sp. z o.o., ul. Malczewskiego 26, 71-612 Szczecin, tel. 091 433 00 35, fax 091 433 04 34

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostały opracowane zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Yara. Yara nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe i niezgodne z instrukcją 
stosowanie produktów Yara. Treść niniejszej publikacji nie może być powielana lub rozpowszechniana w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia Yara. Wszelkie znaki towarowe, 
znaki graficzne, nazwy własne, logotypy i inne dane są chronione prawem autorskim i należą wyłącznie do Yara.

Pełne programy nawożenia wraz z fertygacją i informacje o produktach firmy, dostępne na stronie www.yara.pl, w punktach dystrybucji nawozów Yara oraz  
u regionalnych przedstawicieli firmy: 

Wojciech Kopeć 695 331 511, wojciech.kopec@yara.com Michał Wojcieszek 691 115 420, michal.wojcieszek@yara.com
Sebastian Przedzienkowski 695 111 945, sebastian.przedzienkowski@yara.com Wojciech Wojcieszek 601 935 362, wojciech.wojcieszek@yara.com  
Hubert Tabor 605 545 212, hubert.tabor@yara.com  Klaudia Zamkowska 603 631 947, klaudia.zamkowska@yara.com
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Grupa Producentów Rozsad

Rozsada warzyw gruntowych  
w substracie torfowym:
• kapusta: biała, czerwona, włoska, pekińska,  

brukselska
• pomidor gruntowy, papryka gruntowa, seler (cięty), 

sałata, kalarepa, brokuł, kalafior, jarmuż.
Rozsady produkowane są w tacach wielokomórkowych 
– 150, 260, 285, 300 otworów.
Wszystkie rozsady dostarczmy własnym,  
specjalistycznym transportem.

Tel: +48 44 732 55 55
zamowienia@krason.com.pl www.rozsadywarzyw.pl

Nasza oferta:
Grupa Producentów Rozsad Krasoń specjalizuje się  
w profesjonalnej produkcji rozsad warzyw.
Jesteśmy największym w kraju producentem rozsad  
warzyw gruntowych i szklarniowych oraz liderem tej branży 
pod względem ich jakości.
Rocznie produkcja rozsad kształtuje się na poziomie  
340 mln sztuk. Uprawa rozsad odbywa się w trzech  
zakładach – w Piaskach, Złotowie i Kisielach.
Działając na polskim rynku od 1997 roku, zdążyliśmy  
poznać jego specyfikę i indywidualne wymagania klientów.

Wyrównana i zdrowa rozsada:
 gwarantuje wysoki i jednolity plon
 ułatwia prowadzenie produkcji
 skraca cykl produkcyjny
 obniża koszty uprawy

Wojciech Kopeć – Yara Poland
Wiedza i umiejętne jej wykorzystanie pozwala na ograniczenie kosztów nawożenia. Znając swoje 
pole, dysponując wynikami analizy gleby, planujemy produkcję na kolejny sezon. Wsłuchujemy się 
w opinie rynku, weryfikujemy najnowsze odmiany, próbujemy dostosować się do coraz wyższych 
wymagań odbiorców. Sprawdzamy też koszty, które w przypadku nawożenia kapusty, z uwagi na jej 
wysokie wymagania pokarmowe – zazwyczaj 1-1,5 t/ha nawozów – stanowią istotny element.

Prawidłowa weryfikacja
Plantatorzy, mając szeroki wybór nawozów, często patrzą na 
nie przez pryzmat ceny 1 tony produktu. Przytoczę sytuację 
sprzed kilku lat, gdy w lokalnym składzie nawozowym pojawił 
się rolnik zainteresowany zakupem 1 t nawozu NPK 4-12-12 za 
1200 zł/t. Profesjonalny sprzedawca (doradca) zaproponował 
NPK 8-24-24 za 1900 zł/t. W ten sposób, po kupieniu 0,5 t 
nawozu producent miałby taka samą ilość NPK w przeliczeniu 
na czysty składnik i 250 zł więcej w kieszeni. Siła przyzwy-
czajenia była większa niż dobre rady sprzedawcy – lepsza 
cena jednostkowa, rozpuszczalność czy jakość – nie miały 
znaczenia. Wręcz zirytowały dotychczasowego użytkownika 
nawozu NPK 4-12-12. W tym przypadku kupujący obraził się 
na sprzedającego za dobre rady, wyszedł i zapewne udał się 
do kolejnego składu nawozowego, gdzie nikt mu nie doradzał, 
tylko umożliwił zakup tego, po co przyszedł.

Bardzo często weryfikacja ceny 1 t nawozu prowadzi do 
błędnych wniosków. Lepiej jeśli sprawdzimy cenę 1 kg czystego 
składnika, który jest rozpuszczalny. Na przykład (poziom cen 
jest orientacyjny):

saletrzak → 1000 zł/t  → 27% N  
 → 1000:270 = 3,70 zł/kg N

saletra amonowa  → 1100 zł/t  → 34% N   
 → 1100:340 = 3,24 zł/kg N

NPK 6-20-30 → 1800 zł/t  → 6+20+30  
 → 1800:560 = 3,21 zł/kg N

Sposób wydaje się prosty, jednak należy zwracać dodat-
kowo uwagę na rodzaj form:
• azotu – saletrzana, amonowa, amidowa;
• fosforu – orto- czy polifosforanowa i ich rozpuszczalności 

w wodzie i cytrynianie amonu;
• potasu – chlorkowa, siarczanowa, azotanowa;
• składników drugorzędnych – Mg, Ca, S;
• mikroelementów i innych.

Jako przykład weryfikujący zawartość balastu (gipsu) i zwią-
zaną z tym rozpuszczalność, kalkulacja dla superfosfatu wzbo-
gaconego, z przykładową ceną 1400 zł/t:

1400 zł / 400 kg = 3,5 zł/kg P
1400 zł / 250 kg = 5,6 zł/kg P

Nawóz w atrakcyjnej cenie (40% = całkowita zawartość 
fosforu), jeśli uwzględnimy zawartość dostępnych dla roślin 
form (25% fosforu rozpuszczalnego w wodzie i cytrynianie 
amonu), nie jest już atrakcyjny cenowo. Należy zwracać uwa-
gę na każdy nawóz zawierający fosfor. Jeśli w takim nawozie 
znajduje się wapń i siarka, powinno to budzić naszą czujność.

Nawożenie kapusty za 3 grosze

Koszty na kilogram czy na główkę
Przez ostatnie kilka lat brałem udział w przygotowywaniu ko-
lekcji odmian kilku firm nasiennych. Przygotowanie programów 
nawożenia dla najbardziej wymagających odmian jest dużym 
wyzwaniem. Przy weryfikacji nawet tych bardziej kosztownych 
wariantów, w których nawozy kosztowały około 3000 zł/ha, 
gdy przeliczymy to przez plon na poziomie 100 t/ha, uzy-
skamy koszt rzędu 0,03 zł/kg. W najbardziej profesjonalnych 
gospodarstwach koszty przeliczane są na tę samą jednostkę, 
w jakiej sprzedaje się kapustę. W przypadku sprzedaży do 
kiszenia lub produkcji na własne potrzeby weryfikujemy cenę 
w zł/kg. Tak samo powinniśmy zweryfikować koszty rozsady, 
pracy ludzi i maszyn, pestycydów i nawozów. Jeśli sprzedaje-
my kapustę na rynek świeżych warzyw, finalnie uzyskujemy 
cenę za jedną sztukę. W takim ujęciu, przy plonie handlowym 
rzędu 35-45 tys. sztuk z 1 ha, koszt podobnego nawożenia 
wynosi około 0,07 zł/sztukę. W tym ujęciu wyraźnie widać, 
że koszt nawozów jest stosunkowo niewielki, a tak istotny 
w osiągnięciu satysfakcjonujących efektów. Przy produkcji 
z przeznaczeniem do kiszenia i zagęszczeniu 25 000 szt./ha, 
aplikujemy około 50-60 gramów nawozów w przeliczeniu na 
jedną roślinę, starając się uzyskać główki o masie co najmniej 
4 kg. Nawóz aplikowany w tak niewielkich dawkach musi 
być w formach przyswajalnych, dobrze rozpuszczalny, aby 
uzyskać oczekiwany efekt. Coraz częściej jest to też aspekt 
równomierności kalibrażu – poza rynkiem świeżych warzyw 
dotyczy też kapusty do kiszenia, z uwagi na ograniczanie 
kosztów i zbiór kombajnowy.

Optymalne zaopatrzenie w azot
Nawożenie doglebowe należy przeprowadzać zawsze na pod-
stawie wyników analizy składu chemicznego gleby. Ważne jest, 
aby wykonać analizę metodą ogrodniczą, a nie podstawową 
– rolniczą. Dzięki tej pierwszej – oprócz danych dotyczących 
zawartości azotu w glebie – uzyskujemy też informacje na 
temat dostępności przyswajalnych form fosforu oraz wap-
nia. Najczęściej podawane liczby graniczne dla kapusty to 
pH 6,2-7,5 oraz (w mg/l): 100-150 N, 50-70 P, 160-250 K, 
60-80 Mg, 800-1500 Ca. W dłuższej perspektywie czasowej 
warto analizę rozszerzyć o zawartość próchnicy – poziom 
i ewentualne jego zmiany w latach to cenne dane, pozwalają 
uwzględnić w nawożeniu azot z mineralizacji.

Potrzeby nawozowe bardzo często zależą od długości 
okresu wegetacji wybranej do uprawy odmiany. Kapusty 
o dłuższym okresie wegetacji wymagają wyższych dawek 
azotu, natomiast są mniej wymagające pod względem wapnia. 
Przy okresie wegetacji powyżej 140 dni roślina kapusty ma 
głębszy i silniej rozbudowany system korzeniowy, umożliwia 
jej to wykorzystanie wapnia, z którego odmiany o wegetacji do 
100 dni nie mają szansy skorzystać. Wybierając nawóz azotowy 
zwróćmy uwagę, że roślina w uprawie bez gleby (np. pomidor 
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ZWALCZANYCH CHORÓB

BEZPIECZEŃSTWO

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

przed czernią 
krzyżowych, 
suchą zgnilizną 
kapustnych 
oraz innymi chorobami 
grzybowymi

czy ogórek w szklarni) pobiera co najmniej 90% N w formie 
saletrzanej. W uprawie glebowej około 60% z puli tego skład-
nika powinniśmy podać w formie saletrzanej – gleba to życie, 
a mikroorganizmy glebowe wymagają pewnych ilości formy 
amonowej (około 40% puli N). Formy amidowa i amonowa są 
atrakcyjne cenowo, ale ich uwzględnienie – tak aby biologia 
gleby przekształciła je do formy saletrzanej – wymaga czasu 
i odpowiednich warunków. Przy braku wilgoci lub w przypadku 
niższych temperatur ten czas (szacowany na kilka tygodni dla 
połowy z puli N w tych formach) jeszcze się wydłuża. Dodatko-
wo, formy te zakwaszają glebę zwiększając presję kiły. Roślina 
nie ma czasu czekać na azot i potrzebuje głównie saletrzanej 
jego formy. Pewnym zagrożeniem, z uwagi na mobilność formy 
saletrzanej, jest groźba jej wymycia po intensywnych opadach, 
dlatego w profesjonalnych zaleceniach – aby ograniczyć to 
ryzyko – jest podział nie tylko dawek azotu, ale również potasu.

Potas w jakiej formie
Kapusta preferuje siarczanową formę potasu i wykazuje sporą 
tolerancję na formę chlorkową, co dotyczy  zwłaszcza odmian 
o okresie wegetacji powyżej 140 dni. W przypadku aplikacji 
całej dawki potasu w postaci soli potasowej problemem staje 
się nawożenie siarką, a kapusta ma wysokie wymagania w tym 
względzie. Możemy wybrać siarczan magnezu lub nawozy 
na jego bazie, ale nie np. w przypadku okolic Charsznicy, 
gdzie w glebie na polach, na których uprawiane są warzywa, 
mamy często wysokie zawartości magnezu. Dodatkowe dawki 
magnezu w takich sytuacjach są często zbędne i prowadzą do 
antagonizmu z innymi kationami – wapniem i potasem. Inne 
źródło siarki stanowi siarczan amonu, który jest fizjologicznie 
kwaśny (zwiększa presję kiły kapusty) i jego aplikacja w pro-
fesjonalnej uprawie kapusty też mija się z celem.

Podsumowując, należy pewną część potasu zastosować za 
pomocą nawozu bezchlorkowego, najlepiej NPK, który część 
azotu zawiera w formie saletrzanej, a fosforu – w formie po-
lifosforanowej. Ta specjalna forma fosforu pozwala zbudować 
lepszy system korzeniowy i przygotować roślinę na stresowe 
warunki, których przez ostatnie lata nie brakuje. Dodatkowo, 
nie uwstecznia się tak szybko, jak forma ortofosforanowa do-
stępna w standardowych nawozach: superfosfatach, fosforanie 
amonu czy nawozach NPK. Optymalny przedział pH gleby dla 
fosforu jest bardzo wąski i wynosi 6,5-7. Powyżej i poniżej tej 
wartości fosfor jest uwsteczniany do form niedostępnych dla 
roślin. W Charsznicy, podobnie jak i na wielu polach z uprawą 
warzyw często pH gleby jest powyżej 7,5. Dlatego pamiętajmy, 
że najlepszym rozwiązaniem w optymalnym zaopatrzeniu 
kapusty w fosfor będzie jego podawanie w nawozach za-
wierających go w formie polifosforanowej.

Wapnowanie
Produktów mających w składzie wapń jest wiele, ale jeśli chce-
my podnieść pH gleby, powinniśmy wybrać węglan wapnia. 
W przypadku, gdy zależy nam na szybkości odkwaszania gleby – 
najmłodszy rodzaj węglanu wapnia, czyli kredę. Jakość węglanu 
wapnia określa certyfikat – kreda wg starych zasad (PL) jest 
oznaczona jako TYP 06a, wg nowych (UE) jako G.1.5a lub b. 
Brak stosownego certyfikatu oznacza, że produkt nie jest kredą. 
Kreda jest amorficzna i nawet jeśli ma podobną reaktywność 
i liczbę zobojętniania, zadziała szybciej niż najdrobniej zmie-
lony węglan wapnia ze starszych pokładów. Węglan wapnia 
– nawet kreda – jest prawie nierozpuszczalny w wodzie – aby 
rozpuścić 1 kg, potrzebujemy 66 000 litrów wody. Gdybyśmy 
przyjęli roczne opady na poziomie 660 mm, to teoretycznie 

możemy na 1 ha rozpuścić 100 kg. Okres wegetacji kapusty 
wynosi do 6 miesięcy i jeśli chcemy faktycznie podać roślinie 
odżywczą formę wapnia, trzeba sięgać po nawozy dobrze 
rozpuszczalne – saletry wapniowe, w których przypadku 
wystarczy tylko 1 litr wody na rozpuszczenie 1 kg produktu.

Uprawiając kapustę – podobnie jak inne warzywa i ziem-
niaki – wynosimy z plonem olbrzymie ilości rozpuszczalnych 
form wapnia i aby zachować prawidłowy bilans, uwzględniamy 
saletrę wapniową, najlepiej taką z borem. Aplikacji pogłówna 
saletry wapniowej z borem, jeśli rośliny są suche w czasie 
wysiewu nawozu, jest bezpieczna – nie ma ryzyka fitotok-
syczności, nawet gdy granulki wpadną w kąt liści. Poprzez 
inkrustację wapniem ściany komórkowej korzeni podwyższamy 
tolerancję rośliny na infekcję przez kiłę kapusty. Wzmożony 
efekt osiągniemy, gdy ograniczymy aplikację potasu przed sa-
dzeniem, a jego część podamy pogłównie w saletrze potasowo-
-wapniowej – najszybciej działającej i najlepiej rozpuszczalnej 
posypowej formie potasu dostępnej na rynku. Dodatkowym 
efektem uwzględnienia saletr wapniowych w nawożeniu jest 
wzrost zawartości kwasu askorbinowego oraz wyższa trwałość 
pozbiorcza główek kapusty.

W przypadku presji tipburnu, warto aplikować saletrę wap-
niową również dolistnie, a w sytuacji, gdy podłoże jest alkaliczne 
– koniecznie w połączeniu z nawozami mikroelementowymi.

Mikroelementy – jakie i kiedy
Na glebie o zasadowym odczynie (pH >7) mikroelementy należy 
aplikować pozakorzeniowo (dolistnie). Aby mogły one działać, 
nie muszą być chelatami. Na przykład bor i molibden, które 
nie występują w formie chelatów, a działają i są skuteczne. 
Jeśli natomiast występuje potrzeba aplikacji żelaza, to należy 
je podawać w formie chelatu.

W przypadku pozostałych trzech składników – mangan, 
cynk i miedź – zdania są podzielone, w zależności od ośrodka 
naukowego, doradcy czy przedstawiciela handlowego. Może, 
ale nie musi być to chelat. Ilość poszczególnych składników 
w jednym zabiegu to od kilkudziesięciu do kilkuset gramów 
czystego składnika na 1 ha, co przekłada się na dawki produktu 
wynoszące około 1-5 kg/ha (lub l/ha). W uprawie kapusty 
sugeruję skupić się na B, Mn i Mo, najlepiej za pomocą takie-
go nawozu, który działa kilka tygodni. Dla odmian o okresie 
wegetacji do 90 dni wystarczy wówczas tylko jeden zabieg, 
przy dłuższym potrzebne są dwie aplikacje.

Przy wyborze nawozów dolistnych warto zwrócić uwagę na 
zawartość zarówno adiuwantów, absorbentów oraz środków 
przyczepnych, jak i substancji poprawiających mieszalność 
cieczy roboczej. Przypominam również, że nawozy NPK+mikro 
z oferty firmy Yara, stosowane w standardowym stężeniu 
0,6-1% powodują obniżenie pH cieczy roboczej o około 1, 
np. z 7,5 na 6,5.

Osobom produkującym rozsadę we własnym zakresie 
poza standardowym nawożeniem polecam aplikację dolistną – 
w okresie 2-3 liścia właściwego – stabilizowanego organicznie 
kwasu ortokrzemowego w stężeniu 10-20 ml na 10 litrów 
wody. Taki roztwór nanosimy równomiernie na rośliny na roz-
sadniku, dzięki czemu zwiększamy ich odporność na stresowe 
warunki. Uzyskujemy silniejszy system korzeniowy, a dodat-
kowo ograniczamy wzrost elongacyjny części nadziemnej, co 
przeciwdziała wybieganiu rozsady. Jest to szczególnie istotne 
w okresie niedoboru światła.

Informacje o produktach, ich dawkach i terminach aplikacji 
oraz kontakt do przedstawicieli można znaleźć w komplek-
sowym programie nawożenie warzyw polowych firmy Yara. 
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Piotr Borczyński – KPODR w Minikowie, oddział Zarzecze
W Polsce uprawia się dość duże ilości kapusty głowiastej. Zaczynając od najwcześniejszych odmian 
uprawianych pod osłonami wysokimi i płaskimi, a kończąc na odmianach do długiego przechowy-
wania. W czasie wzrostu roślin odmiany wszystkich typów wczesności atakowane są przez choroby 
grzybowe i bakteryjne.

Już na etapie produkcji rozsady
Jeżeli w gospodarstwie produkowana jest rozsada, producenci 
mogą się zetknąć z chorobami zgorzelowymi, które atakują 
zarówno wschodzące rośliny, jak również rosnącą rozsadę. 
Infekcje mogą także wystąpić po posadzeniu rozsady na polu. 
Dobre warunki do infekcji przez zgorzel siewek to ciepło lub 
zbyt chłodno, duża wilgotność podłoża oraz duże zagęszczenie 
roślin. Z tego też względu w obiektach, w których produkujemy 
rozsady, należy utrzymywać warunki optymalne do wzrostu 
określonych gatunków i zabezpieczać rośliny produktami, 
takimi jak Previcur Energy. Zabieg zabezpieczający można 
przeprowadzić podczas produkcji rozsady – kiedy rośliny za-
czynają intensywnie rosnąć, ale także tuż przed posadzeniem 
rozsady, jeżeli spodziewamy się, że na zewnątrz będzie zbyt 
chłodno i mokro.

W uprawie na przyspieszony zbiór
W ostatnich kilku latach pod koniec uprawy najwcześniejszych 
odmian produkowanych w tunelach wysokich, kiedy było ciepło 
i sucho obserwowano już pierwsze objawy czerni krzyżowych 
– fot. 1 (alternariozy). Symptomy choroby występowały na 

Kapusta głowiasta choruje

liściach zewnętrznych tworzących główkę, w postaci drobnych 
czarnych kropek, które z czasem stawały się coraz większe 
i dyskwalifikowały towar ze sprzedaży. Jeżeli w gospodarstwach 
występowały takie objawy na liściach kapusty, należało w na-
stępnym roku na mniej więcej 14 dni przed zbiorem wykonać 
zabieg jednym z fungicydów zarejestrowanych do zwalczania 
tej choroby. Kilka lat temu największą skuteczność wykazywał 
Scorpion 325 SC, natomiast od niedawna zarejestrowany jest 
również Dagonis, który charakteryzuje się nie tylko dobrą 
skutecznością, ale również szybkim spadkiem poziomu po-
zostałości po środkach ochrony roślin. Są w uprawie kapusty 
również inne produkty do zabezpieczania przed alternariozami, 
ale wszystkie mają okres karencji 14 dni lub dłuższy. Oczywiście 
są także produkty biologiczne, które nie mają okresu karencji, 
np. Polyversum WP, ale nie cieszą się one dużą popularnością 
zwłaszcza wśród producentów warzyw wczesnych, ze względu 
na dość trudny sposób stosowania.

Kapusty wczesne uprawiane pod osłonami są zwykle 
podlewane kroplowo lub „z góry”. Dzięki czemu zwilża się 
zarówno podłoże, jak i rośliny i szczególnie tam, gdzie są 
one przykryte osłonami płaskimi, uprawa rośnie w klimacie 
o większej wilgotności. Odmiany o krótkiej łodydze, których 
pierwsze liście rozkładają się bezpośrednio na glebie, zwłasz-
cza podczas ciepłej pogody mogą podgniwać od spodu. To 
również powoduje znaczne straty w plonie. Niestety, obecnie 
nie ma zarejestrowanych produktów do ochrony warzyw 
kapustnych przed bakteriozami, zarówno tymi powodowa-
nymi przez bakterie z rodzaju Pseudomonas, jak i przez te 
z rodzaju Xanthomonas, które występują na kapustach odmian 
późniejszych. Kilka lat temu do zapobiegania podgniwaniu 
kapusty od spodu można było używać produktu Grevit, który 
był wyciągiem z pestek grejpfruta. Zabiegi, niestety, trzeba 
było wykonać profilaktycznie. Pierwszy zwykle podczas 
intensywnego wzrostu liści, następne w odstępach 7-10 
dni od poprzedniego. Zwykle wystarczyło wykonać 2 lub 
3 opryskiwania. Obecnie na rynku pojawił się np. nawóz 
zawierający nanocząsteczki srebra, o nazwie nanoMI. Ma 
on w składzie dużo na tyle małych cząsteczek srebra, że 
potrafią one penetrować przestrzenie międzykomórkowe 
i tam likwidować początki infekcji.

Kiła kapusty
W bieżącym sezonie na Kujawach, ze względu na duże opa-
dy w czerwcu i na początku lipca oraz pod koniec sierpnia, 
w uprawie kapust występuje na wielu plantacjach kiła kapusty 
(fot. 2). Choroba bardzo szybko rozwija się na stanowiskach, 
na których panują warunki beztlenowe. Zarodniki Plasmodio
phora brassicae, sprawcy kiły potrafią bardzo szybko przenosić 
się z pola na pole z prądem płynącej wody, więc – mimo że 
producent utrzymuje prawidłowy płodozmian – może dojść 
do porażenia uprawy tą chorobą. Obecnie w Polsce nie ma 
zarejestrowanych produktów do ochrony warzyw kapustnych 

Fot. 1. Typowe dla alternariozy objawy na liściu kapusty
fot. 1, 2 P. Borczyński



przed kiłą kapusty. Jeszcze kilka lat temu można było do 
ochrony używać fungicydów Altima i Topsin.

Obecnie na rynku są natomiast produkty, którymi można 
zapobiegać wystąpieniu kiły kapusty, na przykład preparat 
BlackJak mający za zadanie bardzo silną stymulację systemu 
korzeniowego do wzrostu. Produkt ten należałoby jednak sto-
sować zapobiegawczo tuż przed wystąpieniem pierwszych 
symptomów choroby lub na początku ich pojawiania się, a nie 
gdy już widzimy zwiędnięte rośliny na polu. Cały czas na rynku 
jest Ernia – środek, który był testowany ponad 10 lat temu 
w naszym kraju, ale w związku ze zmiennymi warunkami kli-
matycznymi, nie uzyskał popularności. Niestety, nie można 
przewidzieć, kiedy przyjdzie ulewa, wystąpią w glebie warunki 
beztlenowe i dojdzie do następnych porażeń kiłą. Jest też od 
wielu lat w sprzedaży nawóz azotowo-wapniowy o nazwie 
Perlka, działa odkażająco i można stosować go przed uprawą 
kapusty do dezynfekcji gleby. Jego skuteczność obserwowana 
jest, niestety, tylko do czasu przejścia intensywnych opadów 
i przepłynięcia zarodników kiły z innych pól. Wtedy choroba ta 
nawet na odkażonym polu i tak wystąpi. Na rynku są odmiany 
odporne, a raczej wysoko tolerancyjne na kiłę kapusty i na 
terenach zagrożonych tą chorobą właśnie je można uprawiać.

Uprawa na zbiór letni
W uprawie kapust na zbiór latem i jesienią mogą pojawiać się 
choroby takie, jak wspomniana wcześniej alternarioza (czerń 
krzyżowych) oraz fuzariozy i szara pleśń czy bakteriozy powo-
dowane przez Xanthomonas sp. Czerń krzyżowych na kapustach 
późniejszych zwykle występuje na starszych liściach, których 
w praktyce nie zbieramy. Mogą jednak także występować infek-
cje na liściach tworzących główkę i powodować straty w plonie 
zarówno na polu, jak i w  przechowalni. Na  najstarszych liściach 

Fot. 2. Pole, na którym obserwuje się więdnięcie roślin w wyniku ich 
porażenia przez kiłę kapusty

https://adob.com.pl


12

obserwuje się różnej wielkości brązowe plamy z wyraźnym 
koncentrycznym strefowaniem. Kiedy nie chronimy plantacji, 
podczas ciepłej i suchej pogody najstarsze liście zasychają 
i odpadają. W okresie takiej pogody objawy choroby można 
obserwować nawet na liścieniach podczas produkcji rozsady 
kapust poplonowych. Do zabezpieczania przed czernią krzyżo-
wych dostępna jest cała gama produktów. Wybierając preparaty 
należy jednak zwrócić uwagę na zawartą w nich substancję 
aktywną. Niektóre z tych środków różnią się bowiem nazwą 
handlową, ale substancję aktywną mają taką samą. Stosując 
taką samą substancję aktywną kilka razy pod rząd, możemy 
doprowadzić do uodpornienia się na nią patogenu i pogłębiania 
się objawów choroby, mimo ciągłej ochrony.

Problemy z bakterią Xanthomonas sp.
W okresie wzrostu roślin, przy intensywnych opadach, inten-
sywnym nawadnianiu poprzez deszczowanie lub gdy nieumie-
jętnie używane są w ochronie opryskiwacze z pomocniczym 
strumieniem powietrza (zbyt silny strumień powietrza odbija 
ciecz roboczą od gleby i  osadza ją na roślinie), na plantacjach 
mogą pojawiać się choroby bateryjne powodowane przez 
patogeny z rodzaju Xanthomonas. Pierwszym symptomem są 
zasychające plamy w kształcie litery V, zwrócone węższym 
końcem ku środkowi liścia. Objawy możemy obserwować 
również w nerwie głównym liścia – po jego poprzecznym 
przekrojeniu w miejscu tkanek przewodzących widoczne są 
czarne punkty. Także w łodydze po wycięciu główki widać 
ciemniejszy pierścień. Kolejnym objawem jest gnicie wnętrza 
łodygi. Infekcje następują podczas intensywnych opadów, 
gdy gleba z bakteriami pokrywa głównie brzegi liści, tam 
gdzie znajdują się otwory wydzielające wodę (hydatody) 
oraz aparaty szparkowe. Zapobiegać bakteriozie możemy 
stosując dezynfektanty, np. Bisteran (wcześniej oferowany 

pod nazwą Huwa San) lub wymieniony już nawóz nanoMI. 
Niestety, nie ma preparatów chemicznych zarejestrowanych 
w uprawie warzyw kapustnych do zapobiegania ani do zwal-
czania bakterioz.

Fuzarioza
W ostatnich latach podczas bardzo ciepłej pogody kapusta 
głowiasta była atakowana przez choroby powodowane 
przez grzyby z rodzaju Fusarium. Grzybnia rozwija się na 
główkach i w miejscu infekcji tworzy charakterystyczne 
pomarańczowe punkty – zarodniki grzyba. W tych miej-
scach może dochodzić do masowego gnicia główek. Jeżeli 
plantacja nie będzie cały czas zabezpieczana preparatami 
z grupy fungicydów, może dojść do całkowitego zniszczenia 
uprawy. Obecnie nie ma preparatów zarejestrowanych do 
walki i ochrony przed tą chorobą.

Szara pleśń
Choroba ta zwykle atakuje główki w przechowalni, ale do 
infekcji zarodnikami może dochodzić już na polu. Sprzyja jej 
niezbyt staranny zbiór. Rośliny zbierane podczas deszczu, 
a także te z uszkodzoną mechanicznie tkanką szybciej ulegają 
infekcji niż zbierane przy suchej i ciepłej pogodzie i główki 
bez uszkodzeń mechanicznych. Żeby zabezpieczyć główki 
przed zbyt szybkim zainfekowaniem, można przed zbiorem 
opryskiwać plantacje zarówno zarejestrowanymi do tego celu 
produktami konwencjonalnymi, jak i środkami biologicznymi, np. 
Polyversum WP. Bardzo ważne jest również szybkie schłodze-
nie główek umieszczonych w przechowalni, a także utrzymy-
wanie prawidłowej temperatury w komorze przechowalniczej. 
W okresie przechowywania możemy też zabezpieczyć towar 
poprzez zamgławianie preparatem Polyversum WP, używając 
do tego celu specjalnych urządzeń.

Michał Piątek – warzywapolowe.pl
Przebieg warunków pogodowych w ostatnich latach jest bardzo zróżnicowany. Niezmienna pozo-
staje jednak silna presja szkodników. W każdym sezonie stanowią one zagrożenie, które może rzu-
tować na wynik produkcyjny gospodarstwa, a co za tym idzie – na rezultaty finansowe, jakie ono 
uzyska. Rok 2020 był odmienny od poprzedniego, ale nie był łatwiejszy. W kończącym się właśnie 
sezonie od początku lata szkodniki mocno dawały się we znaki.

To przecież miał być łatwy rok w ochronie…
Sezon 2020 z wielką siłą pokazał, jakie znaczenie ma ochrona przed 
szkodnikami. Jeśli wrócimy pamięcią do jego początku, z uwagi 
na niekorzystne dla szkodników warunki pogodowe, można było 
odnieść wrażenie, że pod względem występowania tych ogrofagów 
będzie to sezon łaskawy dla producentów. Obserwowano mniejsze 
niż w poprzednim roku nasilenie mączlika warzywnego i tantnisia 
krzyżowiaczka. Sytuacja zmieniła się jednak w połowie czerwca 
i w praktyce przez cały sezon konieczne były lustracje, ocena 
bieżącego zagrożenia oraz podejmowanie adekwatnych działań. 
W rozmowach z producentami jako nurtujące pojawiały się tematy 
masowego występowania śmietki kapuścianej, pchełek i mszyc, 

Kapusta – ochrona przed szkodnikami, 
regeneracja i biostymulacja

tantnisia krzyżowiaczka i mączlika warzywnego – mówi Roman 
Parzych z firmy Syngenta. Opinię tę podziela Karolina Dziubek 
z firmy Agrosimex. Za nami sezon w produkcji kapusty, który był 
dziwny. W pewnych rejonach kraju wody brakowało, jednak na 
większości jego terytorium spadło jej od końca kwietnia całkiem 
sporo, a niektóre plantacje były okresowo zalewane. Upałów, 
takich jak w zeszłym roku, było mniej, ale ciepła latem nie brako
wało, a wrzesień był pogodny i ciepły. Wszystko to ostatecznie 
stworzyło dobre warunki do rozwoju populacji szkodników, przed 
którymi trzeba było zabezpieczać plantacje – wyjaśnia specja-
listka. Jej zdaniem, groźnym szkodnikiem, choć najczęściej 
kojarzonym z uprawami warzyw cebulowych, jest wciornastek 
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Błyszczka jarzynówka (Plusia gamma) – to duży motyl 
nocny o rozpiętości skrzydeł około 4 cm. Przednia ich para 
jest ciemnobrunatna, ze złocistą plamką w kształcie greckiej 
litery gamma, tylna – szarożółta z brunatną strzępiną. Gąsie-
nice są zielone lub zielonożółte, dorastają do długości 3 cm, 
przednią część ciała mają zwężoną. W sezonie występują 
2 lub 3 pokolenia szkodnika. Samice składają jaja na roślinach 
różnych gatunków zarówno uprawnych, jak i dziko rosnących. 
Gąsienice dziurawią liście i powodują gołożery oraz zanieczysz-
czają rośliny odchodami. Zwykle żerują na obrzeżach pól, co 
znacznie ułatwia ich zwalczanie.

Mączlik warzywny (Aleyrodes proletella) – ciała dorosłych 
osobników osiągają długość 1,5-2 mm, a rozpiętość ich 
skrzydeł wynosi 3 mm (fot. 3). Mają żółtawy odwłok oraz 
ciemniejsze tułów i głowę. Osobniki dorosłe mają dwie 
ciemne plamki, na środku i na końcu każdego skrzydła. 
Samice składają jaja na spodniej części liści, w półokręgach 
lub okręgach. Larwy pierwszego stadium są przezroczyste 
z żółtawym odcieniem, ale po wylęgnięciu szybko pokry-
wają się woskowym nalotem, który nadaje im białą barwę. 
Mają trzy pary nóg, dzięki którym mogą przemieszczać się 
po liściu. Larwy drugiego i trzeciego są znacznie większe, 
ciemniejsze i, mimo iż mają odnóża, nie są mobilne. Osobniki 
czwartego stadium – poczwarki (tzw. puparium) są grubsze 
od poprzednich, nieruchome i nie żerują.

Mszyca kapuściana (Brevicoryne brassicae) należy do rzędu 
pluskwiaków równoskrzydłych. Larwy mają popielatą barwę, 
pokryte są woskowym nalotem, ich kolonie na liściach kapusty 
są dobrze widoczne. Mszyce te mają dwie pary skrzydeł oraz 
dwa charakterystyczne wyrostki na końcu odwłoka. Dorosłe 
osobniki osiągają długość ciała 1,8-2 mm, są zielone z czarnymi 
plamami na wierzchniej stronie odwłoka, głowę i tułów mają 
czarne. Żerowanie mszyc wywołuje deformacje i zawijanie liści 
począwszy od brzegów. Bywa, że w miejscach żerowania na 
liściach pojawiają się także białawe, przechodzące w różowe 
przebarwienia. Szkodniki żerują przede wszystkim na liściach 
sercowych roślin kapustnych, przez co ograniczają ich wzrost. 
W efekcie kapusta nie zawiązuje główek lub są one małe 
i zdeformowane. Dodatkowo, mszyce wytwarzają spadź, która 
jest pożywką dla grzybów sadzakowych, rozprzestrzeniają też 
choroby wirusowe.

tytoniowiec. W okresach suchej i ciepłej pogody szkodnik 
ten namnaża się szybko i może zagrażać zwłaszcza późnym 
odmianom kapusty.

Na które szkodniki zwrócić uwagę
Ich zestawienie nie jest, niestety, krótkie. Zależnie od warunków 
panujących w danym roku, presja i wysoka szkodliwość może 
być efektem obecności różnych szkodników. Poniżej przegląd 
tych, które trosk plantatorom przysparzają najczęściej.

Bielinek kapustnik (Pieris brassicae) – to biały motyl, 
o rozpiętości skrzydeł około 4 cm. Na skrzydłach ma czarne 
plamki. Jaja są żółte, a gąsienice zielone z żółtymi paska-
mi wzdłuż grzbietu i boków, aksamitne i matowe. Letnie 
pokolenie motyli pojawia się w lipcu i jest aktywne do 
sierpnia. Samice składają jaja pojedynczo, czasem po dwa 
lub trzy obok siebie. Gąsienice (fot. 1) żerują pojedynczo, 
wygryzając w liściach dziury między nerwami liści (fot. 2). 
Starsze gąsienice wgryzają się do luźnych główek kapusty 
oraz róż kalafiora i brokułu, w których żerują, zanieczysz-
czając je odchodami.

Fot. 1. Gąsienice bielinka kapustnika… Fot. 2. …i uszkodzenia przez nie powodowane

Fot. 3. Mączlik warzywny
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Piętnówka kapustnica (Mamestra brassicae) – to duży, ciem-
nobrunatny motyl o rozpiętości skrzydeł 4,5 cm, na końcu ich 
przedniej pary widoczny jest rysunek w kształcie litery W. Jaja 
są początkowo białe, później sinawoszare. Grube gąsienice 
(fot. 4) dorastają do długości 4 cm, mają zmienne zabar-
wienie – młode są jasnozielone, starsze brunatne. Pierwsze 
pokolenie wyrządza szkody w czerwcu i lipcu, drugie pojawia 
się w sierpniu. Samice składają jaja w złożach na spodzie liści. 
Gąsienice po wylęgnięciu żerują na spodzie liści zeskrobując 
miękisz. Starsze żerują ukryte wewnątrz roślin, pozostawiając 
nienaruszone nerwy i brzegi liści.

Pchełki ziemne – to małe chrząszcze, które przeważnie 
nie osiągają długości większej niż 2 mm. Wspólną cechą tej 
grupy szkodników jest umiejętność oddawania skoków na 
znaczne odległości. Na roślinach kapustnych żerują pchełki: 
czarna, czarnonoga, smużkowana i falistosmuga (długość 
ciała tej ostatniej może dochodzić do 6 mm). Osobniki tych 
gatunków są do siebie podobne. O ich obecności w uprawie 
świadczy występowanie brunatnawych larw lub czarnych 
osobników dorosłych, wyposażonych w trzy pary nóg. Pchełki 
żerując wygryzają dziurki w liściach (fot. 5), co powoduje 
zahamowanie wzrostu roślin i ograniczenie ich potencjału 
plonotwórczego. W przypadkach silnej presji tych szkodników 
rośliny mogą zamierać.

Tantniś krzyżowiaczek (Plutella maculipennis) – to mały 
motyl o rozpiętości skrzydeł 16-17 mm. Przednia ich para 
jest wąska, szarobrązowa, druga szara, z długą frędzlą. Jaja 
są żółtawe, owalne, lekko spłaszczone. Gąsienice (fot. 6) 
dorastają do długości 10 mm, są zielone, słabo owłosione, 
z czarną głową. Zaniepokojone zwisają z liścia na nitce przę-
dzy. Rozwój tantnisia trwa około miesiąca, a liczba pokoleń 
w sezonie, których może być kilka, zależy od temperatury 
powietrza (sprzyja pogoda sucha i słoneczna). Gąsienice żerują 
na spodniej stronie liści, zgryzają miękisz, ale nie naruszają 
górnej skórki. Skutkiem tego są liczne, drobne „okienka” na 
liściach, następnie w tych miejscach skórka pęka i tworzą 
się dziurki (fot. 7). W młodych roślinach agrofag uszkadza 
liście sercowe, na skutek czego kapusta nie wiąże główek, 
a kalafiory i brokuły nie tworzą róż. W roślinach kalafiora 
i brokułu szkodniki mogą wygryzać kwiatostany. Na planta-
cjach nasiennych uszkadzają także łuszczyny.

Fot. 4. Gruba gąsienica piętnówki kapustnicy

Fot. 6. Larwy tantnisia krzyżowiaczka

Fot. 7. Larwy tantnisia krzyżowiaczka wygryzają liczne, drobne 
„okienka” w liściach                    fot. 1-8 M. Podymniak

Fot. 5. Pchełki żerując wygryzają dziurki w liściach 







https://www.youtube.com/watch?v=eWH3b3Z74us&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=2
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Śmietka kapuściana (Delia radicum) – to muchówka, 
której dorosłe samce mają ciemnoszare ciało o długości 
ok. 5-5,5 mm. Samice – nieco większe (6-6,5 mm) i jaśniejsze 
od samców – składają po mniej więcej 100-150 jaj na szyjkach 
korzeniowych roślin lub na glebie w ich pobliżu. Jaja są białe, 
podłużne, po upływie 5-10 dni od ich złożenia wylęgają się 
z nich błyszczące larwy o białym lub żółtym kolorze. Przez 
kilka dni, nawet do miesiąca żerują na korzeniach. Przez 
kolejne 15-20 dni wiosną lub przez kilka miesięcy jesienią 
przebywają w stadium poczwarki. Coraz częściej w głów-
nych strefach uprawy kapusty w Polsce obserwowane jest 
pojawianie się 2 lub 3 pokoleń śmietki w sezonie.

Ochrona
Kapustę, jak widać, atakuje wiele szkodników. Jak skutecz-
nie je zwalczać? Na polskim rynku jest sporo efektywnych 
rozwiązań, które umożliwiają zapewnienie niezłej kondycji 
upraw, poprzez uwolnienie ich od tych agrofagów.

Firma Syngenta ma w ofercie preparaty, które dają dobre 
efekty w ochronie warzyw kapustnych. W tym segmencie 
Syngenta oferuje dwa preparaty, które możemy zarekomendować. 
Jeden to dobrze znany produkt z grupy pyretroidów – Karate 
Zeon 050 CS, dla którego zalecana dawka wynosi 0,12 l/ha. 
Drugi to Affirm 095 SG, nowość w ochronie kapusty. Preparat 
ten w bieżącym roku uzyskał długo wyczekiwane rozszerzenie 
rejestracji dla wielu gatunków warzyw, w tym właśnie także 
w uprawie kapustnych. W mistrzowski sposób eliminuje gąsienice 
motyli żerujące na roślinach wszystkich warzyw kapustnych. 
Możemy go zastosować uprawie kapusty głowiastej białej, czer
wonej, włoskiej, pekińskiej, brukselskiej oraz kalafiora, brokułu czy 
jarmużu, w praktyce w ciągu całego okresu wegetacji. Skutecznie 
zwalcza m.in. piętnówki, bielinki, błyszczkę jarzynówkę, rolnice 
i, co najważniejsze, tantnisia krzyżowiaczka. Rekomendowana 
dawka środka wynosi 1,5 kg/ha – tłumaczy Roman Parzych. 
Affirm powoduje zahamowanie żerowania szkodników w ciągu 
kilku godzin od zastosowania, a w konsekwencji – ich śmierć 
w ciągu 1-4 dni. Preparat na szkodniki działa kontaktowo 
i, przede wszystkim, żołądkowo, a w roślinie translaminarnie 
– szybko wnika do tkanek i tworzy depozyt, dzięki czemu 
jest odporny na zmywanie czy rozkład przez promienie UV, 
a jednocześnie działa długo – do 2 tygodni. Nie przemieszcza 
się systemicznie, dlatego ważne jest precyzyjne wykonanie 
opryskiwania. Głównymi zaletami środka Affirm są wysoka sku
teczność zwalczania szkodników, krótka, bo 3dniowa karencja 
oraz brak pozostałości w roślinach kapustnych po 10 dniach od 
zastosowania – wyjaśnia specjalista.

Także Agrosimex oferuje rozwiązania do zwalczania 
szkodników w uprawach warzyw kapustnych. Wśród nich 
na szczególną uwagę zasługuje m.in. Delfin WG, preparat 
mikrobiologiczny zawierający zarodniki i kryształy Bacillus 
thuringiensis ssp. kurstaki, przeznaczony do zwalczania gą-
sienic – larw motyli. Gąsienice kilka godzin po spożyciu tego 
środka przerywają żerowanie, a następnie po paru dniach 
zamierają. Młode gąsienice są znacznie bardziej wrażliwe 
niż starsze. Preparat przeznaczony jest do stosowania przy 
użyciu opryskiwacza – samobieżnego lub ciągnikowego 
polowego albo sadowniczego czy ręcznego (w tym ple-
cakowego). Bardzo ważna jest technika stosowania tego 
środka, a więc odpowiednia dawka cieczy roboczej (500 
do 800 l/ha), zapewniająca dobre pokrycie opryskiwanych 
roślin, oraz wykorzystanie dyszy dwustrumieniowych, które 
wytwarzają drobne krople. W celu lepszego pokrycia roślin 
oraz zwiększenia skuteczności działania preparatu, warto 

do zabiegu nim zastosować adiuwant Prolonger w dawce 
0,4 l/ha. Zakres rejestracji preparatu jest szeroki i obejmuje 
kapustę głowiastą białą, kapustę głowiastą czerwoną, kapustę 
pekińską, kapustę włoską, kapustę brukselską, jarmuż, brokuł, 
kalafior, uprawiane w gruncie. Dla tych gatunków zaleca się 
dla jednorazowego zastosowania dawkę 0,75 kg/ha, przy 
ilości wody 200-800 l/ha (w zależności od wielkości roślin). 
Na plantacjach kapust rekomenduje się stosowanie środka 
po zaobserwowaniu pierwszych gąsienic lub pierwszych 
objawów żerowania, od fazy rozwiniętego 2. liścia, do fazy 
główki o typowej wielkości i kształcie, ciasno zamkniętej 
(BBCH 12-49). Maksymalna liczba zabiegów w sezonie we-
getacyjnym wynosi 3, a odstęp pomiędzy kolejnymi – co 
najmniej 7 dni. Delfin WG można mieszać z większością 
obecnie używanych produktów, z wyjątkiem tych o charak-
terze zasadowym – roztwór środka powinien mieć pH 6-8. 
Nie należy mieszać z produktami, które mogłyby zmienić 
żywotność zarodników. Skuteczność preparatów biologicznych 
jeszcze niedawno budziła wątpliwości. Wiadomo już, że niektóre 
z takich rozwiązań są efektywne i można je śmiało ujmować 
w integrowanych programach ochrony. Preparaty biologiczne 
wymagają pewnej uwagi – przede wszystkim powinny być sto
sowane w warunkach korzystnych dla mikroorganizmów, które 
są w nich zawarte. Wszelkie wskazówki niezbędne w tym zakresie 
znajdują się na etykietach tych środków. Dzięki użyciu preparatów 
biologicznych możemy zredukować liczbę typowo chemicznych 
substancji aktywnych, które wykorzystujemy w ochronie kapusty. 
W warunkach coraz bardziej wymagającego rynku, rosnących 
oczekiwań odbiorców jest to niebagatelny argument, a Del
fin WG nie jest jedynym biologicznym rozwiązaniem w ofercie 
Agrosimexu – informuje Karolina Dziubek z tej firmy. Kolejny 
preparat to Limocide, który zawiera olejek pomarańczowy 
i jest insektycydem, akarycydem oraz fungicydem. Działa 
kontaktowo na szkodniki o miękkiej budowie ciała, takie 
jak m.in. mączliki, wciornastki, skoczki, miodówki czy roztocze. 
Można go z powodzeniem zastosować przeciw mączlikowi 
warzywnemu oraz wciornastkowi tytoniowcowi. W uprawach 
kapusty białej i pekińskiej wykazuje też działanie na bielik 
krzyżowych (białą rdzę). Zalecana dawka środka wynosi 
2,0-4,0 l/ha, w zależności od zwalczanego agrofaga. Zabiegi, 
maksymalnie 6 w sezonie, nie powinny być wykonywane 
częściej niż co 7 dni.

Pomoc plantatorom oferuje także przedsiębiorstwo FMC. 
W jego ofercie jest m.in. preparat Benevia 100 OD – insekty-
cyd zawierający cyjanotraniliprol (cyazypyr), związek z grupy 
antranilowych diamidów. Zapewnia wysoką skuteczność 
w zwalczaniu szkodników, takich jak mączlik warzywny, 
wciornastki, gąsienice motyli, chrząszcze czy muchówki. 
Ma formę koncentratu zawiesiny olejowej do rozcieńczania 
wodą. Na szkodniki działa kontaktowo i żołądkowo, w rośli-
nie – wgłębnie oraz translaminarnie. Aktywność szkodników 
ustępuje już po upływie kilku godzin od zabiegu. Skutki 
działania preparatu to zaprzestanie przemieszczania się 
i żerowania szkodnika. Środek działa szybko, a ostateczny 
efekt uzyskuje się po upływie 3-6 dni od zabiegu. W upra-
wie warzyw kapustnych zarejestrowany jest do zwalczania 
piętnówki kapustnicy, tantnisia krzyżowiaczka i bielinków 
(zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania – 400-
500 ml/ha) oraz śmietki kapuścianej (750 ml/ha), poprzez 
opryskiwanie drobnokropliste, przy zużyciu 300-800 l wody 
na 1 ha. Dla lepszej skuteczności można do zabiegu zasto-
sować także adiuwant olejowy. Rejestracja dla upraw mało-
obszarowych obejmuje też zwalczanie mączlika warzywnego 



https://agrosimex.pl/product/delfin-wg/
$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
https://agrosimex.pl/product/limocide/
http://www.agriclub.home.pl/_pdf/web/viewer.html?file=files/ochrona_warzyw_2020.pdf#page=1&zoom=page-fit&pagemode=thumbs


https://www.youtube.com/watch?v=glHLHHcBN-4&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=9
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(maksymalna dawka 750 ml/ha) oraz szkodników takich, jak 
światłówka naziemnica, bawełnówka egipska, błyszczka 
jarzynówka czy gnatarz rzepakowiec – fot. 8 (maks. dawka 
500 ml/ha). Innym preparatem z oferty firmy FMC, stoso-
wanym w ochronie kapusty jest Verimark 200 SC, którego 
substancją czynną również jest cyjanotraniliprol. Przezna-
czony jest do podlewania rozsady przed jej posadzeniem 
na stałe miejsce. Dotychczasowe obserwacje i praktyka 
potwierdziły, że jest efektywny i ma długie działanie – efekt 
aplikacji utrzymuje się przez 30-45 dni od posadzenia roślin 
na polu. W związku z terminem stosowania jest bezpieczny 
pod kątem wykrycia pozostałości w badaniach roślin. Do 
podlewania rozsady kapusty głowiastej białej, brokułu, 
kalafiora oraz kapusty brukselskiej stosuje się go w dawce 
15 ml na 1000 roślin (600 ml/ha). Zabezpiecza plantacje 
przed żerowaniem śmietki kapuścianej.

Regeneracja i biostymulacja
Ochrona roślin – zarówno chemiczna, jak i ta prowadzona 
przy wykorzystaniu rozwiązań biologicznych czy mechanicz-
nych – jest koniecznym warunkiem do uzyskania wysokich 
plonów. Sprzyja im jednak także stosowanie preparatów, 
które wzmacniają rośliny, w tym ich  odporność na żerowanie 
szkodników, czy umożliwiają regenerowanie się po uszko-
dzeniach spowodowanych przez te agrofagi.

Produkty wspomagające rośliny znajdują się m.in. w ofercie 
firmy Agrosimex. Jednym z nich jest ASX Krzem plus – nawóz, 

który zawiera krzem w formie kwasu ortokrzemowego, a do-
datkowo mikroelementy (bor i miedź) oraz sorbitol (adiuwant, 
którzy sprzyja szybkiemu przyswajaniu składników przez 
rośliny). Krzem naturalnie występujący w glebie ma formę 
nieprzyswajalną dla roślin, podczas gdy podawany w postaci 
kwasu ortokrzemowego może być przez nie w pełni wykorzy-
stany. Krzem jest ważnym pierwiastkiem, który pomaga chronić 
kapustę przed uszkodzeniami mechanicznymi. Polepsza też jej 
naturalną odporność nie tylko na niekorzystne czynniki pogodo
we, ale także na patogeny i szkodniki – informuje K. Dziubek. 
Zaznacza jednak, że grupa ASX nawozów obejmuje także 
inne produkty, których aplikacja w uprawie kapusty może 
mieć bardzo korzystny wpływ na zdrowotność oraz lepsze 
przechowywanie główek. Na przykład CaTS Tiosiarczan 
wapnia, który dostarcza roślinom nie tylko wapń odżywczy, 
ale i siarkę. Godny polecenia jest też płynny, dolistny nawóz 
Viflo Cu-B przeznaczony do likwidacji w roślinach niedoborów 
miedzi, boru, cynku i manganu. Pierwiastki zawarte w nim 
są w postaci bardzo małych cząsteczek (nanocząsteczek), 
dzięki czemu są z łatwością pobierane przez rośliny i szybko 
uzupełniają niedobory. Viflo Cu-B zastosowany w dawce 
1,5 l/ha w ochronie kapusty pekińskiej przed czernią krzy-
żowych wykazał 88% skuteczności, która była zbliżona do 
skuteczności konwencjonalnych fungicydów. Nawóz można 
stosować w uprawie np. kalafiora czy kapusty w dawce 
1,5 l/ha, w 500 l wody na 1 ha, raz lub dwa razy w sezonie.

Nasza firma oferuje plantatorom tylko nawozy, nie zajmujemy 
się ochroną roślin. Nie sprzedajemy biofungicydów ani bioin
sektycydów. Niektóre oferowane przez nas preparaty wykazują 
działanie biostymulujące w sytuacji, gdy uaktywniają się szkod
niki lub gdy trzeba sobie poradzić ze skutkami ich żerowania na 
przykład na warzywach kapustnych – mówi Andrzej Zbroja 
z przedsiębiorstwa Tradecorp. Wymienia trzy nawozy, które 
w jego ocenie, w kontekście przeciwdziałania efektom obec-
ności szkodników na plantacji, są szczególnie godne uwagi. 
Jednym z nich jest Turbo Root, który zawiera makro- i mi-
kroelementy, a także kwasy humusowe i L-α-aminokwasy. 
Substancje humusowe zawarte w tym produkcie ułatwiają 
roślinie budowę systemu korzeniowego. Aplikacja tego na-
wozu powinna nastąpić we wczesnych fazach wegetacji. 
Silny system korzeniowy jest w stanie wykarmić roślinę, za-
pewnić jej warunki do wzrostu nawet w sytuacji, gdy atakują 
ją szkodniki. W regeneracji uszkodzonych liści oraz popra-
wie ich zdolności do fotosyntezy pomóc może  Phyl green 
Kuma (1 l/ha) aplikowany z preparatem Magnitech (2 l/ha). 
Pierwszy z nich to preparat oparty na opatentowanym „zim-
nym” ekstrakcie z alg morskich Ascophyllum nodosum oraz 
aminokwasach. Metoda ta pozwala uzyskać w finalnym pro-
dukcie maksymalną ilość aktywnych składników obecnych 
w algach. Zawarte w produkcie manitol, polifenole, alginiany 
i aminokwasy działają silnie biostymulująco i antystresowo, 
dostarczając niezbędnej energii do odbudowy liści. Natomiast 
magnez zawarty w Magnitechu, ze względu na specjalną for-
mulację, jest szybko pobierany i wbudowywany w chlorofil, 
co zwiększa wydajność fotosyntezy.

Ochrona warzyw kapustnych oraz wsparcie ich proce-
sów życiowych stanowią ważne elementy racjonalnej 
produkcji. Bez takich działań – a dotyczy to zwłaszcza 
efektywnej ochrony – w niektórych sezonach, przy 
ogromnej presji szkodników plantacje skazane byłyby 
na zagładę.

Fot. 8. Gąsienica gnatarza rzepakowca

https://agrosimex.pl/product/asx-krzem-plus/
https://tradecorp.com.pl/crop/kapusta/
https://www.fmcagro.pl/po/produkty/insektycydy/verimark-200-sc/
https://tradecorp.com.pl/nowe-wideo-turbo-root/
https://agrosimex.pl/product/viflo-cu-b/
https://agrosimex.pl/product/cats-tiosiarczan-wapnia/
https://agrosimex.pl/product/cats-tiosiarczan-wapnia/
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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.

Mariusz Podymniak – warzywapolowe.pl
Sezon 2020 okazał się bardzo uciążliwy dla wielu plantatorów specjalizujących się w produkcji ka-
pust czy innych gatunków z rodziny kapustowatych. Intensywne deszcze – najpierw w maju i czerw-
cu oraz ponownie we wrześniu – spowodowały, że na wielu stanowiskach dała znać o sobie groźna 
choroba, z którą walka jest nieskuteczna, gdy na roślinach wystąpią już jej objawy. Efektem są po-
wszechnie spotykane w wielu miejscach „pola śmierci”, z których nie ma już możliwości uzyskania 
plonu handlowego, a rośliny stopniowo zaczynają zamierać.

Mowa, oczywiście, o kile kapusty, której sprawcą jest Plasmo
diophora brassicae. Organizm ten spotykany jest na całym 
świecie w strefach klimatu umiarkowanego. Może infekować 
ponad 300 gatunków z 64 rodzajów z rodziny kapustowatych 
i można go znaleźć zarówno na  roślinach uprawnych, jak 
i na całej grupie dzikich taksonów. Ważnymi ekonomicznie 
gospodarzami tego patogenu są: kapusta głowiasta biała, 
czerwona i włoska, kapusta brukselska, rzodkiewka, rzepa, 
kalafior, brokuł, rzepak i kalarepa. Jego szkodliwość zależy od 
odczynu gleby – im jest niższy, tym warunki do rozwoju tego 
agrofaga są korzystniejsze. Najszybciej do infekcji dochodzi 
przy pH 5,3-5,7, temperaturze gleby 18-26°C i wilgotności 
powyżej 70% maksymalnej pojemności wodnej. Na tempo po-
rażenia roślin wpływ ma również rodzaj nawozów azotowych, 
których używa się podczas uprawy warzyw – forma amonowa 
zwykle zakwasza środowisko wzrostu korzeni, podczas gdy 
azotanowa działa odwrotnie. Wapnowanie i podniesienie pH 
gleby do minimum 7 nie powoduje niszczenia zarodników 
kiły kapusty w glebie, ale jedynie zahamowane zostaje ich 
kiełkowanie. Jak wynika z doświadczeń producentów, nawet 
na glebach o dość wysokim pH – powyżej 7 – choroba daje 
się we znaki.

Pojawienie się kiły kapusty na danym polu oznacza, że ryzyko 
infekcji wystąpi przez wiele kolejnych lat. W wyniku rozkładu 
porażonych korzeni do gleby dostają się bowiem liczne, bardzo 
trwałe, grubościenne formy przetrwalnikowe P. brassicae, które 
mogą infekować kolejne uprawy roślin z rodziny kapustowatych, 
w tym także chwasty, nawet do 20 lat. Co zatem robić, gdy na 
polach zaczyna pojawiać się kiła kapusty?

Od wielu lat w programach hodowlanych firmy Syngenta 
znajdują się odmiany odporne na ten patogen. Nie brakuje 
w ich gronie kapust, zwłaszcza w przypadku kapusty głowiastej 
białej, ale również włoskiej i pekińskiej. Co roku nowe klony 
hodowlane selekcjonowane są w kierunku uzyskania odmian 
odpornych na kiłę kapusty. W 2020 roku, po udanych testach 
polowych do oferty trafia kolejna odporna na kiłę kapustnych 
odmiana kapusty głowiastej białej. Testowana w okolicach 
Charsznicy pokazała swój potencjał. W tym rejonie, na polu 
silnie opanowanym przez kiłę kapusty posadzono kilka od-
mian odpornych na ten patogen. Różnica była zauważalna 
od razu – rośliny odmian standardowych wkrótce po posa-
dzeniu zatrzymały wzrost, natomiast odmian odpornych na 
kiłę kapusty wytworzyły piękne kilkukilogramowe główki. 
Tak właśnie zachowała się jedna z nowo wprowadzanych na 
rynek odmian o nazwie Kilaprince F1. To kapusta przeznaczo-
na do przetwórstwa, o okresie wegetacji wynoszącym tylko 
90-95 dni. W tym czasie główki osiągają masę do 5 kg, jest to 
zatem odmiana o dużym potencjale plonotwórczym. To nowość 
w segmencie kapust przetwórczych, a cechy, jakimi się charaktery
zuje, z pewnością zainteresują wielu plantatorów kapusty – uważa 

Co robić, gdy pojawia się kiła kapusty

Zenon Małek z firmy Syngenta, portfolio menedżer w zakre-
sie kapust. Odmian Kilaprince F1 uzupełni dotychczasową 
ofertę odpornych na kiłę odmian kapusty głowiastej białej, 
wśród których znajdują się już takie pozycje, jak: Kilagreg F1, 
Kilajack F1, Kilaherb F1, Kilaplon F1, Kilazol F1 i Kilastor F1. 
Gdy korzysta się z takiego asortymentu, uprawa kapusty 
białej okazuje się możliwa nawet na tych polach, na których 
występuje kiła kapusty.

Na postawione w tytule pytanie odpowiedź jest jedna 
– gdy kiła kapusty się pojawiła, nic już zrobić się nie da. 
Uniknąć choroby można przez odpowiednią profilaktykę, 
a wybór do uprawy odmian odpornych na kiłę wydaje 
się być najlepszym rozwiązaniem.

Fot. 1. Odmiana Kilaprince F1 (z tyłu) w porównaniu z odmianami 
standardowymi bez odporności na kiłę kapusty     fot. 1, 2 M. Podymniak

Fot. 2. Potencjał odmian odpornych na kiłę kapusty (po prawej rząd 
Kilaplon F1) rosnących na polu opanowanym przez tę chorobę



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.

https://www.youtube.com/watch?v=K-wBYQtmVOk&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=7
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Enza Zaden od 4 lat sprzedaje w Polsce nasiona warzyw z firmy Takii. Japońska hodowla, oprócz wysokich plonów, zachowała 
także bardzo istotne cechy jak zdrowotność i smak. Cechą wyróżniająca wiele odmian kapusty z firmy Takii jest szybkie tworzenie 
twardych główek oraz dalszy przyrost masy i średnicy. Pozwala to na zbiór przez długi okres. W ofercie firmy znajdziemy wiele 
typów kapusty, od najpopularniejszej kapusty białej, poprzez odmiany kapusty czerwonej, włoskiej, pekińskiej, do zyskującej na 
popularności w Polsce kapusty płaskiej.

 Verdeco F1
Szybka odmiana na zaopatrzenie supermarketów

 Cheers F1
Duże główki na letnie zbiory

 Cheeta F1 
Wczesna na letnie zbiory

Cechy odmiany:
• okres wegetacji 75-80 dni
• odmiana na zbiory letnie i jesienne
• twarde, zwięzłe główki od wczesnej 

fazy, znakomite do pakowania  
w skrzynki i do worków

• wielkość 2-2,5 kg

Cechy odmiany:
• okres wegetacji 75 dni
• odmiana o dużych główkach  

do zbioru przez całe lato
• silny wigor, przydatna do uprawy  

w letnich warunkach
• długie okno zbiorcze, odporna  

na pękanie
• wielkość 3-4 kg przy zbiorze  

na świeży rynek, przy mniejszym  
zagęszczeniu masa główek do 6 kg

Cechy odmiany:
• okres wegetacji 70 dni
• odmiana do wiosennych nasadzeń 

pod włókniną i w gruncie otwartym
• połączenie silnego wigoru, dużych 

liści zewnętrznych i krótkiego okresu 
wegetacji

• dobrze adaptuje się do różnych  
warunków uprawowych

• wielkość główki 3 kg

Zastosowanie:
świeży rynek, przechowanie  
(z sadzenia w połowie VII)
Uwagi:
• zalecane zagęszczenie: 
 60 tys. szt./ha

Zastosowanie:
świeży rynek, przetwórstwo
Uwagi:
• odporność: HR: Foc
• zalecane zagęszczenie:  

40-50 tys. szt./ha

Zastosowanie:
świeży rynek, letnie kiszenie
Uwagi:
• zalecane zagęszczenie  
 30-50 tys. szt./ha
• odporności: HR: Foc, IR: Xcc

Enza Zaden Poland   Enza Zaden Poland

https://www.facebook.com/EnzaZadenPoland/
https://www.youtube.com/channel/UCrM5zEkYNexETTLK8cAiVwQ/videos
https://www.enzazaden.com/pl/produkty-i-uslugi/nasze-produkty/Cheers
https://www.enzazaden.com/pl/produkty-i-uslugi/nasze-produkty/Verdeco
https://www.enzazaden.com/pl/produkty-i-uslugi/nasze-produkty/Cheeta
https://www.enzazaden.com/pl/
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 Strukta F1
Uniwersalna odmiana o dużych główkach

 Coronata F1
Nowość do długiego przechowania

 Storka F1
Wielkość, jakiej potrzebujesz

Cechy odmiany:
• odmiana do sadzenia od połowy IV 

do połowy VI
• bardzo długie okno zbiorcze,  

od 90 do 150 dni
• możliwość zbioru na świeży rynek  

po 90 dniach, główki ok. 2,5-3 kg
• dojrzałość zbiorcza z przeznaczeniem 

na kiszenie po 115 dniach (4-5 kg)
• długo zachowuje zdrowotność, możli-

wość długiego przetrzymania na polu

Cechy odmiany:
• okres wegetacji: ok. 140 dni
• odmiana do zbiorów późnojesiennych 

i przechowanie do końca maja
• mocny system korzeniowy, silny wigor 

zapewniają stabilne wysokie plony  
w różnych warunkach uprawowych

• wielkość główek: 3-5 kg
• odporności na choroby i tolerancja  

na wciornastki

Cechy odmiany:
• odmiana do zbiorów letnich i jesien-

nych
• duże możliwości regulacji wielkości 

zależnie od gęstości sadzenia
• znakomita jakość na rynek marketowy, 

2 kg przy gęstym sadzeniu
• standardowa wielkość 3-4 kg  

przy tradycyjnej uprawie
• bardzo przydatna do nasadzeń 

 poplonowych w końcu VI

Zastosowanie:
kiszenie, świeży rynek, krótkie prze-
chowanie
Uwagi:
• zalecane zagęszczenie:  

30-40 tys. szt./ha
• odporność: HR: Foc

Zastosowanie:
długie przechowanie na świeży rynek 
i dla przemysłu
Uwagi:
• zalecane zagęszczenie:  

30-40 tys. szt./ha

Zastosowanie:
świeży rynek, przechowywanie
Uwagi:
• zalecane zagęszczenie  

30-40 (60) tys. szt./ha

Zastosowanie:
świeży rynek, przechowywanie
Uwagi:
• zalecane zagęszczenie  

40-50 tys. szt./ha
• odporności: HR: Foc, IR: Xcc

 Green Lunar F1
Kapusta o płaskich główkach
Cechy odmiany:
• okres wegetacji ok. 80 dni
• na zbiory latem i jesienią
• główki wyrównane, 2-2,5 kg
• liście żywozielone, bez przebarwień 

antocyjanowych
• wysoka odporność na pękanie,  

długie okno zbiorcze
• możliwość przechowywania

• znakomita jakość do kiszenia: biały 
kolor, wysoka zawartość cukrów  
i wit. C, niskie ubytki w kiszeniu

Nowość

• słodki smak, wysoka zawartość 
 cukrów: cenione przez konsu-
mentów na świeżym rynku  
i przy wiosennym kiszeniu

• bardzo przydatna również do 
wiosennego kiszenia

Bernard Zioło | Region: Polska południowo-wschodnia | tel. +48 605 347 767 | b.ziolo@enzazaden.pl
Łukasz Bogaczyk | Region: Polska zachodnia | tel. +48 607 777 276 | L.Bogaczyk@enzazaden.pl

mailto:b.ziolo%40enzazaden.pl?subject=
mailto:L.Bogaczyk%40enzazaden.pl?subject=
https://www.enzazaden.com/pl/produkty-i-uslugi/nasze-produkty/Green%20Lunar
https://www.enzazaden.com/pl/produkty-i-uslugi/nasze-produkty/Storka
https://www.enzazaden.com/pl/produkty-i-uslugi/nasze-produkty/Coronata
https://www.enzazaden.com/pl/produkty-i-uslugi/nasze-produkty/Strukta
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Hazera jest światowym liderem w branży nasiennej. Oferuje wiedzę, zaangażowanie i wsparcie agrotech-
niczne, łącząc wieloletnie doświadczenie z najnowszą technologią. Prowadzi hodowlę, dba o rozwój, wy-
twarza i wprowadza na światowe rynki szeroki asortyment odmian warzyw.
Centrale spółki Hazera znajdują się w Izraelu i w Holandii, a jej oddziały w jedenastu krajach. Oprócz tego, 
firma dysponuje rozległą siecią dystrybucyjną, obsługującą ponad 120 innych rynków. Międzynarodowa 
obecność i działalność sprawiają, że jesteśmy blisko naszych klientów, co umożliwia oferowanie wsparcia 
technicznego, reagowanie na potrzeby lokalnych producentów, hodowlę odmian dostosowanych do wa-
runków uprawy w określonych uwarunkowaniach klimatycznych i spełniających wymogi rynku.
Spółka Hazera jest własnością Limagrain Group, międzynarodowego koncernu działającego w branży rolniczej, z siedzibą we Francji. Jako 
spółdzielnia rolników, grupa Limagrain doskonale rozpoznaje potrzeby swoich klientów, dzięki czemu osiągnęła pozycję największej spółki 
nasiennej w Europie, specjalizując się w hodowli warzyw, upraw polowych oraz w wytwarzaniu produktów zbożowych. Dział nasion warzyw 
grupy Limagrain jest drugą największą firmą w tej branży na świecie.

 Castro F1 (17-1516 F1) 
Uniwersalna nowość

 Lucas F1
Doskonałe wyrównanie

 Newton F1
Wysokie plony, idealna do kwaszenia

Cechy odmiany:
 okres wegetacji 130-140 dni
 główki bardzo duże, 3-6 kg, wysoko 

osadzone na głąbie, liście z silnym  
nalotem woskowym, wnętrze o bar-
dzo dobrej strukturze

 rośliny z silnym systemem korze-
niowym, w polu charakteryzują się 
wysoką zdrowotnością, odporne na 
Fusarium sp. i choroby bakteryjne 
wywołane przez Xanthomonas sp. (IR)

Cechy odmiany:
 okres wegetacji ok. 135-140 dni
 główki duże, 3-4 kg, bardzo wyrównane, 

idealnie kuliste, intensywnie zielone;  
atrakcyjny, zielony kolor również po 
przechowaniu

 rośliny o silnym wigorze, system 
korzeniowy mocny, zbiór kilka dni 
wcześniejszy od odmiany Zoltan

 wysoka zdrowotność roślin

Cechy odmiany:
 okres wegetacji 115-125 dni
 główki bardzo duże, 5-8 kg, spłasz-

czone, o idealnej strukturze wnętrza; 
liście bardzo cienkie, białe, głąb  
wewnętrzny krótki

 rośliny o silnym systemie korzenio-
wym, dobrze sobie radzą nawet na 
słabszych stanowiskach

 odmiana o wysokiej zdrowotności  
i rekordowych plonach

Zastosowanie:
odmiana uniwersalna: na świeży 
rynek i dla przemysłu
Uwagi:
 możliwe przechowywanie do marca
 zalecane zagęszczenie  

25 000-40 000 szt./ha, w celu 
osiągnięcia większych główek 
uprawiać w mniejszym zagęszczeniu

Zastosowanie:
do kwaszenia, produkcji sałatek oraz 
na świeży rynek
Uwagi:
 odporność na Xanthomonas sp. (IR)
 zalecane zagęszczenie  

25 000-30 000 szt./ha

Zastosowanie:
na świeży rynek i do bardzo długiego 
przechowywania
Uwagi:
 po przechowaniu łatwa do obiera-

nia i przygotowania do sprzedaży
 zalecane zagęszczenie  

25 000-35 000 szt./ha

Hazera Poland   Hazera

 silny nalot woskowy ogranicza 
zasiedlanie przez szkodniki

 łatwy zbiór mechaniczny

Nowość

odmiana w badaniach  
rejestrowych

https://www.youtube.com/channel/UCszdJFi9WKMHpRPv3Q5PiGw/featured
https://www.facebook.com/hazeracorp/
https://hazera.pl/product/lucas-f1-17-1284/
https://www.warzywapolowe.pl/co-warto-wiedziec-o-uprawie-odmiany-castro-f1-uniwersalna-odmiana-kapusty-bialej-z-hazery/
https://hazera.pl/product/newton-f1-17-1184/
https://hazera.pl
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 Zoltan F1
Wysokie plony i najwyższa jakość po przechowaniu

 Ramenos F1
Idealna dla supermarketów

 Abel F1
Bardzo długie przechowywanie i wysoki plon

Cechy odmiany:
 okres wegetacji ok. 140 dni
 główki duże, 3-4 kg, kuliste, wnętrze 

bardzo zwarte, z cienkimi liśćmi i krót-
kim głąbem; liście zewnętrzne żywo-
zielone, po przechowaniu atrakcyjny, 
świeży wygląd

 rośliny o silnym wigorze i rozbudowa-
nym systemie korzeniowym

 łatwa w uprawie, dobrze znosi wyso-
kie temperatury i letnie okresy suszy

Cechy odmiany:
 okres wegetacji ok. 145 dni
 główki zwarte, kuliste, o masie 2-3,5 kg
 odmiana w polu wyróżnia się wysokim 

wyrównaniem i bardzo silną okrywą 
woskową (mniej atakowana przez 
wciornastki), dobrze znosi letnie upały

 dobrze toleruje zwiększenie za-
gęszczenia (nawet >40 000 szt./ha) 
tworząc główki o masie 2-2,5 kg

Cechy odmiany:
 okres wegetacji ok. 150 dni
 główki duże o masie 3-4 kg, wysoko 

osadzone na głąbie, po przechowaniu 
łatwo się obierają zachowując ciem-
nozielony kolor liści zewnętrznych

 rośliny o silnym wigorze, wysokiej 
zdrowotności, ograniczone zasiedlanie 
przez wciornastki

Zastosowanie:
na świeży rynek i do bardzo długiego 
przechowywania
Uwagi:
 po przechowaniu łatwa do obiera-

nia i przygotowania do sprzedaży
 zalecane zagęszczenie  

25 000-35 000 szt./ha

Zastosowanie:
na zbiór późnojesienny z przeznacze-
niem do bardzo długiego przechowy-
wania
Uwagi:
 odporność na bakteriozy wywoła-

ne przez Xanthomonas sp. (IR)
 zalecane zagęszczenie 

25 000-40 000 szt./ha

Zastosowanie:
na świeży rynek i do bardzo długiego 
przechowywania
Uwagi:
 odporność na bakteriozy wywoła-

ne przez Xanthomonas sp. (IR)
 zalecane zagęszczenie  

25 000-35 000 szt./ha

 Rozera F1
Atrakcyjny kolor po przechowaniu
Cechy odmiany:
 okres wegetacji ok. 130 dni
 główki owalne, 2-3 kg, wysoko osa-

dzone na głąbie
 liście ciemno zabarwione, z silnym 

nalotem woskowym
 roślina o silnym wigorze i mocnym 

systemie korzeniowym
 możliwa uprawa w dwóch terminach: 

z nasadzeń wczesnych zbiór już we 
wrześniu, z nasadzeń późnowiosen-
nych (nie później niż 10 czerwca) 

Zastosowanie:
na świeży rynek, przetwórstwo  
i do długiego przechowywania  
(do kwietnia)
Uwagi:
 zalecane zagęszczenie  

25 000-35 000 szt./ha
 odporność na Xanthomonas sp. (IR)

Piotr Różański | Rejon Polska Południowa | tel. 603 598 480 | piotr.rozanski@hazera.com

mailto:piotr.rozanski%40hazera.com?subject=
https://hazera.pl/product/rozera-f1-13-426/
https://hazera.pl/product/kapusta-abel/
https://hazera.pl/product/ramenos-f1/
https://hazera.pl/product/zoltan-f1/
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Rinda
Znana, bardzo plenna odmiana na zbiór letni

Ambrosia 
Wysoka odporność na choroby, szkodniki i warunki stresowe

Vestri
Do kwaszenia i na surówki

Galvatron
Odmiana polecana do przechowywania

Cechy odmiany:
 okres wegetacji 90 dni
 tworzy duże główki o masie 4-8 kg
 może być uprawiana w małym  
 zagęszczeniu na „duże główki”  
 lub w większym zagęszczeniu w celu  
 uzyskania mniejszych główek

Cechy odmiany:
 okres wegetacji 130-140 dni
 tworzy duże główki o masie 4-8 kg,  

mogące dorastać nawet do kilkunastu  
kilogramów

 wyróżnia się silnym wzrostem nawet  
w słabszych warunkach glebowo-  
-klimatycznych

 doskonała struktura wewnętrzna,   
delikatne unerwienie i krótki głąb

Cechy odmiany:
 najcenniejszą zaletą odmiany jest  
 smak – słodki, pozbawiony goryczy 
 dojrzałość zbiorcza 125 dni od sadzenia
 kuliste główki o masie 4-8 kg
 cienka krajanka z szatkowania daje 

gwarancję otrzymania kapusty kwa-
szonej wysokiej jakości

 dobrze znosi przechowywanie  
 w silosach

Cechy odmiany:
 kapusta do długiego przechowania,  
 o krótkim okresie wegetacji 115-120 dni
 masa główki 2,5-3,5 kg
 główki kuliste, bardzo wyrównane
 obfity nalot woskowy chroniący przed 

chorobami i szkodnikami
 możliwość przetrzymania w polu   
 ponad 30 dni po dorośnięciu
 wysoka zdrowotność

Zastosowanie:
doskonała na świeży rynek,  
przetwórstwo
Uwagi:
 odmiana na zbiór letni  
 zagęszczenie (w tys. szt./ha) 25-35

Zastosowanie:
świeży rynek, przetwórstwo
Uwagi:
 wysoka odporność na choroby  

HR Foc:1
 	zagęszczenie (w tys. szt./ha) 25-30
 	odmiana na zbiór jesienny
  do długiego przechowywania

Zastosowanie:
świeży rynek, przetwórstwo,  
przechowywanie
Uwagi:
 do długiego przechowywania 
 okres wegetacji 115-120 dni
 zagęszczenie (w tys. szt./ha) 25-45

 odporna na fuzariozę kapusty, 
duża tolerancję na starzenie w polu

Nowość

Zastosowanie:
świeży rynek, przetwórstwo
Uwagi:
 wysoka odporność na choroby 

HR Foc:1
 zagęszczenie (w tys. szt./ha) 25-35
 odmiana na zbiór jesienny

seminis vegetable seeds polska   Seminis Polska

https://www.facebook.com/Seminis-Polska-113560093794006/
https://www.youtube.com/channel/UCW3pXFVUGdND-idPWcQ2aWw
https://www.youtube.com/watch?v=bdRioA5U00Q&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=bdRioA5U00Q&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=5
https://www.seminis.pl/product/ambrosia/907
https://www.youtube.com/watch?v=bdRioA5U00Q&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=5
https://www.seminis.pl
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Nowość

SV3404JL
Przechowywanie do maja, idealna do supermarketów

Ferro
Odmiana, która bardzo długo nie pęka – do 3 miesięcy

Roxy
Odmiana do długiego przechowywania

Galaxy
Standard do długiego przechowywania

Cechy odmiany:
 okres wegetacji 140-145 dni
 bardzo dobre wyrównanie i zdrowotność
 rośliny o kompaktowych rozmiarach, 

wzniesionej rozecie liści i wysokim 
osadzeniu główek

 główki twarde i bardzo dobrze  
wypełnione

 średnia masa główki 2,0-4,0 kg
 nadaje się do uprawy w wysokim 

zagęszczeniu

Cechy odmiany:
 okres wegetacji 90-100 dni
 główka jasnozielona, bardzo zwarta, 

doskonale wybielona wewnątrz,  
o masie 2,5-5 kg

 głąb zewnętrzny wysoki, mocny, 
główki nigdy nie dotykają ziemi  
(przez co nie zagniwają od spodu)

 wysoki plon wyrównanych główek
 odmiana odporna na fuzariozę kapusty
 tolerancyjna na żerowanie wciornastka

Cechy odmiany:
 okres wegetacji 165 dni
 tworzy bardzo wyrównane, zwarte 

główki o masie 1,5-3,5 kg
 wysoka tolerancja na choroby  

grzybowe i bakteriozy
 wysoka zdrowotność w polu
 doskonała jakość główek podczas 

przechowywania

Cechy odmiany:
 okres wegetacji 175 dni
 masa główki do 4-8 kg
 chwalona przez producentów 

 za zdrowotność liści
 znikome objawy żerowania wciornastka
 wysoka jakość po okresie  

przechowywania
 sprawdzona w różnych latach  

i warunkach pogodowych

Zastosowanie:
świeży rynek, przetwórstwo,  
przechowywanie
Uwagi:
 wysoka odporność na choroby  

HR Foc:1
 zagęszczenie (w tys. szt./ha) 30-50

Zastosowanie:
świeży rynek, przechowywanie
Uwagi:
 wysoka zdrowotność
 do długiego przechowywania
 zagęszczenie (w tys. szt./ha) 25-50

Zastosowanie:
świeży rynek, przetwórstwo,  
przechowywanie
Uwagi:
 do długiego przechowywania
 zagęszczenie (w tys. szt./ha) 22-28

Zastosowanie:
świeży rynek i przetwórstwo
Uwagi:
 wysoka odporność na choroby  

HR Foc:1
 do krótkiego przechowywania
 zagęszczenie (w tys. szt./ha) 25-40
 zbiór letni

Piotr Dutkowski | Rejon Polski Centralnej | Dział rozwoju produktu: kapusta, kalafior, brokuł  
tel. kom. 660 507 692 | piotr.dutkowski@bayer.com

mailto:piotr.dutkowski%40bayer.com?subject=
https://www.seminis.co.uk/product/roxy/738
https://www.youtube.com/watch?v=BL9pHe-JldE&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=bdRioA5U00Q&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=5
https://www.seminis.pl/product/sv3404jl/695
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 Marconi F1 (SGW0443)
Uniwersalność w uprawie
Cechy odmiany:
 okres wegetacji 135-140 dni
 masa główki przy zagęszczeniu  

30-35 tys. roślin na 1 ha: 3,0-4,0 kg,  
a przy 50-60 tys. roślin na 1 ha:  
1,5-2,5 kg

 dobry wigor, wyrównana i zdrowa
 łatwa w obieraniu
 niski procent strat w obieraniu  

po długim przechowywaniu

Zastosowanie:
do długiego przechowywania
Uwagi:
 wysoka tolerancja na wciornastka

 odporność na Fusarium sp.
	kulista i gładka główka, zielony liść 

po przechowywaniu

Nowość

Nowość

Nowość

 Toreador F1
Idealna latem
Cechy odmiany:
 okres wegetacji 105-110 dni
 bardzo dobre wyrównanie
 wysoka tolerancja na wciornastka
 główki dorastające do 2,5-3 kg
 możliwość uprawy w wyższym
 zagęszczeniu
 bardzo dobra trwałość polowa
 silny nalot woskowy na liściach

Zastosowanie:
na świeży rynek, rekomendowany 
zbiór w terminach letnich
Uwagi:
 doskonały produkt  
 dla supermarketów

Nowość

 Adelco F1 (SGW0250)
Nowa jakość w jesiennym przetwórstwie
Cechy odmiany:
 okres wegetacji 125-135 dni
 znakomite wyrównanie główek
 pod względem masy oraz kształtu
 mocny system korzeniowy gwaran-  

tuje dużą stabilność uprawy  
w różnych warunkach glebowych

 wysoki potencjał plonotwórczy
 wysoka zdrowotność roślin
 główki dorastają do 8-9 kg

Zastosowanie:
przetwórstwo, krótkie przechowywanie
Uwagi:
 możliwość dłuższego pozostawiania 

w polu bez utraty jakości

 bardzo dobra struktura  wewnętrzna, 
charakteryzuje się najwyższą 
jakością surowca

 Professor F1 (SGW0363)
Dobre efekty uprawy w każdych warunkach
Cechy odmiany:
 okres wegetacji 130-140 dni
 uprawiana w mniejszym zagęszczeniu
 (27 tys. roślin na 1 ha) tworzy lekko 

spłaszczone główki, o masie 8-9 kg, 
przeznaczone do przetwórstwa

 uprawiana przy większym zagęszczeniu 
tworzy główki o masie 3-4 kg,

 nadające się do przechowywania
 wysoka tolerancja na wciornastki

Zastosowanie:
świeży rynek i przetwórstwo
Uwagi:
 silny nalot woskowy, wysoka 

odporność na fuzariozę

 rośliny o mocnym wigorze  
i bardzo wysokiej zdrowotności

syngenta polska   syngenta polska

https://www.facebook.com/SyngentaPoland/
https://www.youtube.com/user/SyngentaPolska
https://www.youtube.com/watch?v=hIDsRzEsOfw&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=17
https://www.youtube.com/watch?v=g5ZSMywIsck&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=24
https://www.youtube.com/watch?v=emixSiTYnCI&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=m6kn-3JWU2g&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=19
https://www.syngenta.pl/
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 Kepler F1 (SGW0437)
Stabilność plonowania w zmiennych warunkach

 Sarmello F1 (SGW0395)
Płaska i smaczna

 Storidor F1
Średnia wielkość, do bardzo długiego przechowywania

Cechy odmiany:
  okres wegetacji 135-140 dni
 masa główki 3,5-4,5 kg
 dobry wigor, wyrównana i zdrowa
 tolerancja na wciornastka
 doskonała struktura wewnętrzna
 bardzo zdrowa w polu i w przecho- 
 wywaniu
 odporność na Foc-1

Cechy odmiany:
 okres wegetacji 85-95 dni
 masa główki, zależnie  
 od zagęszczenia, 2,0-4,0 kg
 dobry wigor, bardzo wyrównana  
 i zdrowa
 odporność na Foc-1
 mocno spłaszczony kształt –  
 typ coolwrap
 silny nalot woskowy

Cechy odmiany:
 okres wegetacji 130-135 dni
 2,5-3,5-kg główki utrzymujące mocno 

zieloną barwę w trakcie przechowywania
 wysoki plon i jakość, dzięki dużemu 

wyrównaniu i jednolitemu kształtowi 
główek

 bardzo łatwe i szybkie przygotowanie
 kapusty do sprzedaży
 stabilna, osadzona na wysokim głąbie 
 silny i szybki wzrost,

Zastosowanie:
do bardzo długiego przechowywania
Uwagi:
 zielona barwa liści po przechowy-

waniu
 wysoki plon

Zastosowanie:
 świeży rynek, z możliwością krót-
kiego przechowywania;  
 na gołąbki i do surówek
Uwagi:
 wysoka trwałość pozbiorcza

Zastosowanie:
do długiego przechowywania  
z przeznaczeniem na świeży rynek
Uwagi:
 szeroki wachlarz zastosowań  

produktu po przechowaniu

 odmiana odporna na Fusarium sp.
 silny system korzeniowy

Nowość

Nowość

 Kilaplon F1
Bezpieczeństwo uprawy i stabilność plonowania
Cechy odmiany:
 okres wegetacji 130-135 dni
 znaczne wyrównanie
 silny system korzeniowy
 główki dorastają do 7,5-9 kg
 wysoka zdrowotność roślin
 bardzo dobra struktura wewnętrzna

Zastosowanie:
przetwórstwo
Uwagi:
 doskonała do kwaszenia

Władysław Tokarczyk | Polska Południowa: marchew, burak, cebula, sałata | tel. 600 34 25 25 | wladyslaw.tokarczyk@syngenta.com

mailto:wladyslaw.tokarczyk%40syngenta.com?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=6tWWR2JyE08&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=m6kn-3JWU2g&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=19
https://www.youtube.com/watch?v=hIDsRzEsOfw&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=17
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O to, jakie oczekiwania w stosunku do producentów kapusty mają firmy kierujące ten towar na ry-
nek, postanowiliśmy zapytać Macieja Minora oraz Tadeusza Kozerę z działu technologii produkcji 
w spółce Amplus z Prandocina koło Słomnik. Warto zaznaczyć, że jest to obecnie jedno z najwięk-
szych w Polsce przedsiębiorstw dostarczających warzywa i owoce do krajowych, a także zagranicz-
nych sieci handlowych. I właśnie kapusty stanowią dla tej firmy jeden z ważniejszych produktów 
zarówno w wolumenie, jak i w wartości sprzedaży. 

– Panie Macieju, dlaczego warzywa kapustne mają dla Was tak 
duże znaczenie jeśli chodzi o wolumen sprzedaży?
Maciej Minor: Spowodowane jest to dużą różnorodnością tej 
grupy warzyw, która w ostatnim czasie powiększa się o nowe 
typy, np. takie jak kapusta stożkowa czy wypromowana przez 
nas kapusta biała sprzedawana pod marką Coolwrap. Na to 
wszystko nakłada się możliwość sprzedaży tego warzywa przez 
cały rok oraz dostępność w ofercie różnych odmian. W ostatnich 
dwóch latach mogliśmy oferować plantatorom dobre ceny za 
te warzywa. Wzrost nasadzeń w bieżącym sezonie przełożył 
się na wzrost podaży, a tym samym na poziom cen, które są 
znacznie niższe od oferowanych przez nas w ubiegłym roku. 
Z zadowoleniem muszę natomiast powiedzieć, że stale zwięk-
sza się w naszej firmie sprzedaż kapust o płaskich główkach. 
Wypromowaliśmy je pokazując, że są świetne na przykład do 
produkcji gołąbków. Obserwujemy wzrost sprzedaży kapusty 
tego typu w wielu sieciach handlowych. Wpisuje się ona w po-
trzeby konsumentów, którzy poszukują łatwej w przygotowaniu 
i smacznej kapusty. Te dwa parametry bez wątpienia warto 
uwzględniać w planowaniu nasadzeń. W praktyce co roku 
produkcję kapusty „płaskiej” zwiększamy o 30%. Nie przypusz-
czam jednak, abyśmy obecny areał nadal znacznie powiększali, 
będziemy natomiast chcieli wydłużyć jej podaż oraz poprawić 
końcową jakość oferowanego produktu.

– Co w sektorze kapusty głowiastej białej? Czy w tym przy-
padku obserwujecie jakieś zmiany, a może macie preferencje 
odmianowe?
M.M.: Bez wątpienia już na etapie wyboru odmiany czy też 
gęstości nasadzeń trzeba wiedzieć, gdzie będzie prowadzona 
sprzedaż. Decydując się na współpracę z takimi podmiotami, 
jak nasz, który większość produkcji kieruje do sieci handlowych, 
należy pamiętać, że oferowane główki powinny mieć masę 
w przedziale 1,0-2,5 kg, być zwarte i wolne od porażenia przez 
choroby i szkodniki. Nie mamy natomiast wymagań czy też 
preferencji co do kupowanych odmian kapusty. Muszą one 
oczywiście spełniać wymagania jakościowe odbiorców. My-
ślę jednak, że w przyszłości powstanie może katalog odmian 
rekomendowanych przez naszą firmę do uprawy. Jeśli tak się 
stanie, dobrze, by oferowana przez nas kapusta była opisy-
wana nazwą odmiany, tak jak na przykład jabłka czy czosnek 
odmiany Harnaś. Skończenie z anonimowością kapusty może 
pozwolić na zwiększenie sprzedaży określonej odmiany i praw-
dopodobnie za takie główki będzie można uzyskać wyższą 
cenę. Konsument musi jednak wiedzieć, dlaczego warto kupić 
tę konkretną odmianę i dlaczego ma za nią więcej zapłacić. 
W związku z tym może być potrzeba stworzenia odpowiedniej 
marki, tak jak zrobiliśmy w przypadku kapusty białej oferowanej 
w ramach marki Coolwrap.

O przyszłości uprawy kapusty 
– rozmowa z operatorem rynkowym

– Ważnym sektorem zagospodarowania kapusty białej jest 
oczywiście kwaszenie. Czy w tym zakresie również działacie?
M.M.: Od dwóch lata nasza firma sprzedaje kapustę kiszoną 
oferowaną pod marką „Natura Smaku”, w ramach której kiszona 
kapusta z gospodarstw konwencjonalnych oferowana jest ze zna-
kiem Premium, a z ekologicznych – z dopiskiem „Eko”. Wszystko 
wskazuje na to, że poszukiwanie przez konsumentów zdrowych 
produktów będzie powodowało wzrost spożycia właśnie warzyw 
kiszonych. Uważam również, że w technologii ekologicznej zdecy-
dowanie łatwiej wyprodukować kapustę nadającą się do kiszenia 
i zapewne też do surówek, których produkcję również planujemy 
w przyszłości uruchomić. Możemy się pochwalić ubiegłorocznym 
zakupem 2200 ton ekologicznej kapusty białej do kiszenia, w tym 
roku będzie to na pewno ponad 1000 ton.

– Jakie są, Pana zdaniem, największe zagrożenia czy też wy-
zwania dla osób uprawiających kapustę?
MM: Z agrotechnicznego punktu widzenia największym za-
grożeniem są choroby bakteryjne, na przykład powodowane 
przez Xanthomonas sp., czy kiła kapusty, a spośród szkodni-
ków – mączlik warzywny, który jest szczególnie niebezpieczny 
w uprawie kapust późnych oraz naszego Coolwrapa. W tym 
roku w wielu gospodarstwach wystąpiła ze szczególnym nasi-
leniem kiła kapusty, negatywnie wpływając na plon. W związku 
z tym, dobrze planować trzeba nie tylko sposób sprzedaży, 
ale również – a może przede wszystkim – starannie wybierać 
pola do uprawy kapusty. Ważne jest prawidłowe zmianowanie, 
z którym są w wielu gospodarstwach problemy, ale bez niego 
coraz trudniej będzie uzyskać satysfakcjonujący plon. Wielu 
plantatorów nie docenia również roli szkodliwych nicieni. Jeśli 
wystąpią one w glebie na polu łącznie z grzybami patogenicz-
nymi, mogą – nawet przy małej presji ze strony patogenów 
– odpowiadać za wystąpienie choroby, a raczej kompleksu 
chorobowo-nicieniowego. Dlatego gleby należy badać również 
na obecność nicieni.

– W jaki sposób zatem wspieracie dostawców w doskonaleniu 
ich warsztatu pracy?
M.M.: Oferowana przez nas kapusta musi być przede wszyst-
kim bezpieczna dla konsumenta, jeśli chodzi o takie parame-
try, jak zawartość metali ciężkich czy pozostałości środków 
ochrony roślin – nie mogą one przekraczać przypisanego 
danemu asortymentowi poziomowi MRL, czyli najwyższego 
dopuszczalnego stężenia. Uważam, że z wyjątkiem chorób 
bakteryjnych, sytuacja jeśli chodzi o zwalczanie chorób czy 
szkodników w uprawie kapusty nie jest tak zła, jak na przykład 
w przypadku kalafiorów. Pomocne okazują się nowo zarejestro-
wane preparaty do zwalczania szkodników. Skutecznie można 
również zabezpieczyć kapustę przed chorobami korzystając 
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z fungicydów zarejestrowanych dla tej uprawy. Przybywa też 
produktów biologicznych do ochrony.

Szkodnikiem, który w tym roku zaskoczył wielu producentów 
kapusty, była np. śmietka kapuściana. Sądzę, że w kolejnym se-
zonie może stanowić jeszcze poważniejszy problem, w związku 
z zakazem użycia w uprawie kapusty ważnej substancji aktywnej, 
jaką jest tiachlopryd. W ten sposób liczba zarejestrowanych 
zoocydów znów się zmniejszy, dlatego zapewne wzrośnie zna-
czenie zaprawiania rozsady i rozsądnego stosowania środków 
do zwalczania tego szkodnika w trakcie uprawy. Prawidłowego 
opanowania wymagają też oczywiście populacje wciornastków 
oraz tantnisia krzyżowiaczka, ale w ich przypadku bardzo dobre 
efekty dał w tym roku Affirm. Uważam, że jest duża szansa, iż 
pozwoli wyeliminować problem tego szkodnika.

– Panie Tadeuszu, czy pozostałości substancji aktywnych środ-
ków ochrony roślin w warzywach są problemem?
Tadeusz Kozera: Myślę, że dla wielu operatorów rynkowych jest 
to obecnie problem numer jeden, gdyż wszystkie sieci handlowe 
wymagają warzyw bezpiecznych dla konsumenta. Naszej firmie, 
dzięki wieloletniej współpracy ze sprawdzonymi dostawcami, 
udało się w praktyce wyeliminować ten problem. Są, oczywiście, 
sezony, kiedy trudno utrzymać te normy. Przykładem z ostatnich 
lat jest mączlik warzywny, do którego zwalczania można używać 
preparatu Movento – aby jednak przyniosło to zamierzony efekt, 
musi być zastosowany na larwy L1. Użyty w późniejszym termi-
nie nie wykazuje zadowalającej skuteczności. Dlatego tak ważne 
jest prawidłowe prowadzenie monitoringu i wykonanie zabiegu 
w odpowiedniej fazie. Wycofanie z użycia w uprawie kapusty 
chloropiryfosu będzie powodowało nasilenie wystąpienia śmietki 
kapuścianej. Co prawda pojawiły się dwa preparaty zarejestrowane 
do jej zwalczania –  Veri mark do zaprawiania rozsady oraz Benevia 
do opryskiwania – ale Benevia, mimo swojej skuteczności, dla wielu 
plantatorów przy okresowo występujących niskich cenach kapusty 
uważana jest za zbyt kosztowną do użycia. Przestrzegałbym jednak 
producentów tego warzywa przed sięganiem po chloropiryfos do 
ochrony upraw, gdyż normy dla tej substancji aktywnej w przypadku 
kapusty zostały w 2016 roku zmniejszone z 1 mg/kg do 0,01 mg/kg. 
Bardzo dobrym preparatem do zwalczania wciornastków jest Spintor, 
ale w tym roku brakowało go na rynku, o czym informowali nas 
producenci dostarczający kapustę do naszej firmy.

– Czy Wasza firma w jakiś sposób wspiera plantatorów w pra-
widłowej agrotechnice kapusty?
M.M.: Staramy się pomagać producentom w przygotowaniu się 
do sezonu i ułatwiamy zapoznanie z aktualnymi wymaganiami, 
poprzez organizowanie różnego rodzaju szkoleń. Widzimy, że coraz 
więcej dobrych efektów daje stosowanie preparatów biologicz-
nych. Poprzez związaną z nami firmę AgroSmartLab przekazuje-
my plantatorom, którzy są naszymi kontrahentami, komunikaty 
o wystąpieniu danego szkodnika czy choroby. Uważam, że każdy 
producent warzyw na swoich plantacjach taki monitoring powinien 
prowadzić we własnym zakresie. Sądzę, że bez dokładnych lustracji 
nie da się obecnie, przy ograniczonej liczbie zabiegów ochrony, 
produkować zdrowych warzyw. Trafione w czasie zabiegi są nie 
tylko bardzo skuteczne, ale również generują duże oszczędności, 
dlatego nie warto oszczędzać na dobrym monitoringu.

– Jak ocenia Pan rynkowe perspektywy kapusty?
M.M.: O każdej porze roku jest zapotrzebowanie na kapustę. 
Dzięki wprowadzeniu do sprzedaży kapust „cukrowych” o kształcie 
stożka, coraz lepszych kapust wczesnych czy też tych o płaskich 
główkach, jest szansa na zwiększenie zainteresowania konsumen-

tów tym warzywem. Te nowe typy kapusty stanowią, oczywiście, 
rynkowe uzupełnienie oferty kapusty białej lub czerwonej do 
produkcji surówek albo na gołąbki czy do szybkiego przygotowa-
nia. Bardzo ważne elementy, które decydują o stabilizacji rynku 
kapusty, to związanie się plantatora z odbiorcami i wzajemne 
poszanowanie. Jest to szczególnie istotne w latach nadprodukcji, 
które pokazują, że wygrywają osoby mające stałych, zaufanych 
partnerów. W związku z tym zachęcam, żeby – zanim pomyśli 
się o przyszłorocznych nasadzeniach – znaleźć odbiorcę plonu 
i dopasować technologię uprawy do oczekiwań tego kontrahenta. 
Nasza firma ma już dużą grupę stałych dostawców, ciągle jed-
nak pojawiają się nowi i dotyczy to też partnerów handlowych. 
Staramy się współpracować bezpośrednio z producentami ka-
pusty, z ominięciem pośredników. Ważne, aby dostarczane do 
nas partie warzyw były standaryzowane pod względem jakości 
oraz ich bezpieczeństwa dla konsumentów (poszczególne sieci 
handlowe mają różne wymagania). Liczymy także na współpracę 
z dostawcą przez możliwie długi okres w sezonie podaży danego 
typu kapusty, przy odpowiednich wolumenach produktu.
T.K.: Dobrze byłoby, gdyby nasza współpraca z plantatorami 
opierała się na wieloletnich umowach kontraktacyjnych z ceną 
gwarantowaną. Aby jednak tak się stało, rynek musi być zdecydo-
wanie bardziej zorganizowany. Szansą na jego konsolidację mogą 
być tylko duże podmioty, czy to tworzone przez plantatorów, 
czy też takie firmy, jak nasza. Nasze doświadczenia pokazały, 
że osoby przez kilka lat dostarczające do nas kapustę widzą, 
że stałe ceny – mimo że czasami niższe niż można uzyskać na 
wolnym rynku – dają zawsze pewność sprzedaży plonu, nawet 
w latach, gdy warzywo to trudno sprzedać bezpośrednio z go-
spodarstwa. A że taka współpraca się opłaca, wiedzą zwłaszcza 
duzi producenci, którzy współpracują z nami od lat. Nie warto też 
za wszelką cenę zwiększać nasadzeń kapusty. Coraz większego 
znaczenia będzie nabierało, jak już wspomnieliśmy, znalezienie 
właściwej niszy rynkowej czy oferowanie określonej odmiany 
lub stworzonej dla niej marki, która pozwoli na takim produkcie 
dobrze zarobić. Prawdopodobnie też będzie rosło znacznie 
różnych form przetwarzania kapusty, które pozwolą oferować 
to doskonałe i zdrowe warzywo z wartością dodaną.

– Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiali przedstawiciele portalu warzywapolowe.pl

Maciej Minor (z lewej) i Tadeusz Kozera z firmy Amplus          fot. firmowe
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