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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). 

 ** Aplikacja szczególnie istotna na glebach o wysokim pH; 2-3 razy w sezonie, zabieg można wykonać łącznie z YaraTera CALCINIT.
*** Oprysków 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.
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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 wybranych gatunków warzyw i informacje o produktach firmy, dostępne są na stronie firmy w zakładce:  
www.yara.pl/odzywianie-roslin/warzywa/ i 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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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). 

 ** Aplikacja szczególnie istotna na glebach o wysokim pH; 2-3 razy w sezonie, zabieg można wykonać łącznie z YaraTera CALCINIT.
*** Oprysków 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 (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

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 wybranych gatunków warzyw i informacje o produktach firmy, dostępne są na stronie firmy w zakładce:  
www.yara.pl/odzywianie-roslin/warzywa/ i 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

https://www.yara.pl/siteassets/broszury/horti/nawozenie_cebuli.pdf/


4

Wybór ma znaczenie 

Cebula to bardzo specyficzny gatunek wśród warzyw uprawianych w Polsce. Jej rozwój jest bowiem ściśle związany z dłu-
gością dnia i ilością światła docierającego do roślin. Są to zarazem rośliny uprawiane na całym świecie, choć poszczególne 
typy odmian dostosowane są do warunków, jakie panują w danej strefie klimatycznej. Polskim producentom znane są przede 
wszystkim odmiany typu Rijnsburger. To cebule, których zgrubienia wykształcają w warunkach długiego dnia, czyli w naszej 
strefie geograficznej od czerwca do sierpnia. Zazwyczaj mają żółtą, trwałą łuskę i są przydatne do długiego i bardzo długiego 
przechowywania. Jest to grupa odmian o dobrych parametrach plonotwórczych i z prawidłowo prowadzonych plantacji moż-
liwe jest uzyskiwanie plonu na poziomie 80-90 t/ha. Drugą grupą cebul jest typ amerykański, ich rozwój również przebiega 
w warunkach dnia długiego. Cechuje je mocny system korzeniowy, duży wigor i silny wzrost, dzięki czemu są mniej podatne 
na choroby systemu korzeniowego. W porównaniu z „rijnsburgerami” cebule te tworzą słabszą łuskę i są mniej przydatne do 
długiego przechowywania. W ostatnich latach rośnie popularność odmian typu hiszpańskiego, w przypadku których two-
rzenie zgrubień cebulowych odbywać się może w warunkach średniej długości i długiego dnia. Ta grupa tworzy duże cebule, 
z czym związany jest wysoki potencjał plonotwórczy (plon 100 t/ha i większy). Odmiany te mają duży wigor i silny system 
korzeniowy. Szczypior jest mocno rozbudowany, ale w porównaniu z „rijnsburgerami” jego pokrywa woskowa jest cieńsza, 
z czym związana jest nieco wyższa podatność roślin na choroby grzybowe, a szczypior jest bardziej narażony na uszkodzenia 
spowodowane nieodpowiednimi dawkami herbicydów czy nawozów dolistnych. Odmiany typu hiszpańskiego uprawiane są 
głównie przez tych producentów, którzy produkują cebule przeznaczone do obierania. Nie nadają się one do długiego prze-
chowywania (maksymalnie do lutego). W Polsce w produkcji można napotkać też cebule należące do mniej znanych grup, 
np. typu Stuttgarter, o różnym zabarwieniu łuski (biała, czerwona i żółta), które zazwyczaj uprawia się jako ozime (z siewu 
pod koniec sierpnia, na początku września). Na świecie uprawia się ponadto cebule typu japońskiego (odmiany średnio 
krótkiego dnia) i typ Grano (krótkiego dnia). Alternatywnym sposobem jest w naszym kraju uprawa cebuli z dymki, co jest 
szczególnie popularne przy wczesnej produkcji na zbiór pęczkowy (ze szczypiorem) lub w celu uzyskania wczesnej, zbieranej 
już pod koniec sierpnia cebuli w łusce. 

Niektóre firmy hodowlane wyspecjalizowały się w produkcji nasion odmian należących do poszczególnych typów, inne mają 
w ofercie całe ich spektrum, uwzględniające wszystkie grupy przydatne do uprawy w Polsce. „Wartością dodaną” odmiany może 
być tolerancja lub wręcz odporność jej roślin na niektóre patogeny (np. mączniak rzekomy cebuli) lub na niekorzystne zjawiska 
pogodowe. Odmiany o mocnym systemie korzeniowym (typ hiszpański i amerykański) będą lepiej znosić stres związany z defi-
cytem wody, mogą być więc preferowane przez tych plantatorów, którzy nie dysponują systemem nawadniania lub prowadzą 
uprawę na słabych glebach. Ważną cechą odmiany jest też jakość łuski, którą tworzy. Gdy planuje się długie przechowywanie 
plonu, warto wybierać przede wszystkim odmiany typu Rijnsburger, o mocnej, trwałej łusce.

To tylko niektóre aspekty związane z wyborem odmiany tego warzywa. W przygotowanej publikacji staraliśmy się zebrać 
odmiany przeznaczone do uprawy w naszej strefie klimatycznej i polecane obecnie przez poszczególne firmy nasienne. Wydaje 
się, że jest w czym wybierać. Życzymy zatem Czytelnikom dobrych wyborów i satysfakcjonujących plonów w nadchodzącym 
sezonie uprawowym. Po bieżące informacje o tym, co dzieje się na polach oraz jak sobie radzić z problemami, jakie w sezonie 
występują w uprawach, zapraszamy natomiast na nasz portal warzywapolowe.pl, na którym codziennie znajdziecie świeżą 
porcję warzywniczych wiadomości. 
  

         redakcja portalu warzywapolowe.pl
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Władysław Tokarczyk – Syngenta Polska
Cebula, dzięki dużym możliwościom przystosowawczym, uprawiana jest w praktyce na całym świe-
cie. Nie oznacza to jednak, że każda odmiana da zadowalające wyniki w każdej strefie geograficznej. 
Wyróżnia się co najmniej cztery podstawowe typy cebuli, których uprawa związana jest z określoną 
strefą geograficzną.

Typ Rijnsburger
W naszej strefie geograficznej największe znaczenie mają 
cebule, które określane są jako rośliny dnia długiego. Są to 
cebule w typie Rijnsburger charakteryzujące się między innymi 
przydatnością do długiego przechowywania. Ta cecha daje 
możliwość podawania ich na rynek przez okres co najmniej 
sześciu miesięcy. Z ekonomicznego punktu widzenia jest to 
cecha cenna, ponieważ pozwala na rozłożenie dostaw na długi 
okres oraz umożliwia sterowanie sprzedażą, w celu uzyskania 
najlepszego wyniku finansowego. O wartości odmian w typie 
Rijnsburger świadczyć będzie przede wszystkim jakość łuski 
okrywającej. Powinna być ona trwała, najlepiej dobrze zasycha-
jąca i wielowarstwowa (fot. 1). Cebule o takiej łusce nie tylko 
będą dobrze się przechowywać, ale też są w mniejszym stopniu 
narażone na uszkodzenia w trakcie obróbki i przygotowania 
do sprzedaży. Większość oferowanych przez firmę Syngenta 
odmian należących do tego typu cechuje się mocną i trwałą 
łuską, która wręcz utwardza się jeszcze w trakcie okresu prze-
chowywania. Ważną ich cechą, zwłaszcza z punktu widzenia 
długiego przechowywania, będzie również twardość cebul, 
która sprawia, że nie odkształcają się one, zwłaszcza gdy są 
składowane w wysokich pryzmach.

Trendy na rynku cebuli

Fot. 1. Cechą dobrej odmiany jest mocna i trwała łuska, którą cha-
rakteryzuje się m.in. odmiana Vision F1

fot. M. Podymniak
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Cebula czerwona
W krajach zachodniej Europy widać rosnące zapotrzebowanie 
na czerwoną cebulę (fot. 2), która jest również popularna 
w krajach azjatyckich, na przykład w Indiach. Związane jest 
to z nawykami żywieniowymi i coraz większą obecnością 
czerwonej cebuli w kulinariach. Wydaje się, że w centralnej 
Europie, w tym w Polsce taki trend wystąpi nieco później. 
Widzimy jednak rosnący popyt na cebulę czerwoną ze strony 
odbiorców, a dość stabilne ceny tego produktu mogą skłaniać 
do wzrostu zainteresowania uprawą. Portfolio czerwonych 
cebul w ofercie większości firm nasiennych również się po-
szerza, jest więc w czym wybierać.

W typie hiszpańskim
Wzrost zainteresowania cebulą typu hiszpańskiego jest widocz-
ny po okresach wysokich cen na cebule w dużym kalibrażu. Są 
to ogólnie odmiany do uprawy w ciepłym klimacie, cechujące 
się dużym wigorem i szybkim tempem wzrostu. To sprawia, 
że również uzyskiwane kalibraże cebul są zazwyczaj większe 
niż u typowych „rijnsburgerów”. W opinii wielu producentów, 
odmiany typu hiszpańskiego są też mniej podatne na choroby 
systemu korzeniowego powodowane przez Fusarium sp. czy 
Pyrenochaeta terrestris, sprawcę różowienia korzeni cebuli. Nie 
jest to do końca prawda. Odmiany tego typu mają z reguły 
mocniejszym system korzeniowy niż „rijnsburgery”, a także 
są w stanie dość szybko go zregenerować. To sprawia, że 
na stanowiskach zagrożonych powyższymi chorobami radzą 
sobie dość dobrze. W przypadku „hiszpanów” bardzo ważny 
jest termin siewu nasion. W Polsce należy je wysiewać między 
5 a 20 kwietnia, tak by uniknąć zjawiska jarowizacji szczypioru, 
co niestety jest dość częste u tej grupy odmian. Odmiany te 
są bardziej podatne na mączniaka rzekomego i wymagają 
większej uwagi, jeśli chodzi o jego zwalczanie i, zazwyczaj, 
większej liczby zabiegów. Cebule typu hiszpańskiego przy 
odpowiedniej agrotechnice zapewniają na ogół bardzo dobry 

plon dużych cebul, które nadają się zwłaszcza do obierania, 
ale również często wykorzystywane są w sprzedaży na rynku 
świeżych warzyw.

Bieżący sezon
Ten sezon sprzedaży cebuli w Europie należy do szczególnie 
udanych. Od czasu zbioru do końca 2020 roku Holandia wy-
eksportowała 724 000 ton cebuli, co stanowi około 60% jej 
zapasów w tym kraju. Było to skutkiem sytuacji w Azji, głównie 
w Indiach, gdzie zanotowano niskie plony, co spowodowało 
niedobór tego warzywa i wzrost cen. Na początku stycznia 
2021 r. holenderski eksport na ten rynek zmniejszył się jednak, 
w związku z dostarczaniem tam świeżej cebuli z trwających 
zbiorów w Afryce.

Fot. 2. Rośnie zainteresowanie cebulą czerwoną

Fot. 3. Zwalczanie chwastów jest szczególnie ważne w początkowym okresie wzrostu cebuli, zwłaszcza gdy wschody są wydłużone
fot. 1-4 M. Podymniak



https://www.youtube.com/watch?v=aatEtzR4hqw
https://www.youtube.com/watch?v=3F-KaYevxK0&list=PL23lRyBp0RXSPXVOOqnrziFX05fKK-2BS
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W holenderskim biznesie cebulowym cały czas trwa analiza 
światowej sytuacji w uprawie cebuli, pod kątem eksportu tego 
warzywa do krajów północnej Afryki (np. do Senegalu), ale też 
wschodnioeuropejskich (na Ukrainę, Białoruś, do Rosji) bezpo-
średnio po zbiorach. W marcu i kwietniu można się spodziewać 
wzrostu zainteresowania cebulą, zwłaszcza towarem dobrej 
jakości do sprzedaży marketowej. Dotyczy to rynku zarówno 
w środkowej, jak i wschodniej Europie.

Trudności uprawowe
Zmiany klimatu, a także surowe przepisy dotyczące ochrony 
upraw niepokoją farmerów uprawiających cebulę. Szczególnie 
dużego znaczenia nabiera fakt, że po wycofaniu zaprawy na-
siennej Mundial zaprawianie nasion cebuli przeciwko śmietce 
cebulance i wciornastkom stanowi obecnie poważny problem. 
Wyzwaniem jest umiejętne stosowanie herbicydów, tak by z jed-
nej strony uzyskać oczekiwany efekt likwidacji zachwaszczenia, 
z drugiej zaś nie zaszkodzić uprawianym roślinom (fot. 3). Spore 
ograniczenia dotyczą producentów, którzy dostarczają cebulę do 
supermarketów. Odbiorcy ci oczekują przede wszystkim cebuli 
w określonym kalibrażu, ale również mają wymagania pod kątem 
dopuszczalnych poziomów pozostałości. W tym względzie wiele 
sieci handlowych wprowadza własne restrykcje, których należy 
przestrzegać, by móc dostarczać do nich produkty.

Na zachodzie Europy farmerzy oczekują kompleksowo za-
prawionych nasion również przeciwko szkodnikom. Na naszym 
kontynencie nie bez znaczenia dla przechowalnictwa cebuli jest 
zbliżający się nieuchronnie zakaz stosowania kwasu maleinowego, 
który zapobiega wyrastaniu szczypioru u przechowywanej cebuli.

Uprawa ekologiczna
W ostatnich latach zwiększa się zainteresowanie ekologiczną 
uprawą cebuli. Szczególnie jest to widoczne w Niemczech 
i Wielkiej Brytanii, ale również w krajach skandynawskich. 
Z tym trendem wiąże się też wzrost zainteresowania odmia-

nami z odpornością na mączniaka rzekomego. Uprawa cebuli 
w systemie ekologicznym jest jak najbardziej możliwa, ale 
jednocześnie kosztowna i związana ze znacznym spadkiem 
plonowania względem upraw konwencjonalnych. Szczególnie 
trudne jest w takim systemie eliminowanie zachwaszczenia 
(ręcznie i mechanicznie) oraz zwalczanie chorób, w tym mącz-
niaka rzekomego cebuli. W uprawie ekologicznej w tym zakresie 
pomóc może wybór odmian odpornych lub mało podatnych na 
tę chorobę. Syngenta ma już w swojej ofercie takie odmiany. 
Na razie są one jednak dostępne tylko na zamówienie (wysokie 
koszty produkcji nasion i ograniczona ich dostępność).

Problematyczny wciornastek
Prowadzone są szeroko zakrojone prace, które mają na celu 
wypracowanie skutecznych metod walki z wciornastkami. Jest 
to duże wyzwanie, w związku ze wzrostem średniej temperatury 
w sezonie wegetacyjnym oraz silną migracją tego szkodnika. Naj-
lepsze możliwości jego zwalczania daje ochrona chemiczna, pod 
warunkiem jednak, że zabiegi wykonane zostaną w odpowiednim 
terminie. W tym celu konieczne jest prowadzenie regularnego 
monitoringu upraw (fot. 4), tak by stwierdzić obecność tego szkod-
nika, gdy tylko się pojawi na danej plantacji. W Polsce, podobnie 
jak w innych krajach, wciornastek z roku na rok coraz wcześniej 
pojawia się w uprawach cebuli i niekiedy już w pierwszej dekadzie 
czerwca konieczne są pierwsze zwalczające go zabiegi. Dotyczy to 
zwłaszcza plantacji zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie upraw 
cebuli zimującej lub dymki, w których szkodnik ten występuje 
znacznie wcześniej niż na cebulach z siewu.

Ponad 40% ankietowanych europejskich farmerów upra-
wiających cebulę pozytywne patrzy w przyszłość. Zazna-
czają jednak, że najlepiej, gdyby areał tego warzywa nie 
wzrastał, z uwagi na zagrożenie związane z nadprodukcją.

Fot. 4. Szczegółowe lustracje są bardzo ważne dla określenia terminu zabiegu przeciwko wciornastkom; na zdjęciu eksperci programu Onion 
Leader – Władysław Tokarczyk i Marek Zieliński
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 Petra F1
Wczesność i długie przechowywanie
Cechy odmiany:
 okres wegetacji 115-120 dni
 cebule kuliste o masie 100-150 g
 zawartość suchej masy:  

średnia do dużej
 sucha łuska mocna, żółtobrązowa, 

dobrze przylegająca
 szyjka cienka, dobrze zasychająca
 miąższ kruchy, ostry – bez palącego 

posmaku

Zastosowanie:
 świeży rynek, przechowywanie 

do początków kwietnia
Uwagi:
 równoczesne załamywanie 

szczypioru

 Niagara F1
Wysokoplenna odmiana do przechowywania

POŁĄCZONA POLSKA HODOWLA

Cechy odmiany:
 okres wegetacji ok. 140 dni
 wysokie, stabilne plonowanie
 cebule kuliste do lekko wydłużonych 

o masie ok. 100-120 g
 zawartość suchej masy: średnia do dużej
 miąższ białokremowy
 sucha łuska ciemnozłota, dobrze 

przylegająca
 szyjka cienka

Zastosowanie:
 świeży rynek, przechowywanie
Uwagi:
 równoczesne załamywanie 

szczypioru
 zalecana norma wysiewu:  

ok. 800 tys. nasion na 1 ha
 nagrodzona Złotym Medalem 

MTP

 Sumatra F1
Plenna odmiana do przechowywania i przetwórstwa
Cechy odmiany:
 okres wegetacji ok. 140 dni
 cebule kuliste, o masie 100-120 g
 zawartość suchej masy:  

średnia do dużej 
 miąższ białokremowy
 sucha łuska żółtobrązowa, dobrze 

przylegająca

Zastosowanie:
 świeży rynek, przechowywanie,  

przemysł przetwórczy
Uwagi:
 zalecana norma wysiewu:  

ok. 800 tys. nasion na 1 ha 
 korzystna struktura plonu

 Soplica
Charakterystyczny kształt, długie przechowywanie
Cechy odmiany:
 okres wegetacji 130-140 dni
 cebule o eliptycznym kształcie, o masie 

120-170 g
 sucha łuska żółta, dobrze przylegająca
 zawartość suchej masy:  

średnia do dużej
 miąższ twardy, biały, średnio ostry

Zastosowanie:
 świeży rynek, długotrwałe  

przechowywanie, przetwórstwo
Uwagi:
 w badaniach COBORU i w opinii 

producentów wykazuje dobrą 
odporność na choroby

www.nasiona.pl   |   www.plantico.pl   |   www.nasiona-warzyw.pl

 

 

http://nasiona.pl
https://plantico.pl
http://www.nasiona-warzyw.pl
https://plantico.pl/wp-content/uploads/2018/03/zielonki_ulotka_cebula.pdf
https://plantico.pl/wp-content/uploads/2018/03/zielonki_ulotka_cebula.pdf
http://www.nasiona-warzyw.pl/pl/produkt/soplica.html
http://nasiona.pl/rynek-profesionalny/polecane-odmiany/?
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 Bruce F1 
Do długiego przechowywania
Typ: Rijnsburger
Cechy odmiany:
 siew po największych przymrozkach
 wysoka zawartość suchej masy
 ładna żółta przylegająca łuska
 zbiór we wrześniu, październiku 
 kaliber 50-70 mm

Zastosowanie:
 świeży rynek
Uwagi:
 wysoka zawartość suchej masy 

zmniejsza straty przechowalnicze  
w postaci ubytku masy cebul 
i ogranicza występowanie chorób 
przechowalniczych

 Superon F1 
Najwcześniejsza z siewu
Typ: japoński
Cechy odmiany:
 siew, gdy tylko pozwolą warunki
 zbiór w lipcu, sierpniu
 do zbioru pęczkowego lub „na worek”
 ładna, szybko tworząca się łuska
 cienka szyjka
 kaliber 50-60 mm

Zastosowanie:
 zbiór pęczkowy
 pierwsza z cebul do sprzedaży 

„na worek”
Uwagi:
 niewrażliwa na wiosenne 

przymrozki
 pierwsza do siewu i do zbioru

 Bonus F1 
Najwcześniejsza do przetwórstwa
Typ: japoński
Cechy odmiany:
 wczesny siew (marzec)
 wysoki wczesny plon 
 zbiór w sierpniu
 łatwość ochrony (wzniesiony 

szczypior)
 duży przyrost masy cebul 

po załamaniu szczypioru
 duży kaliber cebul – 60-80 mm

Zastosowanie:
 przetwórstwo, „worek”
Uwagi:
 niewrażliwa na wiosenne przymrozki 

(wczesny siew)
 do zbioru „na worek” należy 

wykopać mniej więcej tydzień po 
załamaniu szczypioru, co pozwoli na 
uzyskanie cebul z ładną łuską

 Medusa F1 
Wyrównanie i duży plon
Typ: japoński
Cechy odmiany:
 siew w kwietniu
 bujny, dobrze woskowany szczypior
 bardzo silny system korzeniowy
 duży plon przy bardzo dobrym 

wyrównaniu cebul
 kaliber 60-90 mm
 zbiór pod koniec sierpnia, na począt-

ku września

Zastosowanie:
 przetwórstwo, „worek”
Uwagi:
 idealna do obierania 

maszynowego, wyrównanie 
ułatwia ustawienie maszyn 
i ogranicza odpad

Piotr Pietrzak | Region: Polska centralna | tel. +48 603 277 556 | p.pietrzak@enzazaden.pl
Paweł Wechterowicz | Region: Polska północna | tel. +48 885 889 892 | p.wechterowicz@enzazaden.pl

Enza Zaden Poland   Enza Zaden Poland   Enza Zaden Poland

Nowość

Standard

Standard

Nowość

https://www.enzazaden.com/pl/
https://www.facebook.com/1752391601691259/videos/2371368319824193/
https://www.enzazaden.com/pl/produkty-i-uslugi/nasze-produkty/onion/Bonus
https://youtu.be/QYn75gqNVSE
https://youtu.be/PiN6513Ss5Y
https://www.youtube.com/channel/UCrM5zEkYNexETTLK8cAiVwQ
https://www.facebook.com/EnzaZadenPoland/?ref=page_internal
https://www.instagram.com/enza_zaden_poland/
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 Fasto F1
Wczesność i plon

 Centro F1
Rekordowe plony do przechowywania

 Firmo F1
Wysoka jakość i plon 

 Dormo F1
Do najdłuższego przechowywania

Cechy odmiany:
 w typie Rijnsburger, bardzo wczesna, 

już po 110 dniach zaczyna załamywać 
szczypior

 przechowywanie do maja 
 cebule kuliste, o jasnej, mocnej łusce, 

z silnym systemem korzeniowym, twarde
 szyjka bardzo cienka
 polecana na najwcześniejsze wysiewy 

w marcu

Cechy odmiany:
 w typie Rijnsburger, średnio wczesna, 

do długiego przechowywania  
(do końca czerwca)

 cebule twarde, bardzo wyrównane, 
idealnie kuliste; łuska słomkowożółta, 
jasna, błyszcząca, bardzo mocna

 szyjka cienka 
 szczypior wzniesiony, silnie rosnący
 mocny system korzeniowy

Cechy odmiany:
 w typie Rijnsburger, średnio wczesna, 

do długiego przechowywania  
(do końca czerwca) 

 cebule kuliste, o mocnej, złotobrązo-
wej łusce, twarde

 szyjka dobrze zamknięta
 rośliny o rozbudowanym systemie 

korzeniowym i silnym wigorze
 szczypior wzniesiony, silny

Cechy odmiany:
 w typie Rijnsburger, średnio wczesna, 

do długiego przechowywania (do 
końca czerwca)

 cebule kuliste, o bardzo mocnej, zło-
tobrązowej łusce, wyjątkowo twarde, 
możliwe wysokie składowanie luzem 

 silny system korzeniowy pozwala na 
uzyskanie wysokiego plonu nawet  
na słabszych stanowiskach

Zastosowanie:
 na świeży rynek i do przechowy-

wania do końca maja
 dzięki wczesności, może być 

pierwszą odmianą do pakowania 
Uwagi:
 zalecana norma wysiewu  

ok. 3,2-3,8 jedn. na 1 ha

Zastosowanie:
 na świeży rynek i do bardzo  

długiego przechowywania  
(do końca czerwca)

 polecana do uprawy ekologicznej
Uwagi:
 zalecana norma wysiewu  

ok. 3,2-3,8 jedn. na 1 ha
 duży udział w plonie cebul  

w kalibrze 60-80 mm

Zastosowanie:
 na świeży rynek i do bardzo długiego 

przechowywania (do końca czerwca)
Uwagi:
 zalecana norma wysiewu  

ok. 3,2-3,8 jedn. na 1 ha

 szyjka cienka, szczypior wzniesiony, inten - 
sywnie rosnący, liście szerokie i liczne

Zastosowanie:
 na świeży rynek i do bardzo długiego 

przechowywania (do końca czerwca)
Uwagi:
 zalecana norma wysiewu  

ok. 3,2-3,8 jedn. na 1 ha
 duży udział w plonie cebul w kalibrze 

60-80 mm

Hazera Poland   Hazera

https://hazera.pl
https://hazera.pl/product/fasto-f1/
https://hazera.pl/product/centro-f1/
https://hazera.pl/product/firmo-f1/
https://youtu.be/1geZgZ8MlvY
https://www.youtube.com/channel/UCszdJFi9WKMHpRPv3Q5PiGw
https://www.facebook.com/hazeracorp
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 Kamal F1
Rijnsburger o łusce ciemnoczerwonej 

 Prelesco F1 (37-118)* 
Najwcześniejsza z odmian

 Rhino F1
Rekordowe plony

Cechy odmiany:
 średnio wczesna 
 przechowywanie do maja 
 cebule kuliste, twarde, wyrównane, 

łuska ciemnoczerwona
 szyjka cienka
 silny system korzeniowy i wigor roślin
 wysoki plon

Cechy odmiany:
 nowość w typie amerykańskim,  

bardzo wczesna 
 przechowywanie do stycznia
 cebule kuliste, wyrównane, w kalibrze 

60-80 mm 
 łuska słomkowożółta
 szyjka cienka
 bardzo wczesny plon cebuli z łuską 
 polecana do uprawy z rozsady

Cechy odmiany:
 w typie amerykańskim, średnio wczesna 
 przechowywanie do lutego 
 cebule bardzo duże (średnica >80 mm), 

idealnie kuliste, twarde, bardzo wy-
równane

 łuska słomkowożółta, mocna
 rośliny o silnym wigorze i bardzo moc-

nym systemie korzeniowym

Zastosowanie:
 na świeży rynek i do długiego  

przechowywania (do maja)
Uwagi:
 zalecana norma wysiewu  

ok. 3,0-3,8 jedn. na 1 ha

Zastosowanie:
 na świeży rynek i do krótkiego  

przechowywania (do stycznia)
Uwagi:
 zalecana norma wysiewu  

2,8–3,4 jedn. na 1 ha
 wysiew po 10 kwietnia

*odmiana w badaniach rejestrowych

Zastosowanie:
 do obierania i sprzedaży na świeży 

rynek
 polecana do uprawy ekologicznej
Uwagi:
 zalecane normy wysiewu  

ok. 2,5 jedn. na 1 ha do obierania,  
ok. 3,0 jedn. na 1 ha na świeży rynek 

 wysiew po 10 kwietnia
 odporność (IR) na różowienie 

korzeni

 Meranto F1
Duże i wyrównane cebule
Cechy odmiany:
 w typie amerykańskim, wczesna
 przechowywanie do marca 
 duże, kuliste cebule
 łuska złotomiedziana, mocna
 szyjka cienka
 szczypior wzniesiony, intensywnie 

rosnący, pokryty dość silną warstwą 
woskową

 wysoki plon

Zastosowanie:
 na świeży rynek i dla przemysłu, 

przechowywanie do marca
Uwagi:
 zalecane normy wysiewu:  

dla przemysłu 2,2-2,5 jedn. na 1 ha, 
na świeży rynek 2,5-3,0 jedn.  
na 1 ha

 wysiew po 10 kwietnia
 odporność (IR) na różowienie 

korzeni 

Michał Lewandowski | Polska Centralna i Północna | tel. 607 890 809
Wiesław Jakubowski | Polska Zachodnia | tel. 601 344 914

https://hazera.pl/product/rhino-f1/
https://hazera.pl/product/meranto-f1/
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 SV4774NW F1
Wysokie plony! Polecana dla przemysłu!

 SV3557ND F1
Unikalne połączenie wczesności  
z umiarkowanie długim przechowywaniem

 Packito F1
Wysokie wyrównanie i atrakcyjny wygląd handlowy cebul

Cechy odmiany:
 wczesna odmiana w typie hiszpańskim
 okres wegetacji około 125 dni
 cebule wyrównane, kuliste, twarde 

i bardzo dużych rozmiarów
 umiarkowanie mocna i ciemna łuska
 bardzo wysoki plon ogólny i handlowy 

z przewagą cebul o średnicy powyżej 
80 mm

 wyjątkowo wysoka zawartość poje-
dynczych stożków wzrostu

 wierne plonowanie nawet w trudnych 
warunkach uprawowych

Cechy odmiany:
 nowa, wczesna odmiana w typie 

Rijnsburger, o okresie wegetacji 
 około 112 dni

 silny wigor i bardzo dobra zdrowot-
ność szczypioru

 cebule bardzo dobrze wyrównane, 
kuliste, o wysokim udziale frakcji  
60-80 mm

 mocna łuska i wysoka twardość cebul
 bardzo wysoki plon ogólny i handlo-

wy, na różnych stanowiskach glebo-
wych, również po przechowywaniu

Cechy odmiany:
 atrakcyjna, silnie przylegająca, bardzo 

twarda, jasnobrązowa łuska
 atrakcyjny wizualnie i jakościowo plon
 kolejna z serii bardzo twardych cebul, 

do długiego przechowywania  
(do końca maja)

 wegetacja około 120 dni
 bardzo dobra polowa zdrowotność 

szczypioru
 wysokie wyrównanie cebul w kalibrze 

50-70 mm oraz 60-80 mm (w zależno-
ści od normy wysiewu)

 bardzo silny szczypior i rozbudo-
wany system korzeniowy

Zastosowanie:
 polecana dla przemysłu
Uwagi:
 wysoka odporność na różową 

zgniliznę korzeni cebuli (Pyreno
chaeta terrestris) oraz umiarkowa-
na na fuzaryjną zgniliznę cebuli 
(Fusarium oxysporum f.sp. cepae)

Zastosowanie:
 odmiana szczególnie polecana do 

pakowania na świeży rynek 
Uwagi:
 zalecany wysiew  

od 3,0 do 3,2 jedn. na 1 ha
 zalecane nawadnianie w trakcie 

intensywnego wzrostu
 wyższa niż u odmian standardo-

wych odporność na choroby

 wysoka tolerancja na przedwczesne 
pobudzenie podczas przechowywania

 silny system korzeniowy
Zastosowanie:
 obieranie, rynek warzyw świeżych
Uwagi:
 wysoka przydatność do obierania, 

dzięki dużemu rozmiarowi cebul 
i wysokiej zawartości pojedynczych 
stożków wzrostu

 niska polowa podatność na mącznia-
ka rzekomego

seminis vegetable seeds polska   Seminis Polska

https://www.seminis.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=_6dsn_MAGF0&list=PL23lRyBp0RXTzL1o7yuZiN_qk9BJ6G0u0&index=10&t=101s
https://www.youtube.com/watch?v=_6dsn_MAGF0&list=PL23lRyBp0RXTzL1o7yuZiN_qk9BJ6G0u0&index=10&t=101s
https://www.youtube.com/channel/UCW3pXFVUGdND-idPWcQ2aWw
https://www.facebook.com/pages/category/Product-Service/Seminis-Polska-113560093794006/
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 Shakito F1 
Jeden z najwcześniejszych Rijnsburgerów na rynku!
Cechy odmiany:
 nowe połączenie wczesności, atrakcyjnej 

łuski oraz możliwości przechowywania
 mocny system korzeniowy
 krótka wegetacja, około 107 dni
 wysokie plony, potencjał 60 t/ha
 wyrównany, kulisty kształt cebul
 jasnobrązowa, dobrze przylegająca 

łuska
 dobra polowa zdrowotność

 wysoki udział cebul o kalibrze  
50-70 mm

Zastosowanie:
 świeży rynek
 przechowywanie do końca lutego
Uwagi:
 zalecany wysiew  

2,8-3,0 jedn. na 1 ha

Mariusz Kąkol | Rejon Polski Zachodniej | tel. kom. 696 898 365 | mariusz.kakol@bayer.com

 Rockito F1
Twarda niczym skała!  
Odmiana średnio późna, do długiego przechowywania

 Bossito F1
Nowy późny Rijnsburger z bardzo dużym potencjałem plonowania

 R 4593 F1
Do uprawy na różnych stanowiskach

Cechy odmiany:
 silny system korzeniowy
 strzelisty, mocny, zdrowy szczypior
 cienka, zamknięta szyjka
 cebule kuliste z wystająca piętką
 wysokiej jakości twarda, trwała, jasno-

złota łuska
 najtwardsza odmiana w asortymencie
 wysoki plon handlowy również po 

okresie przechowania

Cechy odmiany:
 wegetacja około 127-130 dni
 błyszcząca łuska, która zyskuje jaśniej-

szą barwę w trakcie przechowywania
 kolejna z serii bardzo twardych cebul, 

do długiego przechowywania  
(połowa maja)

 atrakcyjny plon wyrównanych cebul 
dużego kalibru 70-80 mm

 możliwość obierania po przechowy-
waniu

Cechy odmiany:
 najnowsza mieszańcowa odmiana 

cebuli czerwonej
 okres wegetacji 112 dni
 silny wigor i szybki wzrost roślin
 wysoki udział cebul o średnicy  

60-80 mm w plonie głównym
 kształt kulisty, lekko spłaszczony
 atrakcyjna, ciemnobordowa łuska
 dobre zdolności adaptacyjne do róż-

nych stanowisk uprawowych

 wysoki udział pojedynczych stoż-
ków wzrostu (ok. 72%)

Zastosowanie:
 do sprzedaży w łusce, w workach, 

jako towar wysokiej jakości
 wysokiej jakości odmiana do dłu-

giego przechowywania zarówno 
w skrzyniopaletach, jak i na wyso-
kich pryzmach 

Uwagi:
 rekomendowana gęstość siewu: 

600 tys. nasion na 1 ha
 wysoka odporność na fuzaryjną 

zgniliznę cebuli (Fusarium oxyspo
rum f.sp. cepae) oraz umiarkowana 
na różową zgniliznę korzeni cebuli 
(Pyrenochaeta terrestris)

 bardzo tolerancyjna na wyrastanie 
w trakcie przechowywania

 wyróżniająca się polowa zdrowot-
ność szczypioru

Uwagi:
 zalecany wysiew 3,0 jedn. na 1 ha
 zalecane nawadnianie w trakcie in-

tensywnego wzrostu i w okresach 
niedoboru wody

 wyższa niż u odmian standardo-
wych odporność na choroby

 https://hazera.pl/product/rhino-f1/
https://www.youtube.com/watch?v=_6dsn_MAGF0&list=PL23lRyBp0RXTzL1o7yuZiN_qk9BJ6G0u0&index=10&t=101s
https://www.youtube.com/watch?v=_6dsn_MAGF0&list=PL23lRyBp0RXTzL1o7yuZiN_qk9BJ6G0u0&index=10&t=101s
https://www.youtube.com/watch?v=_6dsn_MAGF0&list=PL23lRyBp0RXTzL1o7yuZiN_qk9BJ6G0u0&index=10&t=101s
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 Progression F1
Odmiana na każdą glebę
Cechy odmiany:
 tworzy kuliste, duże, wyrównane 

cebule
 łuska trwale utrzymująca się do końca 

przechowywania
 wysoka jakość towaru po przygotowa-

niu do sprzedaży
 wysoki potencjał plonotwórczy  

na różnych typach gleb

Zastosowanie:
 świeży rynek i dla przemysłu
 do bardzo długiego przechowywa-

nia  (ograniczone wybijanie w pędy)

 Darko
Wysoki plon, dobre przechowywanie
Cechy odmiany:
 intensywny, czerwony kolor łuski
 szczególnie polecana dla przetwór-

stwa, z uwagi na wysoki potencjał 
plonotwórczy

 typ hiszpański o kulistych cebulach
 silny wzrost wegetatywny i genera-

tywny

Zastosowanie:
 świeży rynek i dla przemysłu
Uwagi:
 norma wysiewu 2,7-3,3 jedn.  

na 1 ha

 Nation F1
Europejski standard do przechowywania
Cechy odmiany:
 cebule o kulistym kształcie i złocistym 

kolorze łuski
 bardzo długie przechowywanie
 bardzo twarda łuska
 odmiana średnio wczesna,  

typu Rijnsburger
 odporna na jarowizację

Zastosowanie:
 świeży rynek i dla przemysłu

 Medaillon F1
Wysoki plon dużych cebul do długiego przechowywania
Cechy odmiany:
 odmiana średnio wczesna,  

typu Rijnsburger
 duże, kuliste cebule, wysoki plon  

handlowy
 dobrze przylegająca łuska w żółtobrą-

zowym kolorze
 bardzo silny wigor rośliny
 polecana na różne rodzaje stanowisk, 

z uwzględnieniem gleb słabszych

Zastosowanie:
 świeży rynek i dla przemysłu
 do bardzo długiego przechowywa-

nia  (ograniczone wybijanie w pędy 
kwiatostanowe, wg doświadczeń 
w Niemczech)

Syngenta Polska   Syngenta Polska

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

https://www.syngenta.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=oFYWqPv7bdI
https://www.youtube.com/watch?v=F3_IuuGzsps
https://www.youtube.com/user/SyngentaPolska
https://www.facebook.com/SyngentaPoland/
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Wojciech Kopeć – Yara Poland
Receptą na sukces ekonomiczny uprawy cebuli, poza jej ceną – bo na nią często nie mamy wpływu 
– jest wybór dobrej odmiany, która ma zapisany w genach potencjał plonowania (fot. 1 na str. 16), 
a także optymalne nawożenie pozwalające ten potencjał wykorzystać oraz ochrona stworzonego 
potencjału przed agrofagami.

Wybór i dawka nawozu
Hipotetycznie, jeśli wysiejemy 3 jednostki, tzn. 750 000 nasion, 
i przy założeniu, że otrzymamy cebule o kalibrze 7 cm (masie 
około 200 g), jesteśmy w stanie uzyskać plon 150 t/ha. Na 
kalkulatorze to się zgadza, tylko dlaczego w praktyce plony 
przekraczające 40 t/ha traktowane są już jako dobre?

Jednym z najistotniejszych czynników, które decydują o plonie 
i jego wartości biologicznej, jest nawożenie. Przy doborze poszcze-
gólnych nawozów bierzemy pod uwagę wymagania pokarmowe 
cebuli oraz zawartość składników w glebie – jeśli czegoś w niej 
brakuje, uzupełniamy do optymalnych wartości. Należy wybrać 
właściwą metodę analizy gleby pod uprawę cebuli, czyli metodę 
uniwersalną (koszt około 50 zł za próbkę). Uzyskane wyniki odnosi 
się do ustalonych dla tego gatunku liczb granicznych (tab. 1).

W uprawie cebuli przy wyborze poszczególnych nawozów 
posypowych trzeba zwracać uwagę nie na cenę 1 tony, ale na 
to, co dokładnie dany nawóz wnosi, a także na jego rozpusz-
czalność, tzn. możliwość pobrania składników z nawozu przez 
roślinę. Porównując dostępne na rynku produkty, powinniśmy 
zwracać uwagę na formy poszczególnych składników i ich 
rozpuszczalność. Prawidłowo dobrane nawozy pozwolą podać 
około 60% azotu w formie saletrzanej (NO3), część fosforu 
w formie polifosforanowej oraz potas w formie bezchlorkowej. 
W saletrze amonowej i saletrzaku ilość formy saletrzanej stano-
wi połowę (50%) puli azotu i aby zwiększyć jego ilość do 60%, 
musimy uwzględnić w programie nawożenia saletrę wapniową, 
saletrę potasową lub nawozy na ich bazie – sugeruję Nitrabor 
lub Unika Calcium, 1-3 razy w sezonie, po 120-250 kg/ha. 

Co trzeba wiedzieć  
o nawożeniu cebuli

Roślina
Zawartość składnika (mg/dm3)

pH
N P K Ca Mg S-SO4

Cebula 100-150 60-80 175-250 1500-2000 60-80 20-40 6,5-7,8

Tabela 1. Optymalny zakres odczynu oraz standardowe zawartości makroskładników dla cebuli w uprawie polowej (źródło: IO Skiernie-
wice, 2014 r.)

fot. T. Werner



https://www.youtube.com/watch?v=6ERiyqxR6_M&list=PL23lRyBp0RXTzL1o7yuZiN_qk9BJ6G0u0&index=62
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Wieloskładnikowym nawozem bezchlorkowym (tzn. na bazie 
siarczanu potasu), który zawiera specjalną formę fosforu, jest 
YaraMila Complex (zalecana dawka 300-700 kg/ha).

Ważne nawożenie wapniem
Zwracam szczególną uwagę na problemy związane z wapniem. 
Jeżeli w glebie jest odpowiednia zawartość Ca, możemy w na-
wożeniu wykorzystać saletrę amonową lub saletrzak – jest to 
rozwiązanie bardzo ekonomiczne. Na oszczędności nie możemy 
jednak pozwolić sobie w sytuacji, kiedy wapnia jest zbyt mało, 
a tym bardziej w sytuacji, która zdarza się coraz częściej – gdy 
odczyn gleby jest na odpowiednim poziomie, ale zawartość 
w niej Ca niska. Pogłówne stosowanie kredy granulowanej 
korzystnie ogranicza powierzchniowe zaskorupianie gleby, 

jednak niedostatecznie odżywia rośliny tym składnikiem. 
66 000 litrów wody to minimalna ilość, która teoretycznie 
pozwala rozpuścić 1 kg węglanu wapnia, tzn. nawet roczne 
opady na poziomie 600 mm nie umożliwią rozpuszczenia 
100 kg kredy granulowanej. Jeśli faktycznie szukamy na rynku 
kredy granulowanej, powinniśmy zweryfikować certyfikat, 
jakim jest oznaczona (np. na stronie https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/PL/TXT/?uri=celex%3A32013R0463). Produkt 
opatrzony certyfikatem z informacją o typie wapna G.1.5a lub 
G.1.5b bez wątpienia jest kredą o przyzwoitej reaktywności 
i wysokiej liczbie zobojętniania.

Saletra wapniowa zawiera w pełni rozpuszczalny w wodzie 
wapń i jeśli na polach faktycznie mamy problemy z tym pier-
wiastkiem, to będzie ona właściwym wyborem. W 1 litrze wody 
można rozpuścić ponad 1 kg saletry wapniowej i dostarczyć 
wapń w formie możliwej do pobrania przez roślinę. Rośliny 
wysycone wapniem cechują się lepszym wigorem i większą 
odpornością na patogeny, a tym samym wyższą zdrowotnością.

Nawożenie dolistne
W przypadku nawożenia pozakorzeniowego mamy niewiele 
czasu na aplikację składników odżywczych. Zazwyczaj okres 
między pierwszym i ostatnim zabiegiem wynosi około 2,5 mie-
siąca – czas pomiędzy 4., 5. liściem właściwym a załamaniem się 
szczypioru (fot. 2). W początkowym okresie wybrane nawozy 
powinny zapewnić intensywny wzrost szczypioru, tzn. aparatu 
asymilacyjnego, który będzie mógł wytworzyć dorodną cebulę. 
W tym celu warto sięgnąć po nawozy o zrównoważonym 
składzie NPK + mikro.

Faza 6. liścia właściwego stanowi odpowiedni czas na 
profilaktyczne zabiegi mikroelementowe, tzn. podanie boru, 
manganu i molibdenu. W przypadku cebuli uprawianej z prze-
znaczeniem na sprzedaż w workach, w celu zapewnienia przy-
legania łuski warto na początku załamywania się szczypioru 
dostarczyć miedź w dawce 250 g/ha.

Warto również pamiętać o tym, że dla zwiększenia tolerancji 
cebuli na porażenie przez Stemphylium sp. należy do preparatów 

Fot. 1. Dobre wyrównanie pozwala uzyskać wysoki plon handlowy



Fot. 2. Równomiernie załamany szczypior świadczy o prawidłowo dobranej dawce azotu    fot. 1, 2 W. Kopeć
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tabeli znajduje się hipotetyczny przykład dobrze prowadzo-
nego gospodarstwa, w którym stanowiska deszczuje się, 
a w ostatniej – symulacja dla gospodarstwa wyposażonego 
w system fertygacji cebuli. Dane do tych wyliczeń zebrałem 
w kilkudziesięciu gospodarstwach zlokalizowanych na terenie 
7 polskich województw. Cebule uprawia się w nich na po-
wierzchni od 3 do 100 ha, a średni wieloletni plon handlowy 
waha się w zakresie 23-65 t/ha.

Z zestawienia wynika, że choć uprawa cebuli bez dostar-
czania jej wody jest najtańsza w przeliczeniu na 1 ha, to – aby 
mogła się zbilansować – plon musi zostać sprzedany relatywnie 
drogo. Niestety, stawka 0,48 zł/kg nie w każdym sezonie jest 
osiągalna. Wariant środkowy, a więc przykład gospodarstwa 
o dobrej agrotechnice, w którym stanowiska uprawowe są 
deszczowane, pokazuje, że choć konieczne jest poniesienie 
dodatkowych nakładów, to w ostatecznym rozrachunku wy-
produkowanie każdej tony jest tańsze o ok. 150 zł. Najdroższa 
jest uprawa cebuli z fertygacją. Koszt prowadzenia 1 ha uprawy 
w takiej technologii wynosi niemal 20 tys. zł. Z uwagi jednak 
na wyższe plonowanie, to po prostu się opłaca. Taka produkcja 
w ostatnich sezonach była rentowna już wtedy, gdy stawki 
za cebulę wynosiły 25-30 gr/kg. Pokazuje to przygotowane 
przeze mnie zestawienie.

Na koniec części ekonomicznej przypomnę tylko, że cebulę 
sprzedajmy „na wagę”, a nie „na powierzchnię”, na której była 
uprawiana. Dlatego tak ważna jest kontrola kosztów jednost-
kowych według jednostki, za którą sprzedajemy. W przypadku 
cebuli jednostką zazwyczaj jest zł/kg. W tabeli, dla większej 
precyzji, przyjęto gr/kg.

Uprawa cebuli na dobrym poziomie nie jest łatwa. 
Składa się z wielu mniej lub bardziej istotnych elemen-
tów. Ich połączenie, przy jednoczesnej trosce o każdy 
z osobna, pozwala uzyskać dobre wyniki produkcyjne 
i najczęściej także finansowe.

fungicydowych dodawać nawozy zawierające magnez. W celu 
regeneracji szczypioru po uszkodzeniach herbicydowych, zamiast 
siarczanu magnezu, dobrze zastosować produkty dostarczające 
mikroelementy  (np. KristaLeaf Foto), które pozytywnie wpły-
wają m.in. na regenerację roślin i przebieg fotosyntezy.

Aby przeciwdziałać zasychaniu końcówek szczypioru, 
aplikujemy nawozy zawierające wapń. Poprawę skuteczności 
zabiegów wapniowych uzyskamy poprzez dodatek mikro-
elementów, zwłaszcza boru – polecam razem z Calcinitem 
zastosować Superbę Mikromix (0,5 kg/ha).

Fertygacja cebuli
Coraz większa grupa plantatorów decyduje się na zastosowanie 
nawadniania kroplowego na kwaterach cebulowych. Zwykle 
wraz z systemem nawadniającym instalowane są także roz-
wiązania do fertygowania uprawy. Technologia ta kilkanaście, 
a nawet jeszcze kilka lat temu wydawała się zbyt kosztowna 
i z tego względu nie była na większą skalę wdrażana w rodzi-
mych gospodarstwach. Wiele się jednak zmieniło. W związku 
ze wzrostem nakładów finansowych, jakie trzeba ponieść na 
uzyskanie plonu, konieczna jest troska o wysoką wydajność, czyli 
odpowiednią produktywność. Najczęściej okazuje się bowiem, że 
niskonakładowe systemy produkcji cebuli wcale nie przekładają 
się na niski koszt uzyskania 1 kg plonu. Na ogół jest odwrotnie.

Chciałbym skupić się głównie na ekonomicznym aspekcie 
fertygacji cebuli. Przede wszystkim dotyczy to pieniędzy, ale 
należy dodatkowo zaznaczyć, że fertygacja jest po prostu 
korzystna dla cebuli i roślina ta dobrze reaguje na podawanie 
składników odżywczych i wody właśnie w taki sposób. Do-
datkowo, gdy wykorzystuje się fertygację, na ogół łatwiej jest 
także ochronić ten gatunek przed chorobami grzybowymi niż 
na plantacjach deszczowanych.

Zestawienie (tab. 2) prezentuje trzy warianty uprawy cebuli. 
Pierwszy wariant, w którym gospodarstwo uzyskuje plon wy-
noszący 20 t/ha, to uprawa tradycyjna, niedeszczowana. Takie 
przypadki są wciąż dość powszechne w Polsce, co pokrywa 
się z danymi publikowanymi przez GUS. W drugiej kolumnie 

Tabela 2. Kalkulacje ekonomiczne dla różnych systemów produkcji cebuli

Plon (t/ha) 20 45 70
Koszt uzyskania plonu (zł/ha) 9602 14 560 19 676

Suma kosztów (gr/kg) 48,0 32,4 28,1
Nasiona (gr/kg) 2,64 4,56 2,93

Nawozy + odżywki (gr/kg) 8,19 5,10 2,79
Pestycydy + ochrona (gr/kg) 12,50 5,59 3,59
Praca ludzi i maszyn (gr/kg) 13,50 7,77 5,42

Pozostałe koszty 10% (gr/kg) 3,68 2,30 1,47
Koszt ziemi (gr/kg) 7,50 3,33 2,14

Deszczownia / energia (gr/kg) – 0,96 0,62
Polskie Wody (gr/kg) – 0,22 0,14

Studnia + rurociągi (gr/kg) – 0,89 0,29
Deszczownia (gr/kg) – 1,19 0,00

Obsługa deszczowni (gr/kg) – 0,44 0,86
Nawozy do fertygacji (gr/kg) – – 2,14

Linie kroplujące (gr/kg) – – 4,57
Osprzęt fertygacyjny (gr/kg) – – 1,14

https://www.youtube.com/watch?v=c_sAF1CG4XM&list=PL23lRyBp0RXTzL1o7yuZiN_qk9BJ6G0u0&index=57
https://www.youtube.com/watch?v=c_sAF1CG4XM&list=PL23lRyBp0RXTzL1o7yuZiN_qk9BJ6G0u0&index=57
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Piotr Borczyński – KPODR w Minikowie, oddział Zarzeczewo
Cebula od wielu lat na Kujawach jest uprawiana na dość dużych powierzchniach. Często jest to 
uprawa bez odpowiednio długiej przerwy w płodozmianie. Podobnie zresztą jest w wielu innych re-
gionach Polski. Skutkiem tego są coraz częściej pojawiające się choroby odglebowe, z którymi walka 
jest niezmiernie trudna. Przede wszystkim dlatego, że nie ma, niestety, odpowiednich preparatów 
chemicznych zarejestrowanych do zwalczania tych chorób, ale też ze względu na fakt, że objawy 
pojawiają się na systemie korzeniowym, co trudno odpowiednio wcześnie zauważyć.

Problem ze Stemphylium sp.
Oprócz chorób odglebowych, którymi zajmiemy się później, 
znakomita większość producentów ma duży problem ze zdiag-
nozowaniem czy ewentualnym profilaktycznym opryskiwaniem 
plantacji przeciwko Stemphylium vesicarium. Jest to grzyb patoge-
niczny, który na terenie Kujaw na plantacjach cebuli występuje już 
ponad 10 lat. Dopiero jednak 7-8 lat temu zaczęto mówić o takiej 
jednostce chorobowej, która przywędrowała do nas z Zachodu. 
W bardzo dużym nasileniu pojawia się ona natomiast od 6-7 lat. 
Na początku przedstawiciele różnych firm z branży ogrodniczej 
mówili, że choroba ta występuje podczas suchej i ciepłej pogody. 
Ja jednak stwierdziłem obecność Stemphylium sp. już wiosną, 
gdy rośliny cebuli miały jeden liść właściwy (fot. 1). Pierwszy 
raz napotkałem tę chorobę na polach w okolicach Koszalina 
po przejściu wiosennych przymrozków, kiedy w ciągu tygodnia 
po zauważeniu pierwszych objawów w uprawie zniknęło 30% 
roślin. Okazało się, że grzyb atakuje szczypior uszkodzony między 
innymi przez przymrozki, niesiony z wiatrem piasek czy podobne 
czynniki. Pierwsze objawy i infekcje mogą występować, kiedy 

Choroby cebuli  
– łatwe i trudne w zwalczaniu

Fot. 1. Objawy Stemphylium sp. na siewkach cebuli

Fot. 2. Stemphylium sp. na starszych roślinach
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cebula jest w fazie pierwszego liścia. Niestety, w tej fazie choroba 
jest trudna do zdiagnozowania, ze względu na wielkość roślin. 
Potwierdzenie takiej sytuacji nastąpiło kilka lat temu, gdy miałem 
dostęp do komunikatów ze stacji meteo usytuowanej w moim 
gospodarstwie, a obsługiwanej przez firmę BASF. Będąc na polu 
w okolicach Aleksandrowa Kujawskiego w pierwszej dekadzie 
maja zaobserwowałem pierwsze objawy choroby, którymi są 
żółknięcie od wierzchołka i zasychanie najstarszego liścia, czyli 
tzw. flagi, a później liścia właściwego. Następnego dnia dotarł 
komunikat, że warunki sprzyjają wystąpieniu Stemphylium sp.

Na zagrożonej plantacji należy wykonać niezwłocznie zabieg 
preparatem Signum 33 WG, z dodatkiem siarczanu magnezu. Jeżeli 
spodziewamy się opadów atmosferycznych lub będziemy deszczo-
wać plantację zaraz po zabiegu, należy do cieczy roboczej dodać 
produkt Protector. Jeśli natomiast opady nie są przewidywane, 
można użyć zwilżacza, który zmniejsza napięcie powierzchniowe 
i dobrze rozprowadza ciecz roboczą na roślinie. Do opryskiwania 
używamy małej ilości cieczy roboczej (do 300 l/ha) stosując przy 
tym drobne krople, aby dobrze pokryć nią rośliny. Gdy po wzejściu 
cebuli nawet w fazie „flagi” nie widzimy żadnych zżółknięć, można 
zacząć opryskiwać plantację zapobiegawczo produktami zawie-
rającymi mankozeb, z dodatkiem siarczanu magnezu. Niestety, 
mankozeb jako substancja aktywna zostanie od 2021 roku wy-
cofany. Tak więc profilaktyka może okazać się jeszcze trudniejsza. 
Do zabezpieczania plantacji cebuli przed Stemphylium sp. możemy 
używać także innych preparatów, takich jak Luna Experience, 
Scorpion czy Fandango. Trzeba pamiętać o zastosowaniu jako 
dodatku siarczanu magnezu w dawce około 3 kg/ha.

Objawy Stemphylium sp. na starszych roślinach są dość cha-
rakterystyczne (fot. 2). Na najstarszym liściu zaczyna zasychać 

wierzchołek, a po wewnętrznej stronie liścia do główki pojawia 
się smuga. W tym miejscu tkanka jest wilgotna i szara. Gdy 
ten liść obumrze, objawy przenoszą się na następny najstarszy 
liść i tak do zniszczenia rośliny.

Znów pojawił się mączniak rzekomy
W ostatnim roku, czyli w sezonie 2020 do gry powróciła 
z dużym nasileniem trochę zapomniana przez producentów 
choroba – mączniak rzekomy (fot. 3). Na początku trzeba 
zaznaczyć, że mącznik rzekomy to nie to samo, co mączniak 
prawdziwy i do zwalczania tych chorób służą różne produkty. 

Fot. 3. Objawy mączniaka rzekomego na szczypiorze

R E K L A M A



https://www.youtube.com/watch?v=qYQjrZ6IrRM&list=PL1B2558F4AB65C355&index=6
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Niestety, często w swojej praktyce spotykam się z faktem, 
że plantatorzy w punktach handlowych kupują produkty do 
zwalczania mączniaka prawdziwego, a nie rzekomego.

Dla przypomnienia – mączniak rzekomy występuje na plan-
tacjach cebuli wtedy, gdy zwilżenie roślin utrzymuje się dłużej 
niż 4 godziny od wschodu słońca, a temperatury powietrza są 
umiarkowane i wahają się w granicach 15-20°C. Najczęściej 
pierwsze objawy występują na roślinach w zagłębieniach terenu, 
tam gdzie plantacja jest osłonięta od wiatru. W takich zastoiskach 
powietrza infekcje są najsilniejsze i trudne do zlikwidowania. 
Sygnalizację pojawienia się mączniaka rzekomego możemy 
przeprowadzić sami. Latem bowiem słońce wschodzi około 
godziny 4:00. Tak więc, jeżeli po godzinie 8 rano utrzymują się 
rosy, a temperatury nie są zbyt wysokie, można twierdzić, że za 
chwilę wystąpią infekcje i pierwsze objawy mączniaka (fot. 4).

Do tej pory najlepszym produktem do likwidowania pierw-
szych infekcji był Ridomil Gold. Preparat systemiczny, który 
bardzo szybko działał interwencyjnie. Stosowany był podczas 
intensywnego wzrostu szczypioru, ponieważ substancja ak-
tywna – metalaksyl-M – mogła przemieszczać się w roślinie. 
Drugim również bardzo dobrym produktem, ale o działaniu 
lokalnie wgłębnym jest stary Acrobat. Obydwa preparaty mają 
jednak w swoim składzie mankozeb, która to substancja będzie 
niebawem wycofywana z użytkowania. 

Alternarioza
W niektóre lata na plantacjach cebuli w bardzo dużym nasile-
niu występują alternariozy (fot. 5). Grzyby z rodzaju Alternaria 
zasiedlają zwykle uszkodzone tkanki roślinne, np. przez mącz-
niaka rzekomego czy przez grad, co zdarzyło się w minionym 
sezonie. Liście cebuli mogą również zostać uszkodzone przez 
niedobory wody podczas długotrwałej suszy. Patogen ten za-
siedla podwinięte liście, które może bardzo szybko zniszczyć. 
Jeżeli chodzi o ochronę, to w praktyce większość produktów 
używanych w ochronie przed mączniakiem rzekomym lub 
przed Stemphylium sp. zabezpiecza również przed infekcjami 
powodowanymi przez grzyby z rodzaju Alternaria. Kiedy jednak 
wystąpią już pierwsze objawy, a pogoda sprzyja rozwojowi 
grzyba, to, niestety, te produkty nie wystarczą. Sprzyjająca 
pogoda to sucho i ciepło. Wtedy na uszkodzonych tkankach 
pojawiają się brązowe plamy z charakterystycznym różowofio-
letowym przebarwieniem (fot. 6). W sprzyjających patogenowi 
warunkach plantacja może zostać zniszczona w ciągu tygodnia. 

Fot. 4. Zarodniki mączniaka rzekomego

Fot. 6. Alternarioza na szczypiorze

Fot. 5. Alternarioza na szczypiorze
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Niestety, na rynku nie ma zbyt wielu produktów, które działają 
na te grzyby interwencyjnie. Dość dobre działanie obserwu-
je się po zastosowaniu preparatów Cabrio Duo, Dagonis, 
Scorpion, Luna Experience. W ostatnim sezonie rewelacyjne 
działanie obserwowałem po mieszaninie w pełnych dawkach 
środków Signum i Acrobat, niestety jest to dość drogi zabieg.

Pod ziemią
Na plantacjach cebuli w ostatnie lata występuje coraz więcej 
różowienia korzeni, ale również gnicia cebul od piętki, czyli 
choroby powodowanej przez grzyby z rodzaju Fusarium.
Różowienie korzeni (fot. 7) na plantacjach cebuli występuje 

zwykle w czasie, kiedy zaczyna się robić ciepło i sucho. W ostat-
nie lata obserwowałem duże nasilenie infekcji na przełomie 
maja i czerwca. W minionym roku, ze względu na chłodną i wil-
gotną pogodę w tym okresie, infekcje przesunęły się o miesiąc 
i wystąpiły na przełomie czerwca i lipca lub na początku lipca. 
Niestety, trudno zidentyfikować początek porażenia, gdyż na 
polu mogą wystąpić place z zainfekowanymi roślinami. Trudne 
jest określenie nawet momentu infekcji, bowiem wyrywając 
rośliny możemy nie trafić na te zainfekowane. Pierwsze objawy 
da się zaobserwować na systemie korzeniowym lub tworzących 
się główkach, w postaci antocyjanowych przebarwień (fot. 8 na 
str. 22). Te pierwsze symptomy nie są, niestety, zbyt dobrze wi-
doczne. Gdy roślina jest już silnie zainfekowana, główka zaczyna 
się okrywać suchą łuską i kończy wegetację, co jest objawem, 
że korzeni w praktyce już nie ma. Jeżeli zauważymy pierwsze 
symptomy, możemy do zabezpieczenia plantacji użyć produktu 
Polyversum. Opryskujemy plantację cebuli dużą ilością cieczy ro-
boczej, na wilgotna glebę, najlepiej na rosę. Wtedy ciecz robocza 

dostaje się do gleby, a zawarty w preparacie Polyversum grzyb 
Pythium oligandrum rozrasta się wokół systemu korzeniowego 
cebuli i chroni ją przed atakiem grzybów patogenicznych. Taki 
zabieg wykonujemy czystym opryskiwaczem, stosując się ściśle 
do instrukcji podanej przez producenta środka. Pierwsza dawka 
preparatu wynosi 150 g/ha. Na glebach, na których różowienie 
korzeni występuje dość często, możemy zabieg powtórzyć po 
upływie 10-14 dni, dawką 100-150 g/ha. Jeżeli natomiast nie 
zauważymy pierwszych objawów, ale system korzeniowy jest 

Fot. 7. Porównanie systemu korzeniowego cebuli zdrowej (po lewej) 
i porażonej różowieniem korzeni

R E K L A M A

https://www.youtube.com/watch?v=YnIr_85eegw&list=PL23lRyBp0RXTzL1o7yuZiN_qk9BJ6G0u0&index=14
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znacznie zredukowany, możemy pokusić się o zastosowanie 
jednego z produktów zawierających fosforyn potasu, np. nawozu 
Kripther w dawce 2 l/ha. Taki zabieg powtarzamy co 7-10 dni, 
dwa lub trzy razy. Aby jednak uzyskać odpowiednie efekty, gleba 
musi być wilgotna przez cały okres wznawiania wzrostu przez 
cebulę. Produkt ten stymuluje wzrost włośników w systemie 
korzeniowym, co spowoduje, że cebula dorośnie do rozmiarów 
handlowych, ale musi być przeznaczona do szybkiej sprzedaży.
Fuzaryjne gnicie od piętki (fot. 9) występuje na plantacjach 

cebuli w różnych fazach wegetacji. Często obserwuje się je, gdy 
zaczynają się tworzyć główki. Patogen może jednak atakować 
także cebule już całkowicie wyrośnięte. Infekcji sprzyjają sucha 
i ciepła pogoda oraz warunki beztlenowe w glebie – gdy jest 
ciepło i sucho, a gleba jest zaskorupiona, to niestety, możemy 
spodziewać się porażenia przez Fusarium sp. Na roślinach możemy 
obserwować również więdnięcie i zasychanie najstarszych liści 
(fot. 10), ale zasychanie to przebiega znacznie szybciej niż przy 
infekcji Stemphylium sp. Po wyrwaniu rośliny widać, że system 
korzeniowy nie istnieje, a piętka wygniła. Aby ustrzec się fuza-
ryjnego gnicia od piętki, musimy stosować odpowiednio długie 

przerwy w płodozmianie, a przede wszystkim utrzymywać glebę 
w prawidłowej kulturze, z dużą ilością materii organicznej, by po 
intensywnych opadach lub częstym deszczowaniu nie dochodziło 
do zaskorupienia i braku wymiany gazowej w podłożu. Niestety, 
do tej pory nie ma zarejestrowanych żadnych produktów che-
micznych do zwalczania tej choroby. Pojawiają się jednak opinie, 
że opryskiwanie gleby produktami zawierającymi tebukonazol 
zabezpiecza przed infekcjami powodowanymi przez Fusarium sp. 
Należałoby jednak zadać pytanie, na jak długo wystarczy taki zabieg 
i czy grzyby z rodzaju Fusarium wiosną, w okresie chłodnej pogody 
infekują rośliny. Konsultacje z fitopatologami sugerują, że takie 
działanie może nie być skuteczne. Fusarium sp. jest wykrywane na 
roślinach, ale przecież grzyby te znajdują się powszechnie w glebie, 
a infekują tylko wtedy, kiedy mają warunki sprzyjające do rozwoju.

Inny problem występujący na plantacjach cebuli to choroby 
bakteryjne. Nie są one widoczne na plantacjach co roku. Trudno 
powiedzieć, czy w danym sezonie choroby te wystąpią, czy też 
nie. Objawy tak naprawdę są widoczne pod koniec wegetacji, 
zwłaszcza na plantacjach cebuli zimującej w gruncie, lub dopiero 
w przechowalni (fot. 11) po zbiorze cebuli z siewu wiosennego 

Fuzaryjna zgnilizna cebuli to coraz poważniejszy problem na wielu plantacjach w Polsce i na całym świecie. Źródłem 
infekcji mogą być nasiona, porażona dymka, ale także gleba. Właśnie w trosce o jej kondycję i zdrowotność zastosować 
można preparat Xilon WP. To nowość z oferty firmy Agrosimex. Ma bardzo szeroką rejestrację. Zalecamy aplikację środka 
Xilon WP poprzez opryskiwanie i wymieszanie go z glebą przed siewem cebuli. W takim przypadku jednorazowa i wystarczająca 
dawka wynosi zaledwie 0,25 kg/ha. Produkt można podać także poprzez system fertygacyjny. Wówczas lepsze efekty daje 
podzielenie dawki i jej aplikacja w dwóch zabiegach – informuje Karolina Jazic z firmy Agrosimex. Produkt ten zawiera 
pożyteczny grzyb Trichoderma asperellum szczep T34, który kolonizuje ryzosferę i wypiera z niej niektóre organizmy 
patogeniczne, np. Fusarium sp. Przy okazji wytwarza też enzymy, które są toksyczne dla patogenów. Poprzez kolonizację 
korzeni tworzy również naturalną barierę ochroną. To przy okazji indukuje naturalną odporność cebuli, w tym także jej 
części nadziemnej. Aplikacja środka Xilon WP ma więc podwójne znaczenie. Po pierwsze, redukuje zagrożenie fuzariozą, 
a po drugie – wpływa pozytywnie na samą roślinę. Aplikacja produktu nie przysparza problemów. Konidia T34 przechodzą 
przez standardowe filtry stosowane w opryskiwaczach lub systemach nawadniania. Jeśli gleba nie jest nagrzana do tempera-
tury wyższej niż 25°C, efekt będzie bardzo szybki. Przy wartościach powyżej 35°C grzybnia nie tylko nie rozwinie się, ale też 
stopniowo będzie zamierać. Aplikacja w takich warunkach nie ma więc sensu. Produkt przechowywać można w temperaturze 
4-6°C przez minimum dwa lata, w pokojowej – do 6 miesięcy. W przypadku podawania Xilonu WP przez linie kroplujące, a więc 
już na plantacji, warto wstrzymać się z zabiegami fungicydowymi przez co najmniej 3 dni. Po tym okresie grzyb namnoży się na 
tyle, że zabieg ochrony nie zaburzy jego działania. Produkt zachowuje swą skuteczność, gdy do sporządzania cieczy użytkowej 
czy pożywki używamy wody o odczynie pH do 8,0. W zdecydowanej większości przypadków nie zachodzi więc konieczność 
jej zakwaszania – mówi K. Jazic.

Fot. 9. Fuzaryjne gnicie od piętkiFot. 8. Początki różowienia korzeni

• 



23

czy też z dymki. Choroby bakteryjne mogą wystąpić podczas wil-
gotnej pogody zarówno gdy jest ciepło, jak i kiedy jest chłodno. 
Infekcje bakteriami następują podczas intensywnych opadów, 
kiedy patogen przemieszcza się z rozchlapywaną wodą na rośliny. 
Do infekcji może dochodzić podczas intensywnego deszczo-
wania lub też podczas przejazdów maszyn rozbryzgujących 
wodę z kałuż na polu. Objawy to gnicie cebul, zwykle od strony 
szczypioru, z charakterystycznym wysiękiem i zapachem. Do 
zagniwania może dochodzić również od strony systemu korze-
niowego, kiedy powstaną tam jakieś uszkodzenia. Infekcje mogą 
nastąpić zarówno podczas wzrostu, ale także po wykopaniu, 
kiedy cebula zbyt długo przebywa na polu. Niestety, w Polsce 
nie ma zarejestrowanych produktów chemicznych do zabezpie-
czania upraw cebuli przed bakteriozami. Preparaty miedziowe 
zarejestrowane są jedynie dla upraw pomidorów i ogórków 
gruntowych. Myślę, że można by do tego celu wykorzystać na 
przykład pojawiające się w ostatnim czasie na rynku produkty 
nawozowe typu D-Fens GR lub nano Mi. Pierwszy zabezpiecza 
przed wystąpieniem bakterioz, natomiast drugi bardzo dobrze 
działa interwencyjnie, ale również profilaktycznie.  

Fot. 10. Objawy fuzariozy na roślinach                fot. 1–11 P. Borczyński

Fot. 11. Bakterioza na cebuli w przechowalni zaraz po zbiorze

• 
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Michał Piątek
Ochrona cebuli przed szkodnikami w niektórych latach przysparza wielu trosk plantatorom. Niezmiennie 
poważnym zagrożeniem pozostaje śmietka cebulanka, a w niektóre lata, zwłaszcza suche i gorące, do-
kuczliwa staje się presja wciornastka tytoniowca. Pewnych szkód dokonuje chowacz szczypiorniak. Jak 
zaradzić tym problemom? W jaki sposób zadbać o zdrowotność plantacji i jej wysoką produktywność?

Najgroźniejsze

• Wciornastek tytoniowiec (Thrips tabaci)
Presja wciornastków jest szczególnie intensywna podczas su-
chego i ciepłego lata. W sprzyjających im warunkach zagrożenie 
uwidacznia się już w maju lub na początku czerwca (fot. 1). 
Zazwyczaj jednak obecność szkodnika wiąże się z koniecznością 
monitoringu i zwalczania go od czerwca do sierpnia. Szkody 
spowodowane jego żerowaniem stanowią problem przede 
wszystkim w przypadku pora i cebuli siedmiolatki. Przy silnym 
porażeniu i uszkodzeniu szczypioru u cebuli dochodzi do znaczą-
cego obniżenia plonu. W jednym sezonie występuje zazwyczaj 
4-6 pokoleń szkodnika. Jego presja jest bardzo silna w przypadku 
sąsiedztwa upraw zbożowych. Gdy w pełni lata przestają one 
być źródłem pożywienia dla wciornastków, szkodniki te prze-
mieszczają się na plantacje cebulowe. Larwy wciornastków są 
żółte, a kolor osobników dorosłych może być różny. Mają dwie 
pary skrzydeł. Długość ich ciała wynosi ok. 1,2 mm.

• Śmietka cebulanka (Delia antiqua)
Ten powszechnie występujący szkodnik w warunkach Polski 
wytwarza 2 pokolenia, z których ważniejsze ze względu na 

Szkodniki  
w uprawie cebuli

Fot. 1. Larwy wciornastka pojawiają się już na początku czerwca na 
cebuli – pierwszych oznak trzeba szukać w załamaniach szczypioru

fot. M. Podymniak
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możliwy poziom strat jest to pierwsze (fot. 2). Muchy wyla-
tujące z bobówek zaczynają obloty i składanie jaj w pierwszej 
połowie maja. Jaja są składane głównie pod grudkami ziemi 
w bezpośrednim sąsiedztwie roślin. Białe larwy wylęgają się 

pod koniec maja i uszkadzają siewki cebuli (fot. 3 na str. 26), 
jedna larwa często żeruje w kilku młodych roślinach – ubytki 
na plantacjach mogą sięgać 80%. Drugie, letnie pokolenie 
nalatuje na plantacje cebulowe w lipcu. Osobniki dorosłe 

Praktycznie o zwalczaniu wciornastka tytoniowca
W ostatnich latach na Kujawach spośród szkodników cebuli największe szkody gospodarcze wyrządza wciornastek tyto-
niowiec. Owady dorosłe pojawiają się, gdy zaczyna robić się ciepło, zwykle przypada to w czerwcu. Niestety, pojedyncze 
sztuki pozostają niezauważane przez producentów. Dopiero masowe wystąpienie owadów dorosłych zaczyna zwracać 
uwagę. Samice znoszą jaja na szczypiorze i tam wylęgają się larwy, które żerują w pochwach liściowych, zwykle najmłod-
szych liści. Następnie larwy schodzą do gleby, gdzie przepoczwarczają się i po upływie około 10-14 dni wylatują owady 
dorosłe kolejnego pokolenia. W okresie wegetacji w warunkach Polski szkodnik może tworzyć nawet do 8 pokoleń. Cykl 
rozwojowy, w zależności od warunków pogodowych, trwa od 18 do 30 dni. Najszybciej wciornastki rozmnażają się, gdy jest 
sucho i ciepło. Mimo że w roku 2020 początek sezonu był dość chłodny i deszczowy, jednak na przełomie lipca i sierpnia, 
kiedy zrobiło się ciepło i sucho, szkodniki spustoszyły wiele plantacjach.

Jak zwalczać. W chwili pojawienia się na plantacjach pierwszych owadów dorosłych w celu ich zwalczenia trzeba wykonać 
opryskiwanie jednym z preparatów, np. Movento czy Benevia. Do zabiegów tymi środkami można dodać zarejestrowane dla 
uprawy cebuli pyretroidy, które zwiększą skuteczność zabiegu. Trzeba pamiętać, że w przypadku Movento dodajemy też produkty, 
które rozpuszczają woski roślinne (np. Inex A), a dla – Benevii adiuwant olejowy. Do Movento można również dodać środek Fitter.

Pamiętajmy, że Movento i Benevia to preparaty, które na szkodniki działają dopiero wtedy, gdy wnikną do tkanki roślin-
nej i stamtąd zostaną pobrane z sokiem komórkowym. W związku z tym, pierwsze efekty działania tych środków można 
obserwować dopiero po upływie 4-5 dni po zabiegu. Obydwa produkty działają w roślinie przez mniej więcej 3 tygodnie, 
niestety, nie zabijają szkodników od razu – po pobraniu substancji aktywnej larwy wciornastka nadal żyją, ale nie żerują i nie 
rozwijają się. Tak więc, jeżeli pierwszy zabieg wykonamy w połowie czerwca, następny trzeba przeprowadzić pod koniec 
pierwszej dekady lipca. Aby plantacja była wolna od wciornastków, również w sierpniu trzeba wykonać jeszcze jedno opry-
skiwanie. Żadnego z tych produktów nie powinno się stosować więcej niż dwa razy w sezonie. Trzeba również pamiętać 
o rotacji substancji aktywnych. W sezonie 2021 testowany będzie nowy, niechemiczny sposób zwalczania wciornastków 
za pomocą produktu MiteMine, który trzeba jednak nanosić na rośliny co 7-10 dni.

Piotr Borczyński, KPODR w Minikowie, Oddział w Zarzeczewie

Fot. 2. Słabe wschody spowodowane żerowaniem śmietki cebulanki                 fot. 1, 2 M. Podymniak
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to drobne muchówki koloru oliwkowoszarego (samice) lub 
żółtoszarego (samce), o długości ciała dochodzącej do 6 mm.

• Wgryzka szczypiorka (Acrolepiopsis assectella)
Na plantacjach cebulowych na terenie naszego kraju wystę-
pują zazwyczaj w 2 lub 3 pokolenia tego szkodnika, a uprawy 
zasiedlane są przez niego od połowy czerwca do września. 
Oprócz cebuli, atakowane są także szczypiorek i pory. Gąsie-
nice (fot. 4) wyjadają kanaliki w liściach aż do „serca” rośliny. 
Może to spowodować znaczne szkody, które potęgowane są 
jeszcze przez wtórne zgnilizny. Gąsienice mają barwę białą 
z zielonym odcieniem, osiągają długość 5-10 mm.  Osobniki 
dorosłe to motyle nocne o długości ciała dochodzącej do 
8 mm i rozpiętości skrzydeł do 12 mm. 

• Chowacz szczypiorak (Ceutorhynchus suturalis)
To szkodnik niebezpieczny głównie wiosną, gdy cebula wy-
kształci 1-3 liści. Na tym etapie osobniki dorosłe oraz larwy 
mogą całkowicie zniszczyć szczypior. Dorosłe chrząszcze są 
czarne, pokryte szarymi łuskami, z jaśniejszą linią biegnącą 
środkiem ciała, którego długość dochodzi do 3 mm. Larwy są 
beznogie, o długości do 7 mm. Są żółte, mają brązową głowę. 
Wiosną samice składają jaja pojedynczo w liście cebuli. Larwy 
po wylęgnięciu przez mniej więcej 3 tygodnie żerują wewnątrz 
liści wygryzając miękisz. Ich obecność można rozpoznać po 
jasnych, wąskich, podłużnych pasemkach z nieuszkodzoną 
z wierzchu skórką, tzw. minach na szczypiorze. Silniej uszko-
dzone liście żółkną, a ostatecznie zasychają. Chowacze naj-
dotkliwsze straty powodują w maju i czerwcu.

Remedium na problemy
Obecność śmietki cebulanki zawsze była pewnym problemem, 
choć być może niedocenianym czy niepoprawnie identyfikowa-

nym. Objawy jej żerowania niektórzy uznawali za chorobę, inni 
za uszkodzenie herbicydowe. Straty powodowane przez tego 
szkodnika w dużym stopniu zależą od terminu siewu, czyli fazy 
rozwojowej, w jakiej znajduje się cebula. Im rośliny są większe, 
tym mniejsze znaczenie mają uszkodzenia powodowane przez 
śmietkę. W minionych latach obserwowałem jednak plantacje, na 
których młode rośliny zamierały. Poważniejsze problemy występują 
w rejonach o wieloletnich tradycjach uprawy cebuli. Tam, gdzie 
trudno o prawidłowe zmianowanie, presja szkodnika jest większa. 
Żerowanie śmietki nie powoduje tak widocznych  uszkodzeń, jakie 
czynią wciornastki, ale w znacznym stopniu może przyczynić się 
do redukcji liczby roślin na plantacji. Nie można udawać, że nie ma 
problemu – mówi Radosław Suchorzewski z firmy Bayer. Do 
zwalczania śmietki cebulanki (a także wciornastka tytoniow-
ca) w maju – po stwierdzeniu obecności szkodnika poprzez 
odłowy w pułapkach – można wykonać zabieg preparatem 
Decis Mega 50 EW. Produkt ten jest efektywny w warun-
kach wiosennej pogody, gdy temperatura nie przekracza 
20°C. Opryskiwać można nim dwukrotnie w sezonie, przy 
wykorzystaniu za każdym razem dawki 0,15 l/ha. Radosław 
Suchorzewski przekazał też wskazówki dotyczące stosowania 
środka Movento 100 SC przeciw wciornastkom. Zalecał, by 
nie czekać z jego użyciem aż populacja szkodnika rozwinie się 
nadmiernie . Efektywność działania preparatu, czego dowiodły 
doświadczenia wykonane przez Katarzynę Gładką z firmy Bay-
er, zwiększa jego aplikacja w mieszaninie z produktem Fitter*. 

Zarówno śmietkę cebulankę cebulankę, jak i wciornastka 
tytoniowca zwalczać można za pomocą preparatu Karate 
Zeon 050 CS. Środek ten może być stosowany dwukrotnie 
w sezonie, w odstępie nie mniejszym niż 14 dni. W obu przy-
padkach zalecana dawka wynosi 0,12 l/ha.

Fot. 3. Siewki cebuli uszkodzone przez śmietkę cebulankę Fot. 4. Gąsienica wgryzki szczypiorki żerująca wewnątrz liścia cebuli

*Insektycyd Fitter znajduje się w trakcie badań 

 fot. 3, 4 R. Wrzodak
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Wciornastki stają się coraz poważniejszym problemem w produkcji 
cebuli. Lata są gorące, przeważnie suche, co sprzyja namnażaniu się 
tych szkodników. Mamy dwa rozwiązania – preparaty Kobe 20 SP 
i Limocide. Najlepiej stosować je razem – informuje Karolina Dziubek 
z firmy Agrosimex. Kobe 20 SP zawiera acetamipryd, stosuje się 
go w dawce 0,2 kg/ha, nie częściej niż 3 razy w sezonie. Limocide 
ma w składzie olejek pomarańczowy, można go mieszać z innymi 
typowo chemicznymi ś.o.r., w tym wymienionym poprzednio. 
Użycie  Limocide pozwala na uzyskanie szybkiego efektu w po-
staci ograniczenia żerowania szkodników o miękkich ciałach, do 
których zaliczane są m.in. wciornastki. Dodatkowo, środek ten 
zachowuje się jak adiuwant, zwiększając efektywność działania 
preparatu z nim zmieszanego, na przykład Kobe 20 SP. W mie-
szaninie z konwencjonalnym insektycydem można zastosować 
Limocide w zmniejszonej dawce, 1-2 l/ha. Pełna dawka tego 
środka wynosi 3,2 l/ha, może on być stosowany w uprawach 
ekologicznych. Jeśli plantator zdecyduje się na wykorzystanie 
go bez innych dodatków, to właśnie taka dawka preparatu daje 
najlepsze efekty w zwalczaniu wciornastków w uprawie cebuli. 
Kobe 20 SP zarejestrowany jest także do zwalczania śmietki cebu-
lanki, a zabieg nim należy wykonać w okresie nalotu muchówek.

Firma BioAgris ma w ofercie adiuwant, który można dodawać 
do różnych agrochemikaliów. Jest to środek Protector, który 
polimeryzuje na powierzchni chronionych roślin i tworzy błonę 
wiążącą substancje aktywne zastosowanych ś.o.r. z naturalnym 
woskiem roślin. Utrzymuje się ona przez 5-7 dni, a następnie 
ulega biodegradacji. Plantatorzy, którzy zdecydowali się stosować 
w 2020 roku adiuwant Protector, byli zadowoleni z efektów, jakie dało 
włączenie go do zabiegów pestycydami. Nad polskimi plantacjami 
przechodziły gwałtowne, czasem niespodziewane deszcze, które 

niweczyły zabiegi ochrony lub ograniczały ich efektywność. Dzięki 
zastosowaniu adiuwantu chroniącego substancje aktywne przed 
zmyciem z roślin cebuli, opryskiwania po prostu lepiej działały. Ważne 
jest jednak, by zabiegi wykonywać poprawnie. W ochronie cebuli 
lepiej sprawdzają się opryskiwacze z PSP, które nanoszą ciecz roboczą 
z dużym ciśnieniem i znaczną dokładnością nawet na trudno dostępne 
części roślin – informuje Szczepan Grochowski z firmy BioAgris. 

Równie istotnym zastosowaniem środka Protector jest wzmac-
nianie bazowej warstwy kutyny na szczypiorze cebuli. Stosując 
preparat solo, w dawce 0,6 l/ha, na 24 godziny przed zabiegiem 
herbicydem parzącym, w wysokim stopniu obniżamy fitotok-
syczność tego ostatniego. Pozwala to delikatnie zwiększyć dawki 
herbicydu w początkowych fazach wzrostu cebuli i skutecznie 
wyeliminować problem zachwaszczenia plantacji. Mechanizm 
działania tego adiuwantu dosyć łatwo wytłumaczyć. Szczypior 
cebuli pokryty mocniej woskiem, ze względu na swoją pionową 
orientację, pozwala spłynąć kropli herbicydu dużo szybciej, co skraca 
jej kontakt z cebulą. Chwasty przy swoim tempie wzrostu rozrywają 
błonę pinolenową naniesioną na nie Protectorem, herbicyd spo-
kojnie może wpłynąć w pęknięcia i skutecznie zadziałać. Dlatego 
tak ważne jest odczekanie 24 godzin przed zabiegiem herbicydem. 

W ostatnich latach ochrona cebuli przed szkodnikami 
staje się coraz trudniejsza, wciąż jednak może być pro-
wadzona na dobrym poziomie. Katalog dopuszczonych 
do tego celu preparatów oferuje skuteczne rozwiązania. 
Ważne jest, by zastosować je w odpowiednim czasie 
i w sposób, jaki producent środka uznaje za optymalny.

R E K L A M A

https://www.youtube.com/watch?v=8At5iZO45aI&t=72s
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