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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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YaraTera 
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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

https://www.youtube.com/watch?v=4So4HMooDuw&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=2


Przed siewem/sadzeniem Pogłównie, posypowo            Nawożenie                                      pozakorzeniowe (oprysk nadziemnych części roślin) ***
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5 i 7 tydz. po posadzeniu po przyjęciu się roślin od 3. tygodnia  
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1-2 x w okresie  
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wzrostu liści
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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
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na przemian z Calcinitem
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polowa 500-700 kg/ha
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i na początku wzrostu 
zawiązków owoców

–
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od 3. tygodnia  
po posadzeniu
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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
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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

https://www.youtube.com/watch?v=4So4HMooDuw&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=2


Kapusta to jedno z najbardziej popularnych warzyw, ma wybitne walory zdrowotne, a dla konsumenta dostępna jest w przy-
stępnych cenach. Plantatorzy powinni wykorzystywać te aspekty i zadbać o właściwą promocję tego warzywa, które w Polsce 
potrafimy produkować doskonałej jakości. Ma ono również wszechstronne zastosowanie i dostępne jest w sprzedaży przez 
cały rok. Ponadto, jak w mało którym kraju produkujemy przeróżne przetwory z udziałem kapust. Okoliczność ta dla licznej 
rzeszy plantatorów jest szczególnie ważna, gdyż właśnie możliwość kiszenia kapusty w wielu gospodarstwach stanowi stabi-
lizator opłacalności produkcji. Również uprawa odmian na najwcześniejszy zbiór w ostatnim sezonie pozwoliła stosunkowo 
dobrze zarobić. W tym przypadku świetnie sprawdzają się kapusty o 50-dniowym lub nieco dłuższym okresie wegetacji. Wiele 
z nich cenione jest za wyborny smak, a konsumenci w okresie od 3. dekady kwietnia do końca maja traktują je jako nowalijki. 
Ich główki powinny w miarę szybko uzyskiwać właściwą masę, a rośliny być odporne na jarowizację oraz dobrze znosić duże 
zagęszczenie i zmienne warunki temperaturowe w uprawie.

Gdy odmiany uprawiane są na późniejszy, letni termin zbioru, ważne jest, aby były mało podatne na wciornastki. Nie można 
jeszcze mówić o pełnej odporności na te szkodniki, ale prawdopodobnie – przy skali problemu z tymi owadami, jaki obserwuje 
się w uprawie – firma, która wprowadzi odmianę odporną na wciornastka, może zdobyć duży segment rynku kapusty. Uprawa 
takiej odpornej odmiany da możliwość obniżenia kosztów ochrony i poprawy końcowej jakości kapusty, co pozytywnie wpłynie 
na całość kosztów produkcji. Ten ostatni aspekt jest ważny w każdym segmencie uprawy kapust. Można jednak sądzić, że wraz 
z dostępnością odmian do mechanicznego zbioru główek przeznaczonych do przetwórstwa, wybór w tym segmencie produkcji 
będzie zwracał się właśnie w kierunku kreacji, których zbiór da się zmechanizować.

W produkcji odmian przeznaczonych do przechowywania główek coraz więcej osób do uprawy wybiera – ze względu na 
niższe koszty produkcji – kreacje o możliwie krótkim okresie wegetacji. Oczywiście, zarówno odmiany przeznaczone do prze-
chowywania, jak i te, których główki kierowane są na rynek świeżych warzyw, muszą gwarantować wyrównany wielkościowo 
i jakościowo plon, o akceptowanym przez nabywców kolorze, także po okresie przechowania. W tym segmencie dostępne jest 
już co najmniej kilka odmian odpowiadających takim parametrom.

Coraz większego znaczenia nabiera również uprawa odmian kapusty odpornych na patogeny. Ostatnie lata z ekstremalnymi 
warunkami pogodowymi utrudniają skuteczną ochronę, a zarazem duża ilość opadów oraz warunki beztlenowe w zalanym 
otoczeniu korzeni sprzyjały rozwojowi bakterioz – miękkiej zgnilizny oraz czarnej zgnilizny kapustnych. Ocieplający się klimat 
jest także przyczyną występowania coraz większych problemów z grzybami patogenicznymi z rodzaju Fusarium.

Dla wielu plantatorów uprawa odmian odpornych na kiłę kapusty pomału staje się standardem. Patogen powodujący tę 
chorobę w niektóre lata potrafi zdziesiątkować pola, na których uprawiane są odmiany bez odporności na niego. Na szczęś-
cie w tym przypadku coraz większa liczba firma oferuje kreacje odporne lub mało podatne na Plasmodiophora brassicae, 
sprawcę kiły kapusty.

  
         redakcja portalu warzywapolowe.pl
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Piotr Borczyński – KPODR Minikowo, Oddział Zarzeczewo
Kapusta głowiasta od wielu lat uprawiana jest w naszym klimacie z rozsady. W zależności od terminu 
sadzenia, materiał ten produkowany jest w wielodoniczkach o różnej wielkości. Spotykam też na swojej 
drodze plantatorów, którzy – z racji przyzwyczajenia – produkują rozsadę rwaną na rozsadniku, ale 
jest to już margines produkcji.

Kapusty do nasadzeń pod koniec kwietnia czy w maju produko-
wane są w wielodoniczkach o średnicy komórek 4 lub 2,8 cm. 
Te drugie stają się coraz bardziej popularne, ze względu na 
liczbę sztuk rozsady możliwą do uzyskania z 1 m2 oraz mniej-
szą ilość substratu zużywaną na 1 sztukę rozsady. Niestety, 
im mniejsze doniczki używane są do produkcji rozsady, tym 
większej dokładności wymaga cały proces jej produkcji.

Wybór substratu
Pierwszą sprawą jest wybór substratu do produkcji rozsady. 
Na rynku można spotkać podłoża z wielu firm, składające się 
przede wszystkim z jasnego torfu. Niektóre przedsiębiorstwa 
proponują jednak substraty nie tylko z torfu jasnego, ale także 
z torfu wysokiego, ciemniejszego, pozyskiwanego z głębszych 
warstw torfowiska, czy z torfu ciemnego, przemrożonego. 
Czym te podłoża się różnią? Otóż, substraty z torfu jasnego 
najkrócej utrzymują wodę w swojej strukturze – im ciemniejszy 
torf, z którego wykonany jest substrat, tym ma on większą 
pojemność wodną i przez dłuższy czas zatrzymuje wodę. 
Najdłużej utrzymują wodę substraty wykonane z ciemnego 
torfu przemrożonego. W związku z tym, znając swoje moż-
liwości produkcyjne oraz umiejętność podlewania, należy 
wybrać odpowiedni substrat.

W produkcji rozsad warzyw kapustnych pH substratu 
powinno być na poziomie 6,5. Standardowo każdy substrat 
zawiera w 1 m3 zwykle 1 kg nawozu PG Mix, który wykorzy-
stywany jest przy sporządzaniu podłoża. Zawartość składników 

Jak wyprodukować  
dobrą rozsadę kapusty

w takim nawozie wynosi zwykle: N 14%, P 14% i K 18%, 
znajdują się w nim też mikroelementy i magnez. Wyższa za-
wartość składników pokarmowych w podłożu przy produkcji 
warzyw kapustnych wczesnych może spowodować wybieganie 
rozsady, a przy później produkcji i optymalnych temperaturach 
być przyczyną nadmiernego zasolenia i braku wschodów.

Bardzo wielu producentów również popełnia jeden pod-
stawowy błąd – podczas napełniania wielodoniczek substra-
tem bardzo mocno ugniatają go w komórkach, co powoduje 
zmniejszenie dostępu powietrza do strefy korzeniowej. Przy 
podlewaniu powietrze jest bardzo łatwo wypychane przez 
wodę, co utrudnia ukorzenianie się roślin. Większe zagęsz-
czenie substratu powoduje również, że znacznie zwiększa 
się ilość składników pokarmowych w pojedynczej komórce, 
co przy niedoborze światła może powodować wybieganie 
rozsady. Substrat powinien być lekko zagęszczony, ale nie 
można go „upychać” w doniczkach podczas ich napełniania. 
Przed zdjęciem z tacy nadmiaru substratu można lekko ude-
rzyć całą tacą kilka razy o stół, co spowoduje zagęszczenie 
substratu w komórkach.

Po wysianiu nasion
Nasiona po wysianiu przysypujemy zwykle drobnym su-
chym piaskiem, perlitem lub wermikulitem albo torfem, który 
używany był do napełniania wielodoniczek. Od początku 
produkcji należy dbać o odpowiednią wilgotność podłoża, 
zwłaszcza tego, którym są przysypane nasiona. Optymalna 

 fot. P. Borczyński
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są zaprawiane, ze względu na zmienne warunki pogodowe, 
należy je dodatkowo zabezpieczyć. Choroby zgorzelowe mogą 
się bowiem rozwijać w okresie, gdy jest chłodno i wilgotno, ale 
również przy wyższych temperaturach i wilgotności, zwłaszcza 
kiedy rośliny są większe i tworzą zwarty łan.

Planując produkcję rozsady, należy wziąć pod uwagę 
wielkość doniczek. Produkcja rozsady trwa od 3 do 5 tygodni. 
W małych doniczkach, gdy na tacy jest około 160 roślin, 
okres produkcji rozsady jest nieco krótszy, niż w doniczkach, 
w których na tacy mamy 94 rośliny. W zależności od wielkości 
pojedynczej doniczki, trzeba również zaplanować nawoże-
nie. Im większa doniczka i dokładniejsze podlewanie, tym 
nawozu zastosowanego z substratem wystarczy na dłużej. 
W małych doniczkach dokarmianie rozsady należy rozpocząć 
wcześniej, tzn. gdy rośliny zaczynają wypuszczać drugi liść 
właściwy. Trzeba jednak pamiętać, aby używać nawozów, 
które będą miały około 1,5 raza więcej potasu niż azotu. 
Stosowanie w pierwszej fazie wzrostu rozsady nawozów 
o składzie zrównoważonym może spowodować jej wybiega-
nie (fot. 4), zwłaszcza w okresie, gdy brakuje światła, a dzień 

Fot. 1. Odpowiednia wilgotność podłoża, zwłaszcza tego, którym 
są przysypane nasiona, zapewnia szybkie i równomierne wschody

Fot. 2. Siewki uszkodzone przez dym w ogrzewanym tunelu
fot. 1-7 P. Borczyński

Fot. 3. W pełni rozłożone liścienie Fot. 4. Wybiegnięta rozsada

jego wilgotność zapewni szybkie i równomierne wschody 
(fot. 1). Każde przesuszenie podłoża może spowodować 
wydłużenie kiełkowania nasion i straty w roślinach. Niektórzy 
producenci po wysiewie nasion przykrywają wielodoniczki 
agrowłókniną lub cienką folią. O ile przykrycie włókniną nie 
jest wielkim błędem, o tyle przykrycie powierzchni tac folią, 
zwłaszcza kiedy jest ciepło i mocno świeci słońce, może 
spowodować zniszczenie kiełkujących nasion, gdyż pod 
takim okryciem podnosi się znacznie temperatura. Jeżeli 
chociaż przez chwilę przekroczy ona 45°C, dochodzi do 
denaturacji białka i rośliny giną (fot. 2). Agrowłókninę, gdy 
zaczynają pojawiać się pierwsze kiełki, trzeba natychmiast 
zdjąć. Ze względu na swój ciężar może spowodować trwałe 
wygięcie podliścieniowej części pędu, czego skutkiem będzie 
urywanie się rozsady w czasie sadzenia.

Po wschodach
Kiedy rośliny rozłożą liścienie (fot. 3), należy rozsadę zabezpie-
czyć przed chorobami zgorzelowymi, opryskując lub podlewając 
uprawę produktem Previcur Energy 840 SL. Mimo że nasiona 

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  
400 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
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jest krótki. Tak więc, na  początku możemy wykorzystywać 
nawozy z dużą zawartością fosforu, np. Kristalon żółty, a na-
stępnie Kristalon czerwony z niewielkim dodatkiem saletry 
wapniowej. Trzeba też pamiętać, że od wielkości pojedynczej 
doniczki zależy częstotliwość nawożenia i stężenie pożywki. 
Im mniejsze doniczki, tym nawożenie przeprowadzamy częś-
ciej i pożywką o niższym stężeniu nawozów (fot. 5). Rozsadę 
w większych doniczkach możemy nawozić raz lub dwa razy 
w tygodniu, pożywką o większym stężeniu nawozów. Materiał 
w małych doniczkach powinien być nawożony dwa albo trzy 
razy w tygodniu, a gdy rośliny są większe – nawet codziennie, 
pożywką o niskim stężeniu (fot. 6).

Niebagatelne znaczenie ma też hartowanie rozsady (fot. 7), 
czyli przyzwyczajenie jej do warunków polowych. Zwykle – 
jeżeli jest to możliwe – obniża się temperaturę w obiekcie 
i zmniejsza liczbę podlewań.

Na 3 dni przed posadzeniem rozsady dobrze jest zapra-
wić ją produktem Verimark 200 SC w ilości 15 mililitrów na 
1000 sztuk doniczek. Rozsadę podlewa się cieczą, którą 
dwukrotnie spłukuje z liści, aby jak największa ilość substancji 
aktywnej trafiła do podłoża, a stamtąd została pobrana przez 
roślinę. Nie można używać zbyt dużej ilości wody, aby substan-
cja aktywna nie została wypłukana z podłoża. W związku z tym, 
w następnych dniach trzeba bardzo uważać z podlewaniem. 
Prawidłowo zastosowany preparat będzie nawet do 4 tygodni 
chronił posadzone rośliny przed wieloma szkodnikami.

Gdy sadzi się rośliny przy ciepłej i suchej pogodzie, ale 
również wczesną wiosną, dobrze je zabezpieczyć przed 
nadmiernym parowaniem z liści powodowanym zarówno 
przez zimne wiatry, jak i przez dużą operacje słoneczną. Na 
kilka godzin przed rozpoczęciem sadzenia można opryskać 
rozsadę np. 1% roztworem produktu Vapor Gard, który jest 
swego rodzaju antytranspirantem. Opryskujemy nim rośliny 
tak, aby pokryć je jedną dawką cieczy roboczej i taką rozsadę 
pozostawiamy przez około 1-2 godzin na świetle słonecznym. 
Preparat wtedy polimeryzuje, tworząc na liściu powłokę, 
która zabezpiecza rośliny przed niekorzystnymi warunkami 
meteorologicznymi.

Jeżeli w okresie sadzenia rozsady zapowiadana jest chłodna 
i wilgotna pogoda, możemy rośliny ponownie zabezpieczyć 
Previcurem, w celu ochrony przed chorobami zgorzelowymi.

Fot. 5. Roślina z początkiem niedoborów azotu, czego efektem są 
żółknące liścienie

Fot. 7. Prawidłowo wyprodukowana rozsada (a) i jej dobrze rozwinięty 
system korzeniowy (b)

Fot. 6. Mech na powierzchni substratu świadczy o zbyt obfitym 
podlewaniu roślin

a

b
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 Predeco F1
Szybka odmiana na zaopatrzenie supermarketów

 Commander F1 (TCA 577) 
Uniwersalna odmiana na jesienne zbiory

 Cheeta F1 
Wczesna na letnie zbiory

 Sunta F1 
Wczesna odmiana na wiosenne nasadzenia

O
dm

ia
ny

 k
ap

us
ty

Cechy odmiany:
• na zbiory letnie i jesienne
•	 masa	główek	1-2	kg
•	 twarde,	zwięzłe	główki	od	wczes-

nej fazy, znakomite do pakowania 
w skrzynki i do worków

•	 jasnozielone	liście	z	delikatnym	
 unerwieniem

• okres wegetacji 80 dni

Cechy odmiany:
•	 wysoki	poziom	odporności	na	Xantho

monas sp. i wciornastki
•	 główki	lekko	spłaszczone,	osadzone	

na wysokiej nodze
•	 okres	wegetacji	ok.	110	dni
•	 długi	okres	zbioru,	około	miesiąca	od	
uzyskania	dojrzałości

Cechy odmiany:
•	 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

Cechy odmiany:
•	 do	wiosennych	nasadzeń,	zwłaszcza	
pod	płaskimi	okryciami

•	 okres	wegetacji	62	dni
•	 słodki	smak,	znakomita	na	sałatki
•	 bardzo	dobra	zdrowotność	i	odpor-
ność	na	pękanie

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

• okres wegetacji 70 dni
•	 masa	główek	ok.	3	kg
Zastosowanie:
świeży	rynek,	przetwórstwo
Uwagi:
• odporność:	HR:	Foc
• zalecane	zagęszczenie	 
40-50	tys.	szt./ha

Zastosowanie:
na	świeży	rynek
Uwagi:
• odporność:	HR:	Foc
• zalecane	zagęszczenie	 
50	tys.	szt./ha

Zastosowanie:
świeży	rynek	i	przetwórstwo
Uwagi:
możliwość	uzyskania	pożądanej	wiel-
kości,	2-5	kg,	poprzez	zmianę		gęstości	
sadzenia	od	25	do	45	tys./ha

     Enza Zaden Poland

Nowość

https://www.enzazaden.com/pl
https://www.enzazaden.com/pl/produkty-i-uslugi/nasze-produkty/Sunta
https://www.enzazaden.com/pl/produkty-i-uslugi/nasze-produkty/white-cabbage/Cheeta
https://www.enzazaden.com/pl/produkty-i-uslugi/nasze-produkty/white-cabbage/Predeco
https://www.youtube.com/channel/UCrM5zEkYNexETTLK8cAiVwQ
https://www.facebook.com/EnzaZadenPoland
https://www.instagram.com/enza_zaden_poland/
https://www.enzazaden.com/pl/
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 Strukta F1
Uniwersalna	odmiana	o	dużych	główkach

 TCA 581
Do	długiego	przechowania

 Storka F1
Wielkość,	jakiej	potrzebujesz

Cechy odmiany:
•	 odmiana	do	sadzenia	od	połowy	IV	
do	połowy	VI

•	 bardzo	długie	tzw.	okno	zbiorcze,	 
od	75	do	150	dni

•	 możliwość	zbioru	na	świeży	rynek	 
po	75	dniach,	główki	ok.	2,5	kg

•	 dojrzałość	zbiorcza	z	przeznaczeniem	
na	kiszenie	po	115	dniach	(4-5	kg)

•	 długo	zachowuje	zdrowotność,	możli-
wość	długiego	przetrzymania	na	polu

Cechy odmiany:
•	 do	zbiorów	późnojesiennych	i	prze-
chowania	do	końca	maja

• mocny system korzeniowy, silny wigor 
zapewniają	stabilne	wysokie	plony	
w	różnych	warunkach	uprawowych

•	 masa	główek	3-5	kg
•	 odporności	na	choroby	i	tolerancja	

na wciornastki
•	 okres	wegetacji	ok.	140	dni

Cechy odmiany:
• do zbiorów letnich i jesiennych
•	 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	pod	koniec	VI

Zastosowanie:
kiszenie,	świeży	rynek,	krótkie	prze-
chowanie
Uwagi:
•	 odporność:	HR:	Foc
•	 zalecane	zagęszczenie	 
30-40	tys.	szt./ha

Zastosowanie:
długie	przechowanie	na	świeży	rynek	
i	dla	przemysłu
Uwagi:
•	 bardzo	przydatna	również	do	

wiosennego kiszenia
•	 zalecane	zagęszczenie	 
30-40	tys.	szt./ha

Zastosowanie:
świeży	rynek,	przechowywanie
Uwagi:
zalecane	zagęszczenie	40	tys.	szt./ha

 Savoy Deuce F1 
Kapusta	włoska
Cechy odmiany:
• najnowsza odmiana na zbiory letnie 

i jesienne
•	 okres	wegetacji	100	dni
•	 masa	główek	2-3	kg

•	 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

Zastosowanie:
świeży	rynek,	przechowywanie
Uwagi:
zalecane	zagęszczenie	 
30-40	(60)	tys.	szt./ha

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

https://www.enzazaden.com/pl/produkty-i-uslugi/nasze-produkty/white-cabbage/Strukta
https://www.enzazaden.com/pl/produkty-i-uslugi/nasze-produkty/Storka
https://www.facebook.com/EnzaZadenPoland/posts/2670261516570925/
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Hazera jest światowym liderem w branży nasiennej. Oferuje wiedzę, zaangażowanie i wsparcie 
agrotechniczne, łącząc wieloletnie doświadczenie z najnowszą technologią. Prowadzi hodowlę, dba 
o rozwój, wytwarza 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 sprawia, że jesteśmy blisko klientów i reagujemy na potrzeby lokalnych 
producentów. Prowadzimy hodowlę odmian dostosowanych do określonych warunków klimatycz-
nych i spełniających wymogi różnych rynków.
Spółka Hazera jest własnością Limagrain Group, międzynarodowego koncernu działającego w branży rolniczej, z siedzibą we Francji. Jako spół-
dzielnia rolników, grupa Limagrain doskonale rozpoznaje potrzeby swoich klientów, dzięki czemu osiągnęła pozycję największej spółki nasiennej 
w Europie, specjalizując się w hodowli warzyw, uprawach polowych oraz w wytwarzaniu produktów zbożowych. Dział nasion warzyw grupy 
Limagrain jest drugą największą firmą w tej branży na świecie.

 Lucas F1
Doskonałe	wyrównanie

 Newton F1
Wysokie plony, idealna do kwaszenia

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	niż	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:
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

www.hazera.pl Hazera Poland   Hazera

 silny nalot woskowy ogranicza 
zasiedlanie przez szkodniki

 Callaway F1 (17-1569) 
Płaska	kapusta,	idealna	na	gołąbki
Cechy odmiany:
 okres wegetacji ok. 80 dni
	 główki	charakterystyczne,	spłaszczo-
ne,	w	przekroju	12-15	cm	wysokości	
i	do	30	cm	szerokości,	o	masie	2-3	kg;	
liście	delikatne	i	chrupkie	w	smaku

	 rośliny	silne,	z	mocnym	systemem	
korzeniowym

 do uprawy w otwartym gruncie od 
najwcześniejszych	terminów	wiosen-
nych	do	późnej	jesieni

Zastosowanie:
na	surówki,	gołąbki	i	do	kwaszenia	
w	całości
Uwagi:
	 nowość	na	świeży	rynek
	 zalecane	zagęszczenie	 
30	000-40	000	szt./ha

odmiana w badaniach  
rejestrowych

Nowość
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https://hazera.pl/
https://hazera.pl/product/newton-f1-17-1184/
https://hazera.pl/product/lucas-f1-17-1284/
https://www.youtube.com/channel/UCszdJFi9WKMHpRPv3Q5PiGw/featured
https://www.facebook.com/hazeracorp
https://hazera.pl/
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 Zoltan F1
Wysokie	plony	i	najwyższa	jakość	po	przechowaniu

 Campbell F1 (17-1494)
Nowość	do	przechowywania

 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.	140	dni
	 główki	duże,	3-4	kg,	kuliste,	twarde,	
wyjęte	z	przechowalni	w	kwietniu	lub	
w	maju	wciąż	wyglądają	świeżo,	a	po	
obraniu	kilku	liści	są	zielone

	 rośliny	silne,	z	mocnym	systemem	
korzeniowym, podobnie jak u odmia-
ny Abel ograniczone zasiedlanie przez 
wciornastki

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:
	 odporność	na	Fusarium	sp.	(HR)	

i Xanthomonas	sp.	(IR)
	 zalecane	zagęszczenie	 
25	000-35	000	szt./ha

Zastosowanie:
na	świeży	rynek	i	do	bardzo	długiego	
przechowywania
Uwagi:
	 odporność	na	Fusarium	sp.	(HR)	

i bakteriozy z rodzaju Xantho
monas (IR)

	 zalecane	zagęszczenie 
25	000-35	000	szt./ha

Zastosowanie:
na	świeży	rynek	i	do	bardzo	długiego	
przechowywania
Uwagi:
	 odporność	na	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)	
polecana	do	długiego	przechowy-
wania	(do	kwietnia)

Zastosowanie:
uniwersalne:	na	świeży	rynek,	dla	
przetwórstwa	i	do	długiego	przecho-
wywania
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

odmiana w badaniach  
rejestrowych

Nowość

https://hazera.pl/product/zoltan-f1/
https://hazera.pl/product/kapusta-abel/
https://hazera.pl/product/rozera-f1-13-426/
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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
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	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:
zagęszczenie	(w	tys. szt./ha)	25-45

	 odporna	na	fuzariozę	kapusty,	duża	
tolerancja 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

O
dm

ia
ny

 k
ap

us
ty

https://www.vegetables.bayer.com/pl/pl-pl/produkty-seminis.html
https://www.youtube.com/watch?v=FtE1dHy-QPI&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=bdRioA5U00Q&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=bdRioA5U00Q&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=FtE1dHy-QPI&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=4
https://www.youtube.com/channel/UCW3pXFVUGdND-idPWcQ2aWw
https://www.facebook.com/Seminis-Polska-113560093794006/
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Nowość

SV3404JL
Przechowywanie do maja, idealna do supermarketów

Ferro
Bardzo	długo	nie	pęka	–	do	3	miesięcy

Roxy
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	dużym	
	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	 
(dzięki	czemu	nie	zagniwają	od	spodu)

	 wysoki	plon	wyrównanych	główek
	 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

https://www.youtube.com/watch?v=FtE1dHy-QPI&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=FtE1dHy-QPI&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=FtE1dHy-QPI&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=FtE1dHy-QPI&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=4


16

 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	super-
marketów

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
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http://kapustnebeztajemnic.pl/
https://www.youtube.com/c/SyngentaPolska1
https://www.facebook.com/SyngentaPoland
https://www.youtube.com/watch?v=aDu0QkIGDEo&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=emixSiTYnCI&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=g5ZSMywIsck&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=25
https://www.youtube.com/watch?v=GwGYGRazF3Y
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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
 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	

krótkiego przechowywania 
	 na	gołąbki	i	do	surówek
Uwagi:
	 wysoka	trwałość	pozbiorcza
 do uprawy letniej i jesiennej

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

https://www.youtube.com/watch?v=GwGYGRazF3Y
https://www.youtube.com/watch?v=m6kn-3JWU2g&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=20
https://www.youtube.com/watch?v=aDu0QkIGDEo&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=WhVH1BvB4yc&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=9


18

Michał Piątek
Uprawa wczesnej kapusty jest trudna, ze względu na nieprzewidywalność warunków pogodowych 
w Polsce. Silnie różnią się one w poszczególnych sezonach. Trzeba jednak przyznać, że jeśli wszystko 
przebiegnie pomyślnie, a plantator uniknie poważniejszych błędów agrotechnicznych, to produkcja 
taka jest dochodowa. Poniżej przedstawiam kilka ważnych aspektów związanych z produkcją kapu-
sty na wczesny zbiór.

Wyścig nie zawsze ma sens
Właściwie co roku obserwować możemy nieoficjalną rywali-
zację o miano najwcześniejszego producenta kapusty w kraju. 
W zmaganiach tych udział biorą głównie plantatorzy z okolic 
Krakowa, tj. z Igołomi-Wawrzeńczyc, oraz ci z okolic Piątku i Łę-
czycy. Okazjonalnie dołączają także ogrodnicy z innych okolic, 
choć przyznać należy, że te dwa regiony od lat dzierżą palmę 
pierwszeństwa w zakresie uzyskiwania produktu w możliwie 
najwcześniejszym w polskich warunkach terminie. Pod Krako-
wem siewy kapusty zaczynają się w drugiej dekadzie grudnia, 
pikowanie przeprowadza się w styczniu, a w lutym uzyskuje się 
rozsadę gotową do sadzenia na stałe miejsce. Z mojego punktu 
widzenia, ważniejsze niż to, jak wcześnie uzyska się rozsadę, jest to, 
czy warunki sprzyjają jej sadzeniu. Ogólnie, lepiej radzą sobie rośliny 
nieco bardziej wyrośnięte, w większej i dobrze przekorzenionej kostce. 
Niektórzy decydują się na sadzenie rozsady w bryłkach 6 x 6 cm lub 
z tac o niewielkiej liczbie otworów. Tak przygotowane rośliny, jeśli 
trafią do ciepłej gleby, mogą bardzo szybko przyjąć się i budować 
masę. Pierwsze główki z powodzeniem można wycinać pod koniec 
kwietnia, o ile inne warunki konieczne do uzyskania wczesności 
zostaną spełnione – mówi Piotr Dutkowski, przedstawiciel marki 
Seminis. Podobnego zdania jest Władysław Tokarczyk z firmy 
Syngenta. Akcentuje jednak nieco inny aspekt. Chodzi o pienią
dze. Produkcja rozsady w grudniu i styczniu nie jest łatwa. Światła 
naturalnego w tym czasie jest mało, a doświetlanie nie kompensuje 

w pełni jego niedostatku. Produkcja trwa znacznie dłużej niż w innych 
okresach roku. Cykl produkcji rozsady, którego koniec obliczony jest 
na luty, jest obarczony ryzykiem. Jeżeli nastanie w tym czasie ostra 
zima, która dawniej często dawała o sobie znać właśnie w tym 
czasie, rozsadę trzeba przetrzymać, bowiem nie ma mowy o jej 
posadzeniu na docelowe miejsce. To może odbić się na jakości roślin, 
a dodatkowo także pociąga za sobą kolejne koszty. Zauważyłem, że 
ogrodnicy, którzy dobrze opanowali produkcję rozsady, coraz częściej 
siew przeprowadzają w pierwszych dniach stycznia. Prawidłowo 
poprowadzone młode rośliny z siewu w takim terminie także dają 
szansę na zbiór pod koniec kwietnia – tłumaczy specjalista.

Dla kogo wczesna kapusta
Piotr Dutkowski radzi, by podejmując decyzje dotyczące agro-
techniki, mieć na uwadze dla kogo produkuje się kapustę. Sklepy 
sieci handlowych oczekują nieco innego towaru niż kupcy giełdo
wi. Gdy zaopatruje się supermarkety, przede wszystkim liczy się 
wczesność. W takim przypadku można pokusić się o zagęszczenie 
nasadzenia, nawet do poziomu 40 x 40 cm. W uprawie założonej 
w takim systemie nie ma mowy o uzyskaniu główek o dużej masie. 
Ale nie o to też chodzi. Produkt ważący 800-1000 g jest akcepto
wany w punktach skupu. Stawki około 1,5-1,8 zł/szt. wydają się 
mizerne jak na koniec kwietnia, jednak dzięki uzyskaniu znacznej 
liczby główek z jednostki powierzchni, produkcja taka się kalkuluje. 
Dodatkowo, sama sprzedaż jest szybsza niż na rolnych rynkach 

Wczesna kapusta  
– ważne aspekty uprawy

 fot. T. Werner



Wczesna kapusta  
– ważne aspekty uprawy

https://www.youtube.com/watch?v=glHLHHcBN-4&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD&index=10
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hurtowych, na których  czasem trzeba poczekać na kupca – tłu-
maczy specjalista. Ceny najwcześniejszej kapusty w obrocie 
giełdowym na przełomie kwietnia i maja osiągają niekiedy 
pułap 4,5-5 zł/szt. Wymagane jest jednak zaoferowanie kapust 
bardziej zwartych, o większej masie. Preferowana ich masa 
wynosi ok. 1,5 kg/szt. Aby uzyskać taki produkt, konieczne 
jest posadzenie rozsady w mniejszym zagęszczeniu. Może to 
być 45 x 45 cm, 45 x 50 cm lub nawet 50 x 50 cm. Ważne jest 
także ściągnięcie okrywy tunelu we właściwym czasie, tj. gdy 
nie ma ryzyka wystąpienia ujemnych temperatur. Dzięki temu 
struktura główek się zmienia, stają się one bardziej zwięzłe.

To ważne w kontekście długości pozostawania główek w obrocie 
handlowym. Jeśli są one bardziej zwarte i twardsze, lepiej znoszą 
transport i ogólnie ich trwałość pozbiorcza się wydłuża. Zdejmowanie 
osłon na czas dobrej pogody wiosną dotyczy także okryw płaskich, tzn. 
agrowłókniny czy folii perforowanej. W lepszej sytuacji są oczywiście 
ci plantatorzy, których areały są mniejsze, lub zatrudniają odpo
wiednią liczbę pracowników. To daje szansę na szybką reakcję, gdy 
zajdzie potrzeba. Pamiętajmy, że koniec marca i kwiecień to okresy 
znacznej zmienności pogodowej i wysokiego ryzyka występowania 
przymrozków czy wręcz mrozu – mówi Władysław Tokarczyk.

Plusy i minusy osłon
Uprawa kapusty w tunelach foliowych czy pod płaskimi osłonami, 
jak każda inna technologia, ma plusy i minusy. Wznoszenie tuneli 
to przede wszystkim pewna inwestycja. Pod Krakowem dominują 
tunele typu igołomskiego, tzw. szóstki lub ósemki. Taki system przy
jął się i sprawdza w Małopolsce od lat. Posadowienie konstrukcji 
na terenie opadającym na południe sprawia, że wnętrze obiektu 
bardzo szybko nagrzewa się. Preferowana jest orientacja północ
-południe. Dzięki temu wiejące najczęściej z zachodu wiatry nie 
przewiewają zbyt intensywnie tuneli, termika w nich jest lepsza 
– wyjaśnia Władysław Tokarczyk. Na takich konstrukcjach 
najlepiej sprawdza się folia transparentna w drugim roku 
użytkowania. Materiał wtedy jest wciąż mocny, nienaruszony, 
ale jednocześnie nieco zabrudzony i zmatowiony. Dzięki temu 
ryzyko oparzeń kapusty wywoływanych przez silną operację 
słoneczną maleje. Wysokie temperatury w obiektach o małej 
kubaturze uzyskuje się szybko, ale i wytracanie ciepła następuje 
dość gwałtownie.

Interesujące spostrzeżenia na temat wysokich tuneli zblo-
kowanych ma Piotr Dutkowski. Obserwuję pewien powrót do 
produkcji wczesnej kapusty na terenach na zachód od Radomia. 
W tym rejonie znajduje się stosunkowo zwarta strefa uprawy 
warzyw ciepłolubnych. Wysokie obiekty dobrze sprawdzają się 
w upalne dni w produkcji papryki. Sezon 2021 pokazał jednak, że 
w nich także można uzyskać dość wczesny plon kapusty. W ciemne 
i chłodne dni wiosną tego roku nagrzewanie się niskich tuneli nie 
był tak szybkie, jak w poprzednich sezonach. Z kolei bezwładność 
termiczna obiektów o dużej kubaturze sprawiła, że wolniej traciły 
mozolnie nagromadzane w ciągu dnia ciepło i warunki do wzro
stu roślin w nich były całkiem przyzwoite. Wysokie konstrukcje 
pozwalają także na dodatkowe zabezpieczanie upraw okryciem 
z agrowłókniny. Praca w takich obiektach jest szybsza, są one 
bardziej ergonomiczne – mówi specjalista.

Zwraca uwagę także na niuanse związane z płaskimi okry-
wami. Jak ocenia, lepiej od nowej sprawdza się agrowłóknina 
w drugim roku użytkowania – w bardziej korzystny sposób 
przepuszcza wodę i światło. Okrywa z folii perforowanej 
pozwala na uzyskanie plonu o kilka dni wcześniej, ale ryzyko 
wystąpienia uszkodzeń spowodowanych przez silne pro-
mieniowanie słoneczne jest zwłaszcza w kwietniu wysokie. 
Stosowanie takiej osłony wymaga więc czujności.

Wczesne odmiany
Zagadnienia związane z technologią produkcji czy agrotechniką 
są bardzo ważne. Nie ulega jednak wątpliwości, że kolejnym 
kluczowym elementem batalii o wczesność jest wybór właś-
ciwej odmiany. Chodzi o takie kapusty, które nie będą ulegać 
jarowizacji, dobrze zniosą duże zagęszczenie i zmienne wa-
runki temperaturowe uprawy. Poniżej prezentuję przegląd 
wartościowych, najwcześniejszych odmian kapusty kilku firm 
nasiennych obecnych na polskim rynku.
 Syngenta. W jej ofercie najwcześniejszą odmianą kapusty, 
której zbiory niezmiennie rozpoczynają się w kwietniu, jest 
Rosberg F1 (fot. 1) o okresie wegetacji wynoszącym zale-
dwie 49-52 dni. Rośliny bardzo szybko wypełniają główki, 
które mają regularny, kulisty kształt. Zaletą odmiany jest duże 
wyrównanie plonu. Główki są stosunkowo wysoko osadzo-
ne, dzięki czemu nie występują problemy z ich zagniwaniem 
nawet w deszczowe wiosny. Mirror F1 (fot. 2) i Veronor F1 
(fot. 3) to odmiany o 50-53-dniowym okresie wegetacji, także 
wybornie sprawdzające się w uprawie tunelowej w dużych za-
gęszczeniach. Veronor F1 wymaga niekiedy o 2-3 dni dłuższej 
uprawy. Obie mogą rosnąć w zagęszczeniu 50-60 tys. szt./ha. 

Fot. 2. Mirror F1

Fot. 1. Rosberg F1





Fot. 5. Vettel F1

Fot. 4. Kevin F1

Fot. 3. Veronor F1

https://adob.com.pl/
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Fot. 8. Zarissima RZ F1 Fot. 11. Constable F1

Fot. 7. Green Flash F1 Fot. 10. Magnus Cresco F1

Fot. 6. Rapidion F1 Fot. 9. Carrera F1

CHRONI PRZED 
NAJSILNIEJSZYMI CIOSAMI



Mirror F1 umożliwia uzyskanie główek o masie 1,2-1,4 kg, 
druga odmiana – nieco cięższych, dochodzących nawet 
do 2 kg. Odmiana Kevin F1 (fot. 4 na str. 23) ma podobną 
specyfikę, choć lepiej sprawdza się na lżejszych glebach. Za 
wariant uniwersalny przyjąć można nową kapustę Vettel F1 
(fot. 5) o okresie wegetacji wynoszącym 52-57 dni, co pre-
dysponuje ją do uprawy tunelowej, ale świetnie poradzi 
sobie także pod agrowłókniną. W sezonie o standardowym 
przebiegu pogody plon w takim systemie, tj. spod agrowłók-
niny, pojawia się już 8-9 maja.
 Seminis dla plantatorów uprawiających kapustę na wczesny 
zbiór ma cztery propozycje odmianowe. Dwie, tj. Pandion F1 
i Rapidion F1 (fot. 6), stworzone zostały z myślą o produkcji 
tunelowej. Okres wegetacji tej pierwszej wynosi 50-55 dni. 
Rośliny tworzą kuliste główki. Zaletą odmiany jest wysoka 
tolerancja na wahania temperatury. Rapidion F1 umożliwia 
uzyskanie 1-kilogramowych główek średnio po 55 dniach 
uprawy. Są one intensywnie zielone, odporne na pękanie. Dwie 
kolejne odmiany dobrze sprawdzą się w uprawie pod płaskimi 
okrywami. Jedną z nich jest Tucana F1 o okresie wegetacji 
wynoszącym ok. 65 dni. W tym czasie główki dorastają do 
2,5 kg. Drugą Green Flash F1 (fot. 7) – w polskich warunkach 
jest późniejsza od poprzedniej o 3 do 5 dni, a jej główne walory 
to silnie zielony kolor i wizualnie atrakcyjne liście okrywowe.
 Rijk Zwaan w omawianym segmencie kapust ma trzy propo-
zycje. Najwcześniejszą odmianą jest Jetma RZ F1. To kreacja 
o 50-dniowym okresie wegetacji. Odznacza się silnym wigo-
rem wzrostu i odpornością na jarowizację. Przeznaczona jest 
przede wszystkim do uprawy w tunelach, choć swe walory 
wykazuje także pod płaskimi okrywami. Główki są kuliste, 





a ich masa dochodzi do 2 kg. Odmianę Zarissima RZ F1 
(fot. 8) – nowość w ofercie firmy – wyróżnia kulisty kształt 
główki w zasadzie niemal od fazy zawiązywania. Zazwyczaj 
jest o kilka dni późniejsza od Jetmy RZ F1, choć nie jest to 
regułą. Jest za to bardzo wyrównana i standardem jest wycię-
cie wszystkich jej główek w trakcie jednego zbioru z kwatery. 
Liście ma nieco ciemniejsze niż w poprzedniczka, główki są 
dość wysoko osadzone, więc nie ma ryzyka ich podgniwania. 
 Pushma RZ F1 ma najsilniejszy wigor z grupy wczesnych odmian 
tego przedsiębiorstwa. Jej okres wegetacji wynosi 50-55 dni. 
Po tym czasie lekko spłaszczone główki osiągają masę 2,2-2,5 kg. 
Zarówno Zarissima RZ F1, jak i  Pushma RZ F1 mogą w razie 
konieczności zostać przetrzymane na plantacji. Zbiór 2-3 tygodni 
po osiągnięciu przez główki gotowości do wycięcia nie wiąże 
się z ryzykiem doprowadzenia do ich pękania.
 Hazera. Odmiana Carrera F1 (fot. 9) jest najwcześniejszą 
kapustą w ofercie tej firmy. Polecana jest do uprawy w tunelach 
foliowych i pod płaskimi okryciami. Okres wegetacji wynosi 50-
55 dni, po tym czasie można zbierać główki o masie 1,2-1,4 kg. 
Możliwa jest uprawa tej odmiany w dużym zagęszczeniu, waha-
jącym się w przedziale 60-80 tys. szt./ha. Magnus Cresco F1 
(fot. 10) ma okres wegetacji o kilka dni dłuższy. Buduje jednak 
w tym czasie większe główki, których masa wynosi 1,5-1,8 kg. 
Preferuje także mniejsze zagęszczenie – 50-60 tys. szt./ha. 
Silny wigor przekłada się na stosunkowo wysoką tolerancję na 
stresowe warunki uprawy. Constable F1 (fot. 11) to odmiana 
hodowli HM.Clause oferowana przez Hazerę, o okresie wegetacji 
wynoszącym 53-57 dni. Mimo że jest on bardzo krótki, główki 
osiągają dość dużą jak na wiosenną porę masę i są zwarte. Reko-
mendowane zagęszczenie wynosi 45-60 tys. szt./ha.
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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

 Enza Zaden także ma w ofercie kapustę wiosenną – odmianę 
Sunta F1 (fot. 12) o okresie wegetacji szacowanym na 62 dni. 
W tym czasie główki mogą dorastać do 2 kg. W tunelach 
można je zbierać w początkach maja, a w uprawie pod pła-
skimi okryciami także w pierwszych dniach czerwca. W razie 
potrzeby główki można przetrzymać na polu przez 7-10 dni. 
Odmiana wyróżnia się słodkim smakiem, więc stanowi niezły 
surowiec na sałatki. Rośliny są tolerancyjne na niekorzystne 
warunki uprawowe i zachowują zdrowotność, dzięki osadzeniu 
główki na wysokiej „nodze”.
 Bejo Zaden polskim plantatorom ceniącym wczesność poleca 
uprawę odmiany Ranini F1 (fot. 13), której okres wegetacji wyno-
si ok. 57-58 dni. Po tym czasie główki osiągają masę 1,2-2,0 kg. 
Zalecane zagęszczenie wynosi 50-60 tys. szt./ha. Można tę od-
mianę uprawiać w tunelach  pod płaskimi osłonami. O ok. 5 dni 
późniejsza jest  Thalys F1, której główki osiągają średnią masę 
o 0,3-0,5 kg wyższą niż w przypadku poprzednio omawianej 
odmiany. Są wysoko osadzone, dzięki czemu nie występuje ich 
podgniwanie. Zalecane zagęszczenie wynosi 40-50 tys. szt./ha. 
Obie odmiany doskonale radzą sobie uprawiane w tunelach i pod 
płaskimi okrywami. Jako typową do produkcji pod perforowaną 
folią lub agrowłókniną firma poleca odmianę Conqueror F1, 
która uprawiana w zagęszczeniu 35-45 tys. szt./ha tworzy po 
upływie ok. 66 dni główki o masie 2,0–4,0 kg. Fot. 12. Sunta F1

Fot. 13. Damian Kułaga 13 maja 2021 roku, z ostatnimi do wycięcia główkami kapusty odmiany Ranini F1 produkowanymi w tunelach 
igołomskich

Uprawa wczesnej kapusty stanowi szansę uzyskania dopływu gotówki do gospodarstwa i domowego budżetu w tej 
fazie sezonu, w której zazwyczaj niedobór środków finansowych staje się najbardziej odczuwalny. Umiejętnie prowa-
dzona przynosi satysfakcjonujące rezultaty.
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Piotr Borczyński – KPODR Minikowo, Oddział Zarzeczewo
Uprawy kapusty próbuje wielu. Nie wszyscy jednak sztukę tę opanowali w dostatecznym zakresie, 
pozwalającym na osiąganie zadowalających wyników produkcyjnych. Jedno z pierwszych pytań, 
jakie trzeba sobie postawić nim w ogóle zaczniemy brzmi – czy w ogóle mam warunki, aby gatunek 
ten uprawiać?

Wymagania stanowiskowe
Kapusta głowiasta nie wymaga szczególnych warunków 
glebowych. Dobrze jednak, aby gleba, na której jest uprawia-
na, była przepuszczalna i zasobna w składniki pokarmowe. 
Wymienione cechy wiążą się raczej z glebami zasobnymi 
w próchnicę. Pole, na którym będziemy uprawiać kapustę, nie 
może być zalewane przez wodę. Warunki powietrzno-wodne 
muszą być uregulowane. Kiedy bowiem na polu będzie 
pozostawała woda, może dojść do porażenia plantacji kiłą 
kapusty (fot. 1). Dobrze, aby pole przeznaczone pod kapustę 
nawiezione zostało obornikiem, najlepiej jeszcze latem, po 
zbiorze rośliny przedplonowej wcześnie schodzącej z pola, np. 
po zbożu. Następnie przed wykonaniem orki zimowej, jeżeli 
oczywiście znane jest pH i zawartość węglanów w glebie, 
pole powinno być zwapnowane. Jeżeli chodzi o aplikowanie 
wapna, to kapusta głowiasta powinna być uprawiana na 
stanowisku, na którym pH mierzone w wodzie destylowanej 
wynosi nie mniej niż 6,5, a zawartość węglanów minimum 
1500 mg/dcm3 – to jest niezbędne minimum. Im większa 
zawartość węglanów i wyższe pH, tym mniejsze prawdo-
podobieństwo porażenia kiłą kapusty.

Do uprawy kapusty głowiastej nadają się również gleby 
piaszczyste, przepuszczalne, o ile roślinom zostanie dostar-
czona odpowiednia ilość wody, zwłaszcza podczas zwijania 
i dorastania główek. Jeżeli zaś zabraknie wody, plon może 
być mizerny.

Gdzie posadzić  
kapustę

 fot. P. Borczyński

Fot. 1. System korzeniowy kapusty silnie porażony przez kiłę kapusty



Uwaga na kiłę!
Z kiłą kapusty walka jest ciężka. Na stanowiskach, na których 
możemy się spodziewać wystąpienia tej choroby, możemy 
oczywiście zasadzić odmiany odporne na kiłę (tzw. kiłoodpor-
ne). Inny sposób pozbycia się tego zagrożenia to zastosowanie 
przed sadzeniem warzyw kapustnych nawozu zawierającego 
azot i wapń w postaci cyjanamidu wapnia (fot. 2), takim pro-
duktem jest znany od dawna azotniak. Jego obecna nazwa 
handlowa to Perlka. W celu zwalczania kiły kapusty  należy 
na 1 ha wysiać około jednej tony nawozu i wymieszać go jak 
najdokładniej z jak najgrubszą warstwą gleby. Po zastosowaniu 
dawki 1000 kg/ha i wymieszaniu nawozu z wilgotna glebą wy-
twarza się trujący dla patogenów gaz, który redukuje bytujące 
w niej szkodniki, grzyby i inne organizmy. Przeprowadzana 
jest zatem dezynfekcja podłoża. Pomiędzy zastosowaniem 
nawozu a sadzeniem rozsady musi zostać zachowany odstęp 
czasowy wynoszący około 4 tygodni. Żeby przekonać się, że 
można już zasadzić rozsadę kapusty, dobrze jest wykonać 
tzw. test rzeżuchowy. Pobieramy próbę gleby, umieszczamy 
ją w słoiku i siejemy do niej rzeżuchę. Jeżeli rośliny rosną bez 
żadnych problemów, oznacza to, że można również uprawiać 
pole i sadzić kapustę. Nawóz zawiera 19,5% azotu w postaci 
trudno przemieszczającej się w glebie, a także 50% wapnia. 
Po takim wyjałowieniu gleby korzystne będzie wniesienie 
do niej mikroorganizmów pożytecznych na co dzień w niej 
bytujących. Jest to rodzaj zaszczepienia warstwy ornej nowy-
mi mikroorganizmami. Należy jednak pamiętać, że gleba po 
wyjałowieniu może w bardzo szybki sposób zostać zasiedlona 
nowymi zarodnikami kiły, które mogą przepłynąć z wodami 
gruntowymi z innych pól.

Aby ograniczyć zagrożenie przez kiłę kapusty, możemy pro-
filaktycznie wnosić do gleby różne mikroorganizmy pożyteczne 
i wspomagać ich rozwój preparatami zawierającymi kwasy 
humusowe. Kiedy wprowadzamy takie nowe życie biologiczne, 
można również zastosować pożywkę dla mikroorganizmów, 
w postaci preparatów na bazie melasy. Niestety, takie zabiegi 
muszą być wykonane profilaktycznie i nie gwarantują dobrych 

Gwarancja na 
udaną uprawę 

kapusty!

3

Nasza rekomendacja dla kapusty: 
Wysiej 300 do 500 kg/ha Perlka®, w zależności od 
zapotrzebowania na azot. Aplikacje wykonaj na całej 
powierzchni pola około 2 tygodnie przed sadzeniem lub 
2-3 tygodnie po posadzeniu rozsady.

Nawóz Perlka®, dzięki zrównoważonemu odżywianiu 
azotem i wapniem, zapewnia lepszą jakość i trwałość.

Dodatkowe efekty:
• Lepsza konkurencja kapusty w stosunku do 

występujących chwastów
• Dzięki dużej zawartości wapnia stwarza środowisko 

nieprzyjazne rozwojowi kiły kapustowatych
• Poprawa właściwości fizycznych i zdrowotności 

gleby 

    
     Dystrybucja Azelis Polska Sp. z o.o.
     www.facebook.com/Azelisagrihorti

     Polska zachodnia: 693 700 433
     Polska wschodnia: 601 667 642
     Polska północna: 694 727 940

Gdzie posadzić  
kapustę

Fot. 2. Po prawej rzędy brokuła porażonego przez kiłę kapusty, a po 
lewej na tym samym polu zdrowe rośliny po zastosowaniu przed 
uprawą nawozu Perlka       fot. 1-3 P. Borczyński

https://www.warzywapolowe.pl/kila-kapusty-rosnace-zagrozenie/
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efektów, gdy będzie duże nasilenie i presja choroby. Ze smut-
kiem trzeba przyjąć, że w praktyce żadne rozwiązanie nie ma 
100-procentowej skuteczności w walce z kiłą kapusty.

Jesienno-zimowe przygotowania
Przed wykonaniem orki zimowej można pokusić się o głębo-
szowanie pola. Zabieg ten powinien zostać przeprowadzony 
na głębokość o mniej więcej 5-10 cm większą niż wykonywana 
była najgłębsza orka. Pozwoli on zerwać powstałą podeszwę 
płużną i ułatwi nie tylko przesiąkanie wody w głąb gleby, ale 
także penetrację ziemi przez korzenie rośliny uprawnej.

Po wykonaniu orki przedzimowej dobrze jest z kolei pobrać 
próbki glebowe i oznaczyć zawartość składników pokarmo-
wych – fosforu, potasu, magnezu, węglanów – oraz pH gleby. 
Uważam, że oznaczanie zawartości azotu tuż przed zimą jest 
bezcelowe. W warunkach, gdy gleba ma zwykle temperaturę 
poniżej 5°C, zawartość tego składnika jest, niestety, niewielka 
i obliczanie dawek azotu mija się z celem. Składnik ten można 
zastosować zgodnie ze wskazówkami zawartymi w literaturze 
fachowej. Natomiast jeśli chodzi o fosfor, to zawartość tego 
składnika powinna się wahać w przedziale 50-70 mg/dcm3 

gleby, potasu – 180-220 mg/dcm3, magnezu wynosić około 
70 mg/dcm3, a wapnia ponad 1500 mg/dcm3.

Płodozmian
Przed wyborem stanowiska pod kapustę trzeba również prze-
analizować, jakie rośliny były uprawiane na danym polu. Kapusta 
reaguje bardzo dobrze na takie przedplony, jak pszenica, owies, 
żyto z wsiewką, gryka, koniczyna lub lucerna jednoroczna czy 
dwuletnia, a z warzyw dobrym przedplonem są marchew, ogórek, 

pomidor, por, seler, cykoria sałatowa, bób i groch. Niepożądanymi 
przedplonami są natomiast wszystkie rośliny kapustne, buraki, 
szpinak i fasola. W przypadku zbóż, a zwłaszcza pszenicy należy 
zwrócić uwagę na herbicydy, które były używane do ochrony 
uprawy przed chwastami (fot. 3). Są preparaty, które świetnie 
zwalczają chwasty kapustne, ale pozostają na nierozłożonej 
słomie, co może powodować fitotoksyczność w uprawie kapu-
sty. Takie objawy występują po kilku tygodniach od posadzenia 
rozsady, gdy korzenie kapusty dosięgną nierozłożonej słomy 
potraktowanej niepożądanymi herbicydami. Takie same zasady 
dotyczą obornika. Jeżeli nie znamy pochodzenia nawozu orga-
nicznego, a zwłaszcza słomy, z której powstał, lepiej zastosować 
go pod zboże lub pod inną roślinę tolerującą takie herbicydy. 
Żeby materia organiczna szybciej została rozłożona, po zbiorach 
zbóż gleba powinna pozostawać wilgotna. Jeżeli słoma pozo-
staje do przyorania, wtedy na rozdrobnione rośliny powinniśmy 
nie tylko podać odpowiednią ilość azotu, ale również należy 
pomyśleć o zastosowaniu mikroorganizmów przyspieszających 
rozkład materii organicznej.

Gdy będziemy pamiętać o wszystkich opisanych za-
sadach, możemy liczyć na powodzenie w uprawie nie 
tylko kapusty głowiastej, ale również innych warzyw. Ze 
względu na choroby odglebowe, rośliny z danej grupy 
nie powinny być uprawiane na tym samym polu częściej 
niż co 5-6 lat. Prawidłowy płodozmian pozwoli obniżyć 
koszty uprawy, a także zaoszczędzi coraz częściej wy-
stępujących rozczarowań wielkością i jakością plonu.

Fot. 3. Nieprawidłowy wzrost kapusty głowiastej na polu, na którym wcześniej stosowano toksyczne dla tego gatunku herbicydy zbożowe
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Aplikacja nawozów fizjologicznie zasadowych
Rośliny kapustne silnie zakwaszają rizosferę. Nawet przy 
pH gleby wynoszącym 7,5-8,0 odczyn w rizosferze może 
wynosić 5,3-5,7. Są to idealne warunki do rozwoju Plasmo
diophora brassicae, sprawcy kiły kapusty. Standardowe nawozy 
zawierające azot – saletra amonowa, saletrzak czy fosforan 
amonu – są fizjologicznie kwaśne. Jeszcze gorzej w tym ze-
stawieniu wypadają siarczan amonu, mocznik oraz roztwór 
saletrzano-mocznikowy. Zakwaszają one silnie glebę i z tego 
względu powinny być wykluczone z nawożenia roślin ka-
pustnych. W związku z powyższym, w programie nawożenia 
kapustnych warto zawrzeć saletrę wapniową lub nawozy na jej 
bazie, w minimum jednej lub dwóch dawkach. Stabilizuje ona 
odczyn gleby oraz zawiera szybko i całkowicie rozpuszczalny 
w wodzie wapń.

Odżywienie rośliny wapniem
Wapń w roślinie zlokalizowany jest głównie w ścianach 
komórkowych. Inkrustacja tychże ścian wapniem podwyż-
sza naturalne zdolności roślin do obrony przed infekcjami 

Ograniczanie kiły kapustnych 
poprzez właściwe nawożenie

powodowanymi przez patogeny. Na rynku znajduje się 
wiele produktów zawierających wapń, natomiast saletry 
wapniowe czy nawozy na ich bazie są jednymi z nielicz-
nych, które mają w składzie w pełni rozpuszczalny w wo-
dzie wapń. W jednym litrze wody można rozpuścić ponad 
1000 g saletry wapniowej. W prewencyjnym stosowaniu 
saletr wapniowych przeciw kile kapustnych zaleca się ich 
aplikację doglebową we wcześniejszych terminach. Idealny 
czas dla podania dwóch dawek to okres 2.-3. i 4.-5. tygo-
dnia po posadzeniu. W uprawie odmian o okresie wegetacji 
dłuższym niż 80-90 dni rozważyć można podanie 3. dawki 
nawozu w okresie 6.-7. tygodnia po posadzeniu. Terminy te 
pokrywają się z okresami podawania standardowych dawek 
nawozów azotowych. Wdrożenie tego typu rozwiązań jest 
więc proste i efektywne czasowo. 

Wapń jest pobierany w formie kationu. Wśród pozosta-
łych składników pobieranych w tej formie jest m.in. potas. 
Aplikacja pełnej dawki potasu przed sadzeniem powoduje 
jego antagonizm w stosunku do wapnia. W związku z tym, aby 
usprawnić pobieranie wapnia przez roślinę, szczególnie na 

 fot. M. Podymniak

Wojciech Kopeć – Yara Poland
Kiła pozostaje jedną z najgroźniejszych chorób gatunków kapustnych. Największe problemy dotyczą 
tych plantacji kapusty, na których nie jest możliwe prowadzenie odpowiedniego płodozmianu. Jakie 
możliwości mają ci warzywnicy, którzy kapustę, kalafiory czy brokuły uprawiają w tym samym miejscu 
częściej niż powinni? Podstawowymi warunkami zapobiegającym rozwojowi choroby są regulacja 
odczynu gleby i wybór odmian z tolerancją lub odpornych na niektóre szczepy kiły kapusty. Z punktu 
widzenia żywienia roślin są jednak jeszcze inne czynniki, które ograniczają presję tej choroby.

https://www.youtube.com/watch?v=4So4HMooDuw&t=104s
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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.

początku wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego, powinno 
się podzielić dawkę potasu. Czyniąc to, podczas ostatniej 
aplikacji potas podajemy za pomocą saletry potasowo-
-wapniowej. Co ważne, saletra potasowa jest doskonałym 
źródłem potasu, ze względu na bardzo dobrą rozpuszczalność 
w wodzie – w praktyce trzy razy lepszą niż w przypadku 
siarczanu potasu. Plantator ma więc pewność, że tak podany 
nawóz – pomimo późnej aplikacji – zdąży zadziałać.

Ważna rola boru, molibdenu i manganu
Komfortowe odżywienie rośliny borem wpływa na uspraw-
nienie pobierania przez nią wapnia. Należy pamiętać, że po-

Odpowiedni wybór odmian oraz właściwe zabiegi agrotechniczne pozwalają ograniczyć występowanie kiły kapusty               fot. M. Podymniak

bieranie wapnia następuje w sposób bierny, czyli z masowym 
przepływem wody. Dlatego przy wyborze saletry wapniowej 
najbardziej efektywne będzie wykorzystanie tej, która dodat-
kowo zawiera bor. Pierwiastek ten w prosty sposób można 
dodatkowo uzupełnić poprzez zabieg nalistny, który ma szcze-
gólnie duże znaczenie w warunkach wysokiego pH gleby, gdy 
pobieranie tego mikroelementu przez korzenie jest utrudnione. 
Terminy aplikacji boru, molibdenu i manganu się pokrywają. 
Dlatego rekomenduje się podanie kapustnym także innych 
ważnych składników podczas uzupełniania boru. Z grona 
6 podstawowych mikroelementów te 3 są dla roślin z rodziny 
Brassicaceae właśnie najistotniejsze.

/WARZYWAPOLOWE.PL

Ponad 400 filmów 
Ponad 1,7 mln wyświetleń

Ponad 4000 subskrybentów

ZOBACZ I TY!

https://www.youtube.com/watch?v=2AMW-1sv1hs&t=27s
https://www.youtube.com/channel/UCKJ0JwFXpqr08XxQ3NlZclw
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https://www.youtube.com/watch?v=K-wBYQtmVOk&list=PL23lRyBp0RXQTneIYwaqMiD_n9U1cxnUD
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Dr hab. Jacek Nawrocki – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Prowadzenie skutecznej ochrony przed agrofagami (patogenami, szkodnikami czy chwastami) nie tylko w upra-
wach ogrodniczych nastręcza coraz więcej trudności. Z jednej strony rośnie presja agrofagów i powstają ich 
formy odporne na daną substancję chemiczną, z drugiej – coraz bardziej zmniejsza się pula środków ochrony 
roślin zarejestrowanych do użycia, a nowych substancji aktywnych nie przybywa tak szybko. Dodatkowym 
aspektem są coraz bardziej ekstremalne warunki pogodowe panujące w sezonie wegetacyjnym, stresowe 
dla roślin uprawnych, które stają się bardziej podatne na infekcje czy uszkodzenia przez szkodniki.

Rosnące wymagania
Po wstąpieniu do Unii Europejskiej Polska, jak i inne kraje człon-
kowskie, zgodnie z dyrektywami unijnymi, dokonała przeglądu 
stosowanych do ochrony roślin substancji i do 2010 roku zre-
dukowano ich liczbę o wiele więcej niż zakładane 50%. Nadal 
jednak co roku monitoruje się obrót i stosowanie pestycydów, 
co może skutkować nieprzedłużaniem rejestracji preparatów 
zawierających daną substancję. Pod uwagę bierze się przede 
wszystkim toksyczność środka dla organizmów stałocieplnych, 
oddziaływanie na środowisko, wpływ na organizmy wodne, se-
lektywność wobec organizmów pożytecznych, w tym owadów 
zapylających. W zeszłym roku zniknęły m.in. środki zawierające 
tiuram, chlorotalonil, dimetoat i chloropiryfos. W 2021 r. kończą 
swoją rejestrację m.in. fungicydy mające w składzie tiofanat me-
tylu oraz mankozeb. Ubywa więcej substancji aktywnych niż jest 
rejestrowane nowych, w kolejnych latach – zgodnie z Europejskim 
Zielony Ładem – Polska jako członek UE powinna do roku 2030 
zredukować ilość stosowanych środków ochrony roślin o 50%. 
Równocześnie promowane jest rolnictwo ekologiczne, które 
wg planowanych założeń powinno osiągnąć 25% powierzchni 
użytków zielonych. W naszych warunkach jest to nierealne, gdyż 
powierzchnia upraw ekologicznych zajmuje zaledwie kilka procent, 
a corocznie zamiast przybywać to jednak zmniejsza się ich areał.

W sytuacji, gdy mamy do dyspozycji czasem 2 czy 3 sub-
stancje aktywne (nie mylić z preparatami, gdyż pod różnymi 
nazwami komercyjnymi często kryje się taki sam związek 
chemiczny), efektem zbyt częstego stosowania tej samej 
substancji (także w preparatach wieloskładnikowych) może 
być wywołanie zjawiska uodpornienia się patogenów na dany 
związek chemiczny. W Polsce zjawisko to najwcześniej, bo już 
w latach 80. XX wieku, zaobserwowano w sadach jabłoniowych 
przy zwalczaniu sprawcy parcha jabłoni. Dodatkowym skut-
kiem może być zbytnia kumulacja danej substancji w roślinach 
i przekroczenia dopuszczalnych pozostałości w produktach 
spożywczych. Aby przeciwdziałać tym niekorzystnym efektom, 
w etykiecie danego środka podana jest maksymalna liczba 
zabiegów, jakie można wykonać w jednym sezonie wegetacji.

Problem przekroczenia najwyższych dopuszczalnych po-
ziomów pozostałości (NDP) danego związku lub produktów 
jego rozpadu w produktach roślinnych jest dość złożony i nie 
zawsze łatwy do kontroli, dlatego zabiegi ochrony roślin należy 
wykonywać bardzo ostrożnie, w odpowiednim czasie, prawidło-
wym sprzętem, w odpowiednich warunkach, co może znacznie 
ograniczyć ten problem, ale go nie wyeliminuje. Może się okazać, 
że jedną z przyczyn obecności w roślinach substancji niezare-
jestrowanych dla kapusty lub przekroczenia NDP substancji 
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dopuszczonych do jej ochrony są opryskiwania, które wykonał 
sąsiad w warunkach dużego wiatru i zniesienia cieczy roboczej 
na nasze plantacje. Niestety, również w bieżącym sezonie takie 
sytuacje miały miejsce, a tłumaczenie, że trzeba było wykonać 
zabieg koniecznie wtedy, niezależnie od wiatru, bo było „okienko 
bezdeszczowe”, jest nie do przyjęcia. W takim przypadku nie 
tylko dochodziło do niepożądanego wprowadzenia do uprawy 
danego preparatu, ale często powstawały uszkodzenia roślin 
przez zniesienia herbicydów np. z pól obsianych zbożami. Także 
„przypadkowe” aplikacje środków ochrony roślin, czasem spły-
wających z górnych plantacji na poniżej położone pola podczas 
nawalnych deszczy, które wystąpiły krótko po zabiegu, mogły 
wpływać na zaskakujące wyniki, gdy nie spodziewano się obec-
ności pozostałości preparatów niewykorzystywanych na plantacji 
kapusty. Problem nieoczekiwanego wniesienia dodatkowych 
substancji na dane pole może być kłopotliwy, gdy kapusta 
przeznaczona jest dla odbiorcy wymagającego bardzo niskiego 
nie tylko poziomu pozostałości ś.o.r, ale także liczby różnych 
związków obecnych w roślinie, np. maksimum pięciu. Kapusta 
niespełniająca takich norm zostanie wykluczona z obrotu po 
stwierdzeniu przekroczenia liczby substancji aktywnych w jej 
główkach. W projektowaniu programu ochrony roślin na dany 
sezon wegetacji należy pamiętać o preparatach wieloskładni-
kowych, gdyż w takim przypadku będziemy mieli do dyspozycji 
mniej niż 5 środków (zoocydów 
i fungicydów oraz herbicydów) 
w ciągu całego sezonu.

Trzeba też pamiętać, że 
wprowadzone do środowi-
ska preparaty nie znikają, ich 
degradacja przebiega powoli, 
a czasem produkty rozpadu są 
trwalsze niż substancja wyjścio-
wa. W charakterystyce substancji aktywnych podawany jest tzw. 
okres połowicznego zaniku (podobnie jest np. z izotopami), czyli 
okres, po jakim osiągnie ona połowę ilości w porównaniu ze 
stanem wyjściowym. Skuteczność wykrywalności pozostałości 
związków chemicznych związana jest z czułością aparatury do 
ich wykrywania. Do tej pory wykrywane są jeszcze produkty 
rozpadu DDT, którego stosowanie zostało w Polsce zabronione 
od 1976 r. Podobnie jest z innymi, dawno niewykorzystywanymi 
substancjami, zwłaszcza herbicydami, takimi jak symazyna, pro-
metryna czy linuron. W ich przypadku dodatkowo na przedłuże-
nie obecności substancji wycofanych mogło wpływać nielegalne 
używanie tych związków w kolejnych latach po wprowadzeniu 
zakazu – wykorzystywanie zgromadzonych zapasów lub środ-
ków pochodzących z nielegalnego importu z krajów spoza UE.

Badania pozostałości związków w produktach żywnościo-
wych wykonuje się wykorzystując najnowocześniejsze chroma-
tografy gazowe i chromatografy cieczowe. Dla polskich upraw 
ogrodniczych głównym referencyjnym laboratorium jest Zakład 
Badania Bezpieczeństwa Żywności Instytutu Ogrodnictwa – PIB 
w Skierniewicach, który współpracuje z Państwową Inspekcją 
Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Publikowane corocznie przez ten 
zakład wyniki wskazują na przekroczenia norm dopuszczalnych 
lub niedozwolone stosowanie substancji niezarejestrowanych 
do ochrony kapusty. Przy czym więcej nieprawidłowości wy-
krywano w próbkach kapusty brukselskiej niż kapusty gło-
wiastej. Najczęściej odnotowywano przekroczenia dotyczące 
obecności preparatów z grupy ditiokarbaminianowów, a także 
azoksystrobiny, chloropiryfosu, acetamiprydu, karbendazymu, 
flonikamidu, pirymikarbu i chlorotoluronu. Zwraca się uwagę 
na problemy z oznaczaniem w roślinach kapustnych związków 

z grupy ditiokarbaminianów. Wyniki badań mogą być niewia-
rygodne, co jest skutkiem obecności w warzywach kapustnych 
endogennych substancji, które w analizach mogą powodować 
pozytywne wykrywanie obecności disiarczku węgla, interpre-
towanej jako pozostałości ditiokarbaminianów nieaplikowanych 
jednak podczas wegetacji. Również badania pozostałości fose-
tylu glinu, czasem nielegalnie stosowanego w ochronie kapusty 
przed mączniakiem rzekomym, mogą stwarzać kłopoty. Jeśli 
w uprawie zastosowano nawozy zawierające fosforyny, może 
to dać pozytywny wynik podczas analiz pozostałości fosetylu 
glinu. Preparaty zawierające chloropiryfos i ditiokarbaminiany 
zostały już wycofane, a w październiku br. kończy się rejestracja 
środków mających w składzie tiofanat metylu i jeśli nie będą 
jeszcze nielegalnie stosowane w uprawie kapusty, problem ich 
pozostałości nie powinien już się pojawiać w kolejnych latach. 
Herbicydy zawierające chlorotoluron są zarejestrowane w upra-
wach zbóż, więc obecność tej substancji w próbkach kapusty 
brukselskiej mogła być przypadkowa.

Do najważniejszych czynników, które mogą wpływać na 
długość okresu zanikania substancji aktywnej w roślinie, nale-
żą: dawka preparatu (stężenie pestycydu), warunki pogodowe 
podczas wykonywania zabiegu, sprzęt wykorzystany do opry-
skiwania, czas wnikania do rośliny, spłukanie preparatu do gleby 
przez deszcz, metabolizm roślin (w tym intensywność wzro-

stu), trwałość środka w glebie, 
rozkład fizyczny, chemiczny 
i biologiczny preparatu na 
i w roślinie. Przedawkowanie 
środka będzie wydłużało roz-
kład substancji w środowisku, 
dlatego dawka powinna być 
zgodna z zalecaną w etykiecie.

Technika zabiegu
Bardzo ważnym elementem jest sprzęt, który służy do wy-
konania zabiegu – sprawny, o łatwej zmianie i dostosowaniu 
rozpylaczy do warunków, z wkładkami antyznoszeniowymi lub 
z pomocniczym strumieniem powietrza. Do cieczy roboczej 
dodaje się oczywiście adiuwanty, ze względu na grubą warstwę 
wosków pokrywających liście. Na trwałość środka w roślinie 
wpływa okres wnikania do niej – czy całość cieczy roboczej 
zdąży dotrzeć do tkanek roślinnych przed deszczem. Należy 
też uważać na termin aplikacji preparatów stosowanych do 
ochrony końcowej, w przypadku główek do dłuższego prze-
chowywania. Zbyt późne użycie środka może skutkować 
przedłużeniem jego trwałości w przechowywanej kapuście. 
Bardzo niekorzystne jest spłukanie preparatu zanim zdąży wnik-
nąć do chronionych roślin, może to być przyczyną powstania 
odpornych ras agrofagów. Zabiegi najlepiej wykonywać pod 
wieczór, gdy temperatura będzie umiarkowana, np. aplikacja 
pyretroidów w temperaturze powyżej 20°C jest niedopusz-
czalna – szybciej ulegną inaktywacji zanim zdążą zadziałać. 
W bieżącym sezonie było dużo uszkodzeń po zastosowaniu 
pestycydów w nieodpowiednich warunkach, zwłaszcza opa-
rzeń liści, spowodowanych nadmiernym nasłonecznieniem 
w trakcie i bezpośrednio po zabiegu. Niefrasobliwi plantatorzy 
próbowali „ratować” plantację wykonując zupełnie niepotrzeb-
nie dodatkowe opryskiwania, które pogarszały sytuację lub 
wręcz wywoływały nowe oparzenia blaszki liściowej. Zabiegi 
ochroniarskie przeprowadzane w trakcie intensywnego wzrostu 
liści (rośliny młode) skutkują szybszym transportem preparatu 
w roślinie, a co za tym idzie – szybszym zmniejszeniem jego 
koncentracji w warzywach. Istotny wpływ na utrzymywa-

Odpowiednio wcześnie wykonane opryskiwanie – ter-
min powinien być określony zgodnie z monitoringiem 
obecności agrofaga – zwiększa skuteczność zabiegu, 
zarazem ograniczając liczbę zabiegów koniecznych do 
wyniszczenia sprawcy choroby czy szkodnika.



nie się wysokiego poziomu preparatu w roślinie może mieć 
gleba – jej struktura, obecność próchnicy czy kompleksów 
sorpcyjnych. Zwłaszcza herbicydy aplikowane na glebę prze-
puszczalną, piaszczystą będą szybciej z niej wymywane niż 
z gleby cięższej, gliniastej. Trzeba również zwracać szczególną 
uwagę na wilgotność gleby – aplikacja herbicydów w trakcie 
suszy skutkuje uszkodzeniami roślin uprawnych, gdy podczas 
deszczu całość dawki skumulowanej w glebie nagle zostanie 
uruchomiona. Innymi czynnikami fizycznymi wpływającymi na 
trwałość preparatów w roślinie są m.in. ulotnienie się lub wy-
płukanie preparatu, zwiewanie przez wiatr, w tym przedwczes-
ne wysuszenie uprawy, adsorpcja przez rośliny, inaktywacja 
promieniami UV. Do reakcji chemicznych wpływających na 
trwałość ś.o.r. w roślinie zalicza się przede wszystkim fotolizę, 
hydrolizę oraz utlenianie. Z kolei za rozkład mikrobiologiczny 
odpowiadają głównie bakterie i promieniowce znajdujące się 
w glebie, rzadziej na roślinie.

Integrowana Produkcja Roślin – obowiązkowa
Wprowadzona od 2014 r., jako obowiązkowa na terenie UE, 
Integrowana Produkcja Roślin szczególną wagę przywiązuje 
się do zmniejszenia roli zarówno środków ochrony roślin, 
stosowanych dla ograniczenia agrofagów do poziomu nie-
zagrażającego uprawom, jak i użycia nawozów oraz innych 
niezbędnych środków potrzebnych roślinom do wzrostu i roz-
woju, aby wszystkie te produkty tworzyły system bezpieczny 
dla środowiska, a jednocześnie zapewniały uzyskanie plonów 
o wysokiej jakości, wolnych od pozostałości substancji uzna-
nych za szkodliwe (metale ciężkie, azotany, środki ochrony 
roślin, ale także mikotoksyny). Wszystkie zasady dotyczące 
Integrowanej Produkcji Roślin mieszczą się w Kodeksie Dobrej 
Praktyki Rolniczej (DPR), a jedną z ważniejszych jego części 
jest integrowana ochrona roślin, w której metody biologicz-
ne, fizyczne i agrotechniczne są preferowanymi sposobami 
regulowania poziomu zagrożenia chorobami, szkodnikami 
i chwastami. Roślinom kapusty należy zapewnić optymalne 
warunki wzrostu i rozwoju, natomiast chemiczne metody 
ochrony powinny być wykorzystywane tylko wtedy, gdy nastąpi 
zachwianie równowagi w ekosystemie lub gdy stosowanie 
innych polecanych w integrowanej ochronie metod nie daje 
zadowalających rezultatów. Stosowanie środków chemicznych 
powinno być prowadzone zgodnie z zasadą „tak mało, jak to 
jest możliwe i tak dużo, jak tego wymaga sytuacja”.

Prawidłowa agrotechnika
Ostatnie lata z ekstremalnymi warunkami pogodowymi utrudnia-
ją skuteczną ochronę, a zarazem duża ilość opadów oraz warunki 
beztlenowe w zalanych korzeniach sprzyjały w uprawie kapusty 
rozwojowi bakterioz: miękkiej zgnilizny, której głównym sprawcą 
jest Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum, oraz czarnej 
zgnilizny kapustnych (fot. 1 na str. 36) –sprawca Xanthomonas 
campestris pv. campestris. Najważniejsza w tym przypadku jest 
profilaktyka i zastosowanie różnych metod ochrony plantacji 
przed tymi chorobami. W uprawie należy wykorzystywać kwali-
fikowany materiał siewny, wolny od patogenów oraz zaprawiać 
nasiona, pamiętając jednak, że zaprawa Maxim 480 FS ogranicza 
tylko patogeny grzybowe i grzybopodobne.

Nie ma środków chemicznych zarejestrowanych do zwal-
czania bakterii chorobotwórczych, które skutecznie ograniczać 
mogą jedynie odpowiednio wcześnie i prawidłowo użyte środki 
biologiczne zawierające bakterie antagonistyczne Bacillus subtilis 
(preparat Serenade ASO) czy B. amyloliquefaciens (RhizoVital 42). 
Pomocne mogą być też nawozy mające w składzie pożyteczne 

PlantoSys dostarcza produkty, które stosowane 
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bakterie, oczywiście zastosowane odpowiednio wcześnie, na 
początku wegetacji (np. Bacter Plant Mix czy produkty z serii Bac-
trim). Wczesne, profilaktyczne zastosowanie stymulatora odpor-
ności roślin Bioseptu Active, opartego na wyciągu z grapefruita, 
pozwala ograniczać rozprzestrzenianie się chorobotwórczych 
bakterii. Dezynfektanty, np. Huwa-San 50-TR (nadtlenek wodoru 
z koloidalnym srebrem) czy BioActiW 2000 (kwas podchlorawy) 
użyte do opryskania roślin tylko opóźnią, ale nie wyeliminują 
całkowicie problemu ze zgniliznami bakteryjnymi. Preparaty te 
służą raczej do dezynfekcji warzyw przed przechowywaniem, 
tak aby wyeliminować infekcje w trakcie możliwych uszkodzeń 
mechanicznych. Jeden z tych preparatów, a także roztwór pod-
chlorynu sodu czy kwas benzoesowy (Menno Florades 90 SL) 
mogą być wykorzystane do dezynfekcji pomieszczeń i skrzyń 
przeznaczonych do przechowywania.

Groźne w minionych sezonach
Najgroźniejsze dla upraw kapusty głowiastej były w minionych 
sezonach m.in. czerń krzyżowych (fot. 3), powodowana przez 
kilka grzybów rodzaju Alternaria (A. alternata, A. brassicicola, 
A. brassicae) oraz często wtórnie pojawiający się polifagiczny 
grzyb Botrytis cinerea, powodujący szarą pleśń i pokrewny mu 
grzyb Sclerotinia sclerotiorum, sprawca zgnilizny twardzikowej, 
a także w niektórych rejonach grzyby z rodzaju Fusarium, naj-
częściej F. avenaceum. Na większości plantacji pojawienie się 

Ważne są:
 prawidłowa agrotechnika, likwidacja resztek 

pozbiorczych, staranne przygotowanie gleby, 
jeżeli potrzeba – skuteczne zdrenowanie pól, 
do nawadniania plantacji stosowanie tylko nawadniania 
kroplowego;

 pełna analiza gleby oraz wynikające z zaleceń prawid-
łowe i zbilansowane zaopatrzenie plantacji w składniki 
pokarmowe;

 unikanie narażania roślin na czynniki stresowe i zapo-
bieganie pojawianiu się chorób fizjologicznych, sprzy-
jających rozwojowi bakterioz;

 zwalczanie szkodników, uszkadzających liście, np. pche-
łek (fot. 2), które mogą być wektorami bakterii, zmniejsza 
możliwość rozprzestrzeniania się patogenów;

 prawidłowy płodozmian, z co najmniej 4-letnią przerwą 
w uprawie roślin z rodziny kapustowatych ograniczy 
możliwość przetrwania groźnych patogenów w glebie;

 staranne odchwaszczanie plantacji i usuwanie z sąsiedz-
twa chwastów, które mogą być źródłami patogenów 
i szkodników;

 wykonywanie zarówno zabiegów pielęgnacyjnych, jak 
i zbioru podczas słonecznej pogody.

!

Fot. 2. Pchełki na liściu kapusty Fot. 3. Czerń krzyżowych

Fot. 1. Początkowe objawy czarnej zgnilizny bakteryjnej (a) i jej silne wystąpienie na liściu kapusty (b)

a b



https://chemirol.com.pl/


38

mączniaków –zwykle wcześniej rzekomego (powodowanego 
przez lęgniowca Hyaloperonospora brassicae) i w pełni wege-
tacji mączniaka prawdziwego (Erysiphe cruciferarum) – tylko 
sporadycznie wymaga ochrony roślin. W uprawie kapusty 
zapobieganie chorobom grzybowym jest podobne, jak w przy-
padku bakterioz.

W wyznaczeniu okresów krytycznych w ochronie kapusty 
przed patogenami i szkodnikami pomocny jest monitoring agro-
fagów, z wykorzystaniem stacji meteorologicznej (fot. 4) oraz 
modeli chorobowych, popartych odczytami z łapaczy zarod-
ników i pułapek na szkodniki (feromonowych, pokarmowych, 
lepowych). Pozwala to na precyzyjne wyznaczenie momentu 
wykonania opryskiwania, minimalizując równocześnie liczbę 
niezbędnych zabiegów. Częste lustracje plantacji pozwalają 
wcześnie wykryć ogniska chorób – dzięki ich szybkiej likwida-
cji, opóźnia się rozprzestrzenianie agrofagów. Odpowiednio 
wcześnie należy aplikować preparaty biologiczne działające 
profilaktycznie, wspomagające rozwój roślin uprawnych, za-
wierające pożyteczne bakterie, skuteczne wobec bakterioz, 
alternariozy i szarej pleśni. Dodatkowo, przed zbiorem można 
zastosować preparat Polyversum WP (Pythium oligandrum) – 
skuteczny wobec szarej pleśni i sprawców chorób przecho-
walniczym, pomocny także w ochronie przed fuzariozami. Aby 
ograniczyć rozwój sprawcy zgnilizny twardzikowej, zaleca się 
wcześniejsze – przed uprawą – zastosowanie biopreparatu 
Contans WP zawierającego grzyb Coniothyrium minitans, który 
niszczy skleroty S. sclerotiorum. W ochronie przed fuzariozą 
i szarą pleśnią skuteczne będą środki zawierające grzyby 
rodzaju Trichoderma.

Ważna jest rotacja związków chemicznych
W chemicznej ochronie kapusty należy stale pilnować prawid-
łowej rotacji związków chemicznych (substancji aktywnych), 
uwzględniać karencję danej substancji (okres ten może się 
wydłużyć w niekorzystnych warunkach pogodowych) oraz nie 
przekraczać dozwolonej liczby zabiegów, które można wykonać 
w jednym sezonie wegetacyjnym danym preparatem. Najlepiej 

na początku zastosować preparaty jednoskładnikowe, później 
środki systemiczne, kombinowane, z więcej niż jedną substancją 
chemiczną. Do ochrony przed czernią krzyżowych oraz szarą 
pleśnią można wykorzystać jednoskładnikowe preparaty strobi-
lurynowe o działaniu wgłębnymi i układowym – Amistar 250 SC 
lub jego generyki (maksymalnie do 2 razy w sezonie). Skuteczne 
będą preparaty kombinowane – strobilurynowe w połączeniu 
z anilidem, np. Signum 33 WG i jego generyki (maksymalnie 
3 razy w sezonie) lub mieszanina strobiluryny i triazolu – Scor-
pion 325 SC i jego generyki (dopuszczalny tylko 1 zabieg w sezo-
nie; skuteczny też w ochronie przed mączniakiem prawdziwym) 
albo w zastosowaniu małoobszarowym mieszanina strobiluryny 
i dwóch triazoli – Fundand 450 SC, także Kier/Mollis 450 SC 
(maksymalnie 2 razy w sezonie; skuteczne w zwalczaniu sprawcy 
mączniaka prawdziwego). Wymienione preparaty zawierają stro-
bilurynę, dlatego trzeba zaplanować, które środki wykorzystać, 
tak aby łącznie nie stosować substancji aktywnych z tej grupy 
chemicznej więcej niż 3 razy w sezonie. W uprawach małoob-
szarowych do ochrony kapusty głowiastej przed czernią krzyżo-
wych, szarą pleśnią, zgnilizną twardzikową można wykorzystać 
mieszaninę triazolu i anilidu – preparat Luna Experience 400 SC 
(tylko raz w sezonie), najlepiej przeznaczyć ten środek do ochrony 
w okresie największego zagrożenia, zwykle pod koniec sezonu 
wegetacyjnego. Także w uprawach małoobszarowych jedno-
składnikowe preparaty triazolowe – Difo 250 SC i jego generyki 
są skuteczne w ochronie kapusty przed czernią krzyżowych, 
mączniakiem prawdziwym i plamistościami liści. Do ochrony 
kapusty przed czernią krzyżowych i plamistością liści zareje-
strowany jest Dagonis (mieszanina triazolu i karboksyamidu), 
który można zastosować maksymalnie 3 razy w sezonie. Po-
dobnie jak ze strobilurynami, trzeba też ograniczać aplikację 
preparatów triazolowych jedno- i wieloskładnikowych w ciągu 
jednego sezonu wegetacyjnego. Rejestracja preparatu ben-
zimidazolowego Topsin M 500 SC i jego generyków kończy 
się w październiku 2021 r. Kontaktowe preparaty siarkowe 
– Siarkol 80 WG i Siarkol Bis 80 WG można wykorzystać do 
ochrony przed mączniakiem prawdziwym, ale ze zwróceniem 
szczególnej uwagi na sposób i okres ich stosowania, aby 
nie spowodować uszkodzeń liści. Zabiegi najlepiej wykonać 
wieczorem, gdy temperatura jest przynajmniej poniżej 25°C, 
a liście zdążą obeschnąć, zanim rano nastąpi mocne działanie 
promieni słonecznych.

W ochronie kapusty we wczesnych fazach wzrostu przed 
śmietką kapuścianą (Delia radicinum) najskuteczniejsze jest 
podlewanie rozsady roztworem środka Verimark 200 SC z gru-
py antranilowych diamidów. Prawidłowa lustracja plantacji 
pozwala na wczesne wykrycie i określenie potrzeby zabiegu 
(przekroczenia progu szkodliwości) w ochronie kapusty przed 
chrząszczami – pchełkami lub chowaczami. Ważna jest też 
kontrola roślin w celu wykrycia kolonii mszycy kapuścianej. Do 
zwalczania pchełek można zastosować jeden z pyretroidów, 
pamiętając o odpowiedniej temperaturze powietrza podczas 
aplikacji, poniżej 20°C. Do zwalczania pchełek i chowaczy można 
wybrać jeden z preparatów neonikotynoidowych, pamiętając, że 
można maksymalnie je stosować 2 razy w sezonie. Skuteczny jest 
też środek pochodzenia naturalnego – Neem Azal T/S (wyciąg 
z nasion miodli indyjskiej) zawierający związek z grupy limono-
idów, który w sezonie można wykorzystać maksymalnie 3 razy. 
We wczesnej fazie przykrycie włókniną rozsady po posadzeniu 
ograniczy naloty szkodników, a zarazem ochroni rośliny przed 
zgryzaniem przez zwierzynę płową czy zające.

Mszycę kapuścianą (Brevicoryne brassicae) można zwalczać 
jednym z zarejestrowanych pyretroidów (maksymalnie można 

Fot. 4. Niebieska tablica lepowa do monitoringu obecności wciornast-
ków; dodatkowo kamera do rejestracji i moduł przesyłu informacji 
do internetu (panel fotowoltaiczny, karta SIM)
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użyć 2 razy w sezonie) lub stosując Neem Azal T/S, jedno-
razowo można wykorzystać Closer z grupy sulfoksyminów. 
Do 2 razy w sezonie można wykorzystać preparat z grupy 
karboksyamidów – Teppeki 50 WG lub Afinto. Pomocne będą 
środki Emulpar’ 940 EC (zawiera olej rydzowy) lub Siltac EC 
(polimery silikonowe). Później dodatkowo można użyć preparatu 
FiTTER, który ma składzie kwasy tłuszczowe.

W późniejszym okresie dużym zagrożeniem dla plantacji 
kapusty są wciornastki, gąsienice motyli (fot. 5) i mączlik wa-
rzywny (fot. 6), który pojawia się na coraz to nowych terenach 
upraw. Pamiętając o ograniczeniach w liczbie zabiegów – do 2 
razy w sezonie dla preparatów pyretroidowych, które można 
wykorzystać w ochronie kapusty przed wciornastkami, śmiet-
ką czy gąsienicami – należy prawidłowo planować program 
ochrony kapusty przed szkodnikami

Do zwalczania wciornastka tytoniowca (Thrips tabaci) za-
rejestrowano preparaty neonikotynoidowe, pyretroidy, zawie-
rające olej roślinny (Emulpar’ 940 EC) czy polimery silikonowe 
(Siltac EC, Next Pro). Dodatkowo można zastosować do 3 razy 
w sezonie jeden ze środków zawierających spinosad – ma-
krocykliczny lakton (Spin Tor 240 SC, Max Spin) lub do 6 razy 
w sezonie preparat mający w składzie olejek pomarańczowy 
(Limocide, Pesticol, Prev-Am).

Dużym kłopotem jest skuteczna eliminacja z upraw kapusty 
mączlika szklarniowego (Aleyrodes proletella), gdyż łagodne 
zimy sprzyjają jego przetrwaniu w polu, a suche i upalne lata 
są korzystne dla jego rozwoju. Częsta lustracja i kontrola liści 
pozwalają na określenie najwcześniejszego jego pojawienia się 
i wyznaczenie terminu zabiegu. Do ochrony można zastosować 
do 2 razy w sezonie jeden z preparatów z grupy antranilowych 
diamidów – Benevia 100 OD (Besarion 100 OD, Bombar-
dier 100 OD), z dodatkiem adiuwantu olejowego. Podobnie 
preparat Movento 100 SC, z grupy kwasów tetronowych 
można aplikować maksymalnie 2 razy w sezonie. Tylko raz 
można natomiast użyć jednego z karbaminianów – środków 
Pirimor 500 WG lub Minos 50 WG. Dodatkowo można 
zastosować jeden z karboksyamidów – Teppeki 50 WG czy 
Afinto, zawierający olej roślinny Emulpar’ 940 EC albo poli-
mery silikonowe Siltac EC, a także mające w składzie olejek 
pomarańczowy Limocide, Pesticol, Prew-Am lub kwasy tłusz-
czowe – FiTTER.

Gąsienice motyli można bardzo skutecznie zwalczać wyko-
rzystując pułapki feromonowe odpowiednie dla określonego 
szkodnika oraz wyłapując gąsienice na roślinach podczas lustra-
cji uprawy. Największym zagrożeniem są gąsienice piętnówki 
kapustnicy (Mamestra brassicae), bielinka rzepnika (Pieris rapae), 
bielinka kapustnika (P. brassicae) oraz tantnisia krzyżowiaczka 
(Plutella xylostella). Zwłaszcza tantniś (fot. 7) w ostatnich la-
tach – gdy pojawiło się dodatkowe jego pokolenie – powo-
dował jesienią w niektórych rejonach uprawy znaczne straty, 
szczególnie na kapuście pekińskiej. Z tego względu warto 
profilaktycznie, we wczesnych fazach rozwojowych wykorzy-
stać w zwalczaniu gąsienic preparat biologiczny zawierający 
jeden ze szczepów bakterii Bacillus thuringiensis var. kurstaki 
(Biobit, Delfin WG, DiPel WG, Lepinox Plus) lub B. thuringiensis 
var. aiza wai (Florbac, XenTari WG, Xtreem) – maksymalnie do 
8 razy w sezonie. Na interwencyjną ochronę chemiczną czasem 
może być za późno. Z preparatów do niej przeznaczonych, 
oprócz jednego pyretroidu, makrocyklicznych laktonów, an-
tranilowych diamidów oraz środka pochodzenia naturalnego 
z grupy limonoidów, można zastosować do 3 razy w sezonie 
jeden ze środków z grupy oksadiazyn: Steward 30 WG, Sa-
karb 30 WG, Rumo 30 WG, Intensa 30 WG, Indoxa 30 WG.

Fot. 5. Gąsienice bielinka kapustnika i powodowane przez nie uszko-
dzenia liści

Fot. 6. Mączlik warzywny          fot. 1-7 J. Nawrocki

Fot. 7. Pułapka feromonowa wyłapująca tantnisia krzyżowiaczka, 
z kamerą i systemem łączności z internetem
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Niemalże w całej Polsce pod koniec sierpnia i we wrześniu 2021 r. wystąpiły intensywne deszcze. 
Sprawiło to, że presja chorób grzybowych była bardzo wysoka. Kapusta znajdowała się w fazie in-
tensywnego wzrostu. Był to doskonały moment, by wykonać zabieg fungicydowy, który pozytywnie 
wpłynął na zdrowotność główek kapusty do końca wegetacji i w trakcie ich zbioru.

Dagonis® – nowoczesny fungicyd  
z nową substancją aktywną
Do ochrony warzyw kapustnych rekomendujemy fungicyd 
Dagonis®. Jest to produkt zawierający dwie substancje ak-
tywne – Xemium® oraz difenokonazol. Mają one odmienny 
mechanizm działania na patogeny, dzięki czemu uzupełniają 
się, co z kolei wpływa na wysoką skuteczność w zwalczaniu 
chorób grzybowych.

Dagonis® – wysoka skuteczność bez ryzyka przekroczenia 
norm pozostałości (MRL)
Nowoczesność fungicydu Dagonis® daje nam jeszcze jed-
ną wartość – szybko ulega on rozkładowi metabolicznemu 
w roślinie, zachowując przy tym swoją długotrwałą i wysoką 
skuteczność. Jest to zatem doskonały środek w produkcji 
zarówno na rynek świeżych warzyw, jak dla przetwórstwa.

Ścisłe badania BASF wykazały, że substancja Xemium® 
zastosowana w uprawach kapustnych i innych warzyw, po 
14 dniach od zabiegu (okres karencji) jest obecna w roślinach 
w ilości znacznie poniżej dopuszczalnych norm.

Podobnie prezentują się wyniki dla drugiej substancji wcho-
dzącej w skład fungicydu Dagonis® – difenokonazolu. We 
wszystkich badanych uprawach po 14 dniach od zastosowania 
pozostałości tej substancji aktywnej były obecne na poziomie 
do 30% dopuszczalnej normy.

Xemium® – najnowsza substancja z grupy SDHI
Grupa chemiczna SDHI jest najnowszą grupą chemiczną 
wśród fungicydów zarejestrowanych do ochrony warzyw. 
Substancje należące do tej grupy charakteryzują się wysoką 
skutecznością działania na patogeny grzybowe oraz nie-
rzadko sporymi różnicami w spektrum zwalczanych chorób. 
Xemium® zawarte w produkcie Dagonis® jest najnowszą 
substancją z tej grupy wśród zarejestrowanych do ochrony 
warzyw i cechuje się nie tylko wysoką skutecznością działa-
nia, ale również wyróżnia się doskonałym przemieszczaniem 
się w roślinie. Xemium® ma unikatową cechę – dwoistość 
natury cząsteczki. Potrafi odpowiednio dostosować się do 
środowiska, w którym się znajduje, by rozpuszczać się w wo-
dzie, gdy znajduje się w środowisku wodnym (hydrofilność), 
i rozpuszczać się w warstwach woskowych, gdy przenika to 
środowisko (lipofilność). To właśnie dzięki temu fungicyd 
Dagonis® szybko przemieszcza się w roślinie i daje wysoką 
i długotrwałą skuteczność ochrony przed chorobami grzy-
bowymi warzyw.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpie
czeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone 
w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty 
wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa 
zawartych w etykiecie.

Uprawiasz kapustę? Zadbaj o jej zdrowotność i nie tylko 

wybierając Dagonis®!

Nazwa Dagonis®

Substancje aktywne 75 g/l fluksapyroksad (Xemium®)
50 g/l difenokonazol

Spektrum działania
mączniak prawdziwy, Alternaria sp., 
Mycosphaerella sp., zgnilizna 
twardzikowa i inne

Liczba zabiegów 1-4 zabiegów w roku, w zależności 
od uprawy i zwalczanej choroby

Dawka
0,6 l/ha mączniak prawdziwy
1 l/ha Alternaria sp., Mycosphaerella 
sp. 2 l/ha zgnilizna twardzikowa

Formulacja koncentrat w postaci stężonej 
zawiesiny (SC) / 125 g/l

Skład i działanie fungicydu Dagonis® rekomendowanego do ochrony 
w dawce 0,6-2 l/ha

Szybkość rozkładu substancji czynnych preparatu Dagonis® w wy-
branych gatunkach warzyw
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Różnice w formie miedzi
Na polskim rynku występuje wiele produktów, które mają 
w swoim składzie miedź. Bardzo często są to nawozy w po-
staci sypkiej lub płynnej. Najważniejszą jednak zasadą, jaką 
powinniśmy się jako producenci kierować przy wyborze pre-
paratu, jest rodzaj substancji czynnej (tabela) oraz formulacja 
preparatu. I tak, mamy do wyboru:

Tlenochlorek miedzi – ta forma miedzi nie wiąże się 
z rośliną, przez co szybko z niej spływa, zwłaszcza gdy po 

Dr Paweł Szymczak – AS CROP
Bakteriozy od lat stanowią poważne zagrożenie w uprawie warzyw kapustnych. Rozwojowi tych cho-
rób sprzyjają wysoka zarówno temperatura, jak i wilgotność powietrza, zwłaszcza w nocy. Wszystkie 
instytuty meteorologiczne odnotowują obecnie wzrost średniej temperatury dobowej oraz zmianę 
struktury opadów. Latem, a więc podczas uprawy coraz częściej występują gwałtowne, lecz krót-
kotrwałe deszcze. Opadów jest zbyt mało, aby decydować się na uprawę warzyw bez nawadniania. 
Producenci często, kierując się ekonomiką wykorzystania wody, nawadniają rośliny nocą, przez co 
stwarzają idealne warunki dla patogenów, z którymi walka jest dość kłopotliwa, ponieważ standardo-
we fungicydy nie ograniczają bakterioz. Obecnie jedynym skutecznym i bezpiecznym rozwiązaniem 
są preparaty miedziowe.

zabiegu wystąpi deszcz. Należy pamiętać, że miedź nie na-
leży do substancji obojętnych. W dużych dawkach może 
silnie hamować wzrost i rozwój rośliny, dlatego ważna jest 
określona dawka. Dodatkowym minusem tej formy miedzi 
jest obecność chloru, który może wywoływać lub potęgować 
efekt fitotoksyczności.

Tlenek miedzi – charakteryzuje się wysoką skutecznością 
w stosunku do chorób bakteryjnych, jednak na efekt należy 
poczekać. Formą aktywną miedzi są kationy Cu2+, dlatego, aby 

AS CROP SP. Z O. O., UL. SKRYTA 10/3, 60-779 POZNAŃ, POLSKA, 
TELEFON: +48 61 226 06 77, E-MAIL: INFO@ASCROP.PL WWW.ASCROP.PL

KAPSUŁKOWANIE
SUBSTANCJI CZYNNYCH

Wpływ formy miedzi  
na skuteczność zabiegu  
przeciwko chorobom  
bakteryjnym

Sposób działania Tlenek  
miedzi

Siarczan  
miedzi

Wodorotlenek  
miedzi

Wodorotlenek  
miedzi z aktywną 
formą terpenową

działanie wstrząsowe 
(masowe i szybkie uwalnianie  

jonów Cu2+)
+ ++ +++ +++

działanie opóźnione ++++ ++ ++ +++

Różne związki miedzi i ich działanie na roślinie

 fot. M. Podymniak
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doszło do powstania tego jonu z tlenku miedzi, konieczna jest 
obecność wody i czas.

Wodorotlenek miedzi – ma równie wysoką skuteczność jak 
tlenek miedzi, ale działa natychmiast poprzez masowe i szybkie 
uwalnianie jonów Cu2+. Miedź w tej formie występuje w postaci 
kryształów, które dokładnie przylegają do liścia. Aby uzyskać 
nie tylko działania wstrząsowe, ale i opóźnione, dzięki czemu 
liście i główki kapusty są dłużej chronione, warto wybierać 
preparaty zawierające mieszaninę wodorotlenku miedzi ze 
specyficznymi terpenami alkoholowymi. Takie preparaty mają 
postać żelu i dodatkowo ograniczają sporulację. Udowodniono 
naukowo, że są one do 5,5 raza bardziej odporne na zmywanie 
i nie wymagają używania dodatkowych adiuwantów.

Nanocząsteczki miedzi – powstają w nowej technologii 
wytwarzania nano, czyli bardzo małych cząsteczek różnych 
pierwiastków, w tym przypadku miedzi. Zakłada się, że taka 
miedź będzie miała szerokie zastosowanie m.in. jako środek 
ochrony roślin. Miedź należy do środków kontaktowych, na-
tomiast łączenie nanomiedzi z aminokwasami czy fungicydami 
systemicznymi budzi ogromne wątpliwości, ponieważ miedź 
może zostać zassana do wnętrza liścia i wywołać efekt od-
wrotny niż zakładany.

Efekt antysporulacji
Wiele bakterii wytwarza przetrwalniki, czyli tak zwane spory. 
Mają one inną budowę i dlatego są już znacznie trudniej 
niszczone przez kationy miedzi. Zatem wybierając preparat, 
warto i na ten aspekt zwrócić uwagę. Jak wspomniano przy 
opisie wodorotlenku miedzi, dodatek odpowiednich substan-
cji terpenowych wywołuje efekt antysporulacji. W wyniku 
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Wykres 1. Porażenie brokułów, w zależności od zastosowanej dawki i formy miedzi oraz presji choroby

Wykres 2. Objawy fitotoksyczności, czyli uszkodzenia liści wywołane wodorotlenkiem miedzi w różnych badanych formach preparatów

czego bakterie są eliminowane jeszcze przed wytworzeniem 
przetrwalników, co daje większą szansę na uzyskanie zdro-
wego plonu.

Wyniki z praktyki
Poniżej zaprezentowano wyniki doświadczenia uzyskane 
w uprawie brokułu odmiany Parthenon F1 posadzonej 23 lipca 
2010 roku. Na tej plantacji wykonano zabiegi preparatami za-
wierającymi różne formy miedzi. Łącznie wykonano 4 zabiegi 
co 6-7 dni (od 17.09. do 18.10.), za każdym razem wykorzy-
stując 300 l wody na hektar. Ocenie poddano porażenie róż 
brokułów przez bakteriozy (wykres 1)

Zadowalające wyniki uzyskano dla trzech z czterech różnych 
dawek wodorotlenku miedzi. Należy zwrócić uwagę, że gdy 
weźmiemy od uwagę presję choroby, wyniki przy dawce 3,5 kg 
wodorotlenku miedzi na 1 ha są zbliżone do dawki 2,15 kg tej 
samej formy miedzi. Wodorotlenek miedzi z aktywną formą 
terpenową wywołał podobnie dobry efekt, przy zbliżonej 
presji, ale jego skuteczna dawka została zmniejszona, co miało 
pozytywny wpływ na koszt zabiegu. 

Przeanalizowano następnie objawy fitotoksyczności, czyli 
uszkodzenia liści wywołane wodorotlenkiem miedzi w różnych 
badanych formach (wykres 2). Czerwoną przerywaną linią za-
znaczono dopuszczalny poziom, który nie wpływa negatywnie 
na dalszy wzrost rośliny. Okazało się, że dawki większe niż 2 kg 
wodorotlenku miedzi na 1 ha nie powinny być stosowane. 
Natomiast wodorotlenek miedzi z aktywną formą terpenową, 
w zalecanej dawce 1,8 l/ha okazał się najbardziej bezpieczny, 
przy jednoczesnej wysokiej skuteczności. Oznacza to, że mniej 
miedzi może oznaczać więcej efektów!



Przygotowanie  
do przechowywania

w przypadku warzyw kapustnych przeznaczonych do długiego 
przechowywania, nie zawsze jesienna aura jest sprzymierzeń-
cem. Wysoka wilgotność powietrza oraz niskie temperatury 
z jednej strony zapewniają odpowiednie warunki dla infekcji ze 
strony patogenów, a z drugiej często uniemożliwiają wykonanie 
skutecznego zabiegu. Wynika to z faktu, że substancje che-
miczne należące do grup m.in. anilidów, strobiluryn czy triazoli 
mają stosunkowo wysokie wymagania termiczne, co przekłada 
się na ich mniejszą skuteczność w niższych temperaturach 
powietrza. Alternatywę stanowią biologiczne środki ochrony 
roślin. Dobrym przykładem jest znany od wielu lat preparat 

Szymon Cieśliński
Coraz większa grupa producentów warzyw kapustnych decyduje się na ich przechowywanie. Podję-
cie takiej decyzji najczęściej wynika z możliwości wydłużenia okresu podaży oferowanych produk-
tów, w wyniku czego rolnicy potencjalnie mogą liczyć na uzyskanie korzystniejszych cen. Nie wolno 
jednak zapominać, że podczas procesu przechowywania może dojść do znacznych strat zarówno 
w ilości, jak i jakości magazynowanego towaru. Najczęściej są one wynikiem przechowywania towa-
ru niewłaściwie przygotowanego na polu.

Rola ochrony przed zbiorami
Wspomniana wcześniej jakość oferowanych produktów po 
okresie magazynowania jest wypadkową wielu czynników. 
Najważniejszym z nich jest prawidłowa ochrona przed pato-
genami zarówno pochodzenia grzybowego, jak i bakteryjnego, 
szczególnie w okresie poprzedzającym zbiory. Obecnie, pomimo 
stopniowego wycofywania coraz większej liczby substancji ak-
tywnych z rynku polskiego, nadal rejestrację ma kilka środków 
ochrony roślin, które mogą być stosowane do zapobiegania 
występowaniu chorób wywoływanych głównie przez grzyby 
z rodzajów Botrytis, Fusarium czy Sclerotinia. Niestety, zwłaszcza 

https://www.youtube.com/c/BioAgris/playlists
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innych wytwornic, co pozwala na przeprowadzenie zabiegu 
z użyciem preparatów zawierających żywe organizmy.

W Polsce od kilku lat działają firmy wyspecjalizowane 
w wykonywaniu zamgławiania komór z użyciem preparatu 
Polyversum WP. Warto wspomnieć, że utrzymywanie prawid-
łowych warunków przechowywania, czyli temperatury, która 
powinna wynosić ok. 0°C, oraz wilgotności powietrza na po-
ziomie 90-95%, nie wpływa negatywnie na rozwój Pythium sp. 
W przypadku kontrolowanej atmosfery wartości zalecane dla 
utrzymywanego składu gazowego podczas przechowywania, 
czyli odpowiednio 5% CO2 i 2,5% O2, również nie stanowią 
problemu dla rozwoju tego pożytecznego organizmu. W cią-
gu ostatnich lat liczne doświadczenia udowodniły wysoką 
skuteczność metody zamgławiania w przypadku kapusty 
pekińskiej oraz kapusty głowiastej białej i czerwonej. Warto 
również wspomnieć, że stosowanie Polyversum WP w komo-
rach chłodniczych jest tanim rozwiązaniem, w przeliczeniu na 
tonaż przechowywanych warzyw.

Polyversum WP, który wykazuje nie tylko działanie zapobie-
gawcze, ale również częściowo interwencyjne. Zawarte w nim 
oospory grzyba Pythium oligandrum nie dopuszczają do rozwoju 
grzybni powszechnie występujących patogenów pochodzenia 
grzybowego, jednocześnie zapewniając wysoki poziom ochrony, 
przy całkowitym braku pozostałości. Warto również wspomnieć, 
iż to rozwiązanie cechuje się wysoką skutecznością nawet przy 
niskich temperaturach, które uniemożliwiają wykorzystanie 
konwencjonalnej ochrony. Ponadto, stosowanie Polyversum WP 
jeszcze przed zbiorami stanowi świetne uzupełnienie zabiegów 
zamgławiania produktów w komorach przechowalniczych.

Dobre odżywienie w wapń
Kluczową rolę odgrywa nie tylko ochrona, ale również pra-
widłowe odżywianie roślin. Bardzo ważnym składnikiem po-
karmowym, zwłaszcza dla warzyw kapustnych jest wapń, 
o którym mówi się głównie w kontekście tipburnu, zapominając 
o jego znaczącym wpływie na właściwości przechowalnicze. 
Niestety, w ostatnich latach coraz częściej panują niesprzy-
jające warunki atmosferyczne, m.in. wysoka temperatura czy 
niedobór deszczu. W takich sytuacjach stresowych dochodzi 
do problemów z prawidłową dystrybucją wapnia w roślinach. 
Przykładem nowoczesnego rozwiązania jest preparat BioCal, 
który zapobiega problemom związanym z transportem tego 
składnika do wszystkich organów roślinnych. Szczególną uwagę 
należy zwrócić również na inny makroskładnik, czyli azot. Nad-
mierne jego stosowanie, zwłaszcza w formie NO–3 w drugiej 
części sezonu, znacznie pogarsza jakość magazynowanych 
warzyw kapustnych.

Zamgławianie
W ostatnich latach coraz więcej plantatorów poszukuje metod 
umożliwiających poprawę jakości przechowalniczej nie tylko na 
polu, ale również bezpośrednio w komorach chłodniczych. Bar-
dzo dobrym uzupełnieniem ochrony polowej jest stosowanie 
zamgławiania wspomnianym wcześniej środkiem biologicznym 
Polyversum WP. Wykazuje on wysoką skuteczność przeciwko 
szarej pleśni oraz fuzaryjnemu gniciu główek kapusty. Jedno-
cześnie wpływa na opóźnienie degradacji tkanek warzyw, co 
objawia się długo utrzymującym się naturalnym, intensywnym 
zielonym kolorem. Do prawidłowego wykonania zabiegu nie-
zbędna jest wytwornica mgły typu PulsFog-BIO, która została 
wyposażona w dodatkowe dysze chłodzące. Dzięki nim u wy-
lotu uzyskuje się znacznie niższą temperaturę niż w przypadku 

PulsFog K-30 BIO podczas procesu zamgławiania Wnętrze chłodni podczas zabiegu zamgławiania

Skrzyniopaleta zamgławianej kapusty wyciągnięta z komory po 8 mie-
siącach przechowywania              fot. 1-3 firmowe
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Michał Piątek
Przez niektórych plantatorów kapusty jej kiszenie postrzegane jest nie tylko jako możliwość zago-
spodarowania plonu uzyskiwanego we własnym gospodarstwie, ale także jako szansa na wartość 
dodaną w produkcji tego warzywa i uzyskanie dodatkowego przychodu. Nie dziwi więc, że część 
z nich wyspecjalizowała się równocześnie w uprawie kapusty i jej kiszeniu. Inspirujące przykłady 
takich gospodarstw można znaleźć w różnych częściach Polski. Wybrałem te z okolic Blizanowa 
w Wielkopolsce i Charsznicy w Małopolsce.

Kapusta i ogórki tylko do kiszenia
Gospodarstwo Rolno-Warzywne Dariusz Kąkol położone jest 
w miejscowości Czajków w gminie Blizanów, na północ od 
Kalisza. Jak podkreśla Przemysław Kąkol, który ma w nim de-
cydujący głos, gospodarstwo od lat prowadzone jest wspólnie 
z jego rodzicami Anną i Dariuszem. Pomocą czasem służy także 
brat Mariusz Kąkol, na co dzień doradca ogrodniczy w firmie 
Bayer. To z nim właśnie miałem sposobność porozmawiać na 
temat struktury upraw w tym gospodarstwie oraz o procesie 
technologicznym kiszenia kapusty, a także o tym, dokąd kie-
rowany jest finalny produkt.

W gospodarstwie Przemysława Kąkola uprawiane są 
ogórki i kapusta, których zdecydowaną większość prze-
znacza się na zagospodarowanie we własnej kwaszarni. 
W 2021 roku na 7 ha uprawiane były ogórki Monisia F1, 
areał kapusty był nieco większy – blisko 6 ha przeznaczono 
pod uprawę odmiany Ambrosia F1, na ok. 2 ha rosła Ve-
stri F1, na kolejnych 2 ha Menzania F1, a na 1 ha Jaguar F1. 
W ramach płodozmianu uprawia się pszenicę (ok. 20 ha) 
oraz kukurydzę (15 ha). W produkcji surowca do kiszenia 
ważnym aspektem jest mechanizacja zbioru, która zwiększa 
efektywność pracy coraz droższej w ostatnich sezonach. 
Ogórki zbierane są za pomocą tzw. samolotu, a do zbioru 
kapusty w tym sezonie zakupiono kombajn Grimme TK 1000 
(dawniej ASA-LIFT), z którego kapusta przenoszona będzie 

Kiszenie  
kapusty

 fot. M. Piątek

elewatorem na przyczepy i nimi przewożona do zakładu 
przetwórczego przy gospodarstwie.

Precyzyjne i naturalne rozwiązania
W mojej rodzinie już od ponad 100 lat przetwarza się kapustę. 
Kontynuuję tę tradycję (fot. 1 na str. 48). Kiszę średnio ok. 70% 
pozyskiwanych główek. Pozostała część produkcji to odmiany 
przeznaczone na rynek świeżych warzyw, przeważnie o relatywnie 
dłuższych okresach wegetacji. Dość ściśle współpracuję z firmą 
Hazera w zakresie doboru odmian o określonym przeznaczeniu. 
Poznałem już je, wiem jak wykorzystać ich potencjał dla uzyska
nia zakładanego efektu produkcyjnego – mówi Damian Micyk, 
który prowadzi gospodarstwo w Szarkówce koło Charsznicy, 
w powiecie miechowskim. Dodaje, że ceni odmiany, które 
są genetycznie tolerancyjne na warunki stresowe, zwłaszcza 
na suszę oraz presję szkodników. Część tych kapust, zda-
niem plantatora, wybornie nadaje się do kiszenia. Ważne 
jest jednak, aby roślin nie przenawozić azotem. Nadmierna 
aplikacja w uprawie kapusty nawozów azotowych prowadzić 
może m.in. do mięknięcia kiszonki czy pojawiania się niepo-
żądanych zapachów. Gospodarz informuje, że w przypadku 
przeznaczonych do przetwórstwa uprawianych przez niego 
odmian o 130-140-dniowym okresie wegetacji dawka azotu 
nigdy nie jest większa niż 100 kg/ha. Docelowo jednak ma ona 
zostać obniżona do poziomu 80 kg/ha, dzięki wykorzystaniu 
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bakterii z rodzaju Azotobacter, które wiążą w ryzosferze azot 
pochodzący z atmosfery. Gospodarz stosuje w uprawie m.in. 
obornik w formie granulatu. 
Sięga jednak wyłącznie po 
produkty posiadające certy-
fikat puławskiego instytutu. 
Korzysta także z preparatów 
(Carbohumic) przyspieszają-
cych tworzenie się próchnicy 
w glebie, oferowanych przez 
firmę Carbohort. W ciągu 
11 lat zawartość materii or-
ganicznej na stanowiskach 
użytkowanych przez Damiana Micyka zwiększyła się z 0,6-
0,8% do 1,9-2,2%. Widać zatem, że takie działania przynoszą 
pożądane efekty.

Prawie ekologicznie
Damian Micyk przekonuje, że kluczem do wyprodukowania 
dobrego surowca do kiszenia jest zatroszczenie się o jakość 
gleby, na której rośnie kapusta. Ziemia musi być próchnicza, 
odznaczać się rozwiniętym życiem mikrobiologicznym. W takich 
warunkach nie tylko wymagane dawki nawozów są niższe, ale 
i łatwiejsza jest ochrona roślin. Nawożenie układam sam. Zawsze 
na podstawie wyników chemicznych analiz gleby, które wykony
wane są corocznie na wiosnę. W trakcie sezonu przeprowadzane 
są jeden lub dwa razy analizy pomocnicze, które umożliwiają zop
tymalizowanie nawożenia azotem. Rośliny otrzymują precyzyjnie 
to, czego potrzebują. Dzięki komfortowi żywieniowemu, kapusta 
jest też bardziej tolerancyjna na szkodniki i choroby. Jedynym 
syntetycznym insektycydem, który aplikujemy na rozsadę, jest 
Verimark 200 SC. Dalsza ochrona oparta jest wyłącznie na pre
paratach biologicznych i jest efektywna – wyjaśnia gospodarz. 
Dodaje, że w spośród preparatów stosowanych przeciwko 
szkodnikom bardzo ceni zwłaszcza Delfin WG, który zawiera 
bakterie Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki. Jego aplikacja 
przerywa żerowanie kilku gatunków groźnych szkodników 
kapusty, co pozwala utrzymać plantacje w dobrej kondycji 
i zapewnić dobrą jakość główek pod kątem zarówno kiszenia, 
jak i sprzedaży na rynku  świeżych warzyw. W ochronie przed 
śmietką kapuścianą, poza wspomnianym już opryskiwaniem 

rozsady, plantator używa preparatu Delia Stop. Zawarte 
w tym środku wyselekcjonowane szczepy bakterii wspierają 
namnażanie prawidłowej mikroflory na korzeniach, pędach 
i liściach roślin kapustnych. Dodatkowym, widocznym efektem 
aplikacji jest szybszy proces regeneracji roślin po stresach 
biotycznych wywołanych żerowaniem szkodnika. Populacje 
mączlika warzywnego i wciornastka unieszkodliwiane są za 
pomocą Limocide, kolejnego naturalnego produktu, który 
zwalcza szkodniki o miękkim ciele, ale także ma działanie grzy-
bobójcze. Jest wytwarzany na bazie olejku pomarańczowego. 
Gospodarz wykonał także zabieg preparatem NeemAzal–T/S, 
insektycydem zawierającym naturalny ekstrakt z nasion miodli 
indyjskiej. Reasumując, zaczynam od gleby. Dobrze rozwinięty 
system korzeniowy i zdrowa gleba sprawiają, że rośliny są witalne 
i radzą sobie same z wieloma zagrożeniami, z których jednak 
część jest zbyt poważna i trzeba kapuście pomóc. Jeśli jednak 
rośliny są w dobrej kondycji, to biologiczne preparaty zupełnie 
wystarczają, by wyprodukować główki najwyższej jakości – 
podsumowuje Damian Micyk. 

Ważne na etapie kiszenia
W gospodarstwie Przemysława Kąkola do przygotowania 
kapusty do kiszenia używana jest szatkownica z wykra-
waczem głąbów (fot. 2, 3) i solniczką. Silosy o pojemności 

15-60 ton są wypełniane au-
tomatycznie, według zada-
nych parametrów. W kiszeniu 
kluczową sprawą jest dobór 
odmian, których liście muszą 
być słodkie lub przynajmniej 
słodsze niż przeciętnie. Taka 
kapusta lepiej i szybciej się kisi 
we wcześniejszych terminach, 
czyli począwszy od 20 sierp
nia. Główki muszą być ładnie 

wybielone w środku i mieć krótki głąb. Krajanka jest bardziej 
atrakcyjna dla oka, gdy powstaje z odmian o kruchym liściu. 
W przypadku późniejszych odmian kluczową cechą jest toleran
cja na wciornastka. Ważne jest także, aby w razie konieczności 
kapusta mogła przebywać w silosach długo, nawet przez rok. 
W każdym przypadku ważne jest również, by po kiszeniu utrzy
mywała atrakcyjny kolor. Wcześniejsze kapusty dają produkt 

Fot. 1. Stanisław Micyk pomaga w pracach związanych z przetwa-
rzaniem kapusty w gospodarstwie syna Damiana

Fot. 2. Wykrawanie głąbów z główek

Za odmiany najlepsze do kiszenia Damian Micyk uznaje 
Castro F1 oraz Newton F1. W ostatnim czasie prze-
prowadził także próby z odmianą Tyson F1, która 
w jego ocenie, dała fenomenalną krajankę i bardzo 
dobrze przeszła proces kiszenia. Możliwe, że jej udział 
w przetwórstwie w tym gospodarstwie będzie w przy-
szłości wzrastał.



niemal śnieżnobiały, zaś późniejsze – kremowy. Bez względu na 
długość okresu wegetacji poszczególnych odmian, dobrze jest 
wycinać główki w okresie, gdy uzyskały one już pełną dojrzałość. 
Ma to przełożenie na smak finalnego produktu. Uważam też, 
że kapusta powinna trafić do silosu w ciągu jednej, a najpóźniej 
półtorej doby od wycięcia – tłumaczy Mariusz Kąkol. Wsad 
w silosach jest szczelnie okrywany folią, na której układa 
się deski i dodatkowo obciąża je bloczkami betonowymi 
(fot. 4 na str. 50).

Z myślą o szybszym kiszeniu w pierwszej kolejności wypeł-
niane są szybciej ogrzewające się silosy z południową wystawą. 
Często zdarza się, że udaje się je opróżnić i przygotować do 
kolejnego napełnienia jeszcze w tym samym sezonie. Zorien-
towane na północ, chłodniejsze silosy wypełnia się krajanką 
z główek pozyskanych w późniejszych terminach, tj. do połowy 
października, a w niektóre lata nawet do końca tego miesiąca. 
O zakończeniu wypełniania silosów decyduje pogoda, uro-
dzaj oraz tempo zbytu kiszonej kapusty z najwcześniejszych 
tegorocznych partii. Proces kiszenia w północnych silosach 
zachodzi wolniej, a produkt z nich dostępny jest w zimie, 
wiosną i latem kolejnego roku. Wcześniejsze wsady w wa-
runkach wysokich temperatur końca lata kiszą się około 2-3 
tygodni, w przypadku jesiennych wsadów proces ten trwa 
do kilku miesięcy. Kapusta do kiszenia pochodzi wyłącznie 
z gospodarstwa Przemysława Kąkola.

Odrębną kategorię stanowi kiszonka z główek odmiany 
Kronos F1, która ma niewielki areał, a uprawiana jest z myślą 
o typowo zimowym, krótkim, 2-3-tygodniowym kiszeniu. Jest 
to tzw. kapusta surówkowa, tylko lekko kiszona, na którą także 
jest pewien popyt.

W gospodarstwie Damiana Micyka uprawiane są głównie 
kapusty o dłuższym okresie wegetacji, ich główki kisi się pod 
koniec września i w pierwszej połowie października. Uzyskaną 
kiszonkę sprzedaje się od listopada do maja kolejnego roku. 
Dobór odmian sprawia, że produkt konserwowany jedynie solą 
pozostaje chrupki i zachowuje dużą zawartość witaminy C przez 
cały okres sprzedaży. W kwaszarni utrzymuje się w miarę stała 
temperatura, wahająca się w przedziale 10-12°C. 

Fot. 3. Maszyna służąca do szatkowania kapusty, z podajnikiem 
taśmowym i dozownikiem soli            fot. 1, 3 T. Werner

https://agrarius.eu/


dostępna jest także w plastikowych wiaderkach mieszczących 
1 kg, 3 kg, 5 kg i 10 kg produktu (fot. 5) albo w beczkach po 
60 kg lub 120 kg. Na etapie konfekcjonowania dodawana jest 
jeszcze marchew. Towar kierowany jest na rynki hurtowe, do 
hurtowni, a częściowo także na eksport.

Damian Micyk kapustę kiszoną także sprzedaje w wiader-
kach, głównie o pojemności 10 l, i w beczkach mieszczących 
150-200 l. Pierwsze partie najwcześniejszych kapust kiszone 
są w beczkach, natomiast zasadnicza część produkcji prowa-
dzona w terminie jesiennym odbywa się w silosach. Średnio 
każdego roku w tym gospodarstwie przetwarza się i sprzedaje 
800 ton kapusty.

Kapusta z okolic Kalisza i Charsznicy, zarówno w for-
mie świeżej, jak i kiszonej wyrobiła sobie już rynkową 
markę. Co ciekawe, w przypadku kiszonek w tych 
rejonach wciąż powszechnie wykorzystywane są tra-
dycyjne receptury, a zaprezentowane przykłady poka-
zują, że bazując na starych i sprawdzonych metodach 
można uzyskać kapustę kiszoną o najwyższej jakości. 
O tę jakość trzeba jednak dbać na każdym etapie 
produkcji i właśnie suma takich działań przekłada 
się na ostateczny sukces, jaki w obu gospodarstwach 
wypracowano.

Konfekcjonowanie i sprzedaż
Kapusta kiszona w gospodarstwie Rolno-Warzywnym Dariusz 
Kąkol dostępna jest w zróżnicowanych opakowaniach. Można 
ją nabyć w 0,5- i 1-kilogramowych woreczkach foliowych, 



Fot. 5. Opakowania z kiszoną kapustą                     fot. 2, 4, 5 M. Piątek

Fot. 4. Zabezpieczenie przed dostępem powietrza silosu wypełnio-
nego kapustą
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PORTAL, w którym znajdziesz wszystko o uprawie warzyw polowych
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