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Warunki klimatyczne
w grudniu i jak dalej
sterować roślinami
Każdy ogrodnik doskonale wie, że głównym
czynnikiem warunkującym wzrost roślin jest ilość dostępnego światła. W stwierdzeniu, że pierwsze miesiące produkcji
to walka z deficytami radiacji też nie będzie nic bardzo
odkrywczego. Dobrze jednak jest zwrócić uwagę na to z jak
dużym niedoborem ilości światła mamy do czynienia, żeby
wiedzieć jak sobie z nim radzić i jak postępować, aby nasza
produkcja przynosiła zamierzone efekty w postaci oczekiwanych plonów.

Jak możemy zaobserwować na wykresie dziennej
sumy radiacji ten rok nie należał do zbyt łaskawych dla
ogrodników i możemy przyjąć, że średnio było ok 30%
mniej światła niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym
i blisko 20% mniej niż średnia wieloletnia z tego okresu.
Na tej podstawie możemy jednoznacznie stwierdzić, że było
ciemniej niż zwykle, nasuwa się więc pytanie co robić w takiej
sytuacji, ponieważ niedobór światła zmienia wszystko.
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Co to znaczy? Generalnie możemy przyjąć, że
temperatury w szklarni są ustawione w ciągu dnia standardowo około 19°C plus 2°C na szczyt wywołany radiacją
słoneczną, a więc niedobór światła powoduje brak szczytów
i jednoczesne spłaszczenie klimatu. To nie jest nic strasznego,
kiedy taka sytuacja trwa kilka dni, a wręcz całkiem normalne, aby nie powodować wybiegania roślin. Niestety,
jeśli taka sytuacja trwa dłuższy okres czasu, to po głębszej
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analizie przebiegu temperatur w szklarni wyjdzie, że szczytów nie było, bo brakowało radiacji i maksymalnie co robiliśmy to ustawiona temperatura na 19°C, natomiast pre-night
ustawiony na 15°C nie był już spadkiem o 6°C tylko o 4°C.
Reasumując jest ciemno, mamy płaski klimat i dość niskie
średnie dobowe (brak szczytu) co spowoduje, że rośliny nie
dostaną impulsów generatywnych i będą miały wyhamowany
wzrost.

Informator Technologiczny

Co można zrobić w takiej sytuacji? Dobrą
praktyką byłoby mimo wszystko zachowanie aktywnego
klimatu i prowadzenie odpowiedniego pre-nightu. Czyli
ustalamy temperaturę dzienną na np.18°C plus 1,5-2°C
na szczyt, w przypadku braku radiacji staramy się dogrzewać wierzchołki roślin rurami wegetacyjnymi ustawionymi
na 40°C, tak aby je trochę oszukać i wymusić na nich
transpirację i stosujemy szybkie schłodzenie na takim
poziomie, aby roślina odczuła stres. Jednak należy pamiętać, że zbyt duży stres może powodować rozdwajanie się
gron. Przy tym wszystkim pamiętajmy o dobrym zwyczaju
stosowania tzw. porannego siodła (niech to będzie świadome
działanie a nie dzieło przypadku), pamiętajmy o czasie
pre-nightu i jego tempie oraz obserwowaniu roślin, a nie

termometrów i komputerów, które mają nam pomóc
w precyzyjnym sterowaniu roślinami, ale to jednak rośliny
pokazują czego im potrzeba
Działając w taki sposób jest szansa na zachowanie
tempa rozwoju pierwszych gron i ich utrzymanie oraz na
prowadzenie roślin w stałym balansie. Znane nam są
przypadki, kiedy rośliny były na tyle mocno wychłodzone,
że przybierały kolor od ciemnozielonego, aż po sinofioletowy i niemal nie rosły, jednak zachowany klimat był
na tyle aktywny, że w chwili dostarczenia odpowiednich
ilości światła, rośliny natychmiast wykorzystywały całą
zgromadzoną energię i odrabiały stracony czas. Jednak
takie działania wymagają ogromnej wiedzy, pewności
siebie oraz odrobiny szczęścia, której każdemu życzymy.

Strategia klimatu

- okres po posadzeniu w drugiej połowie stycznia
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Przykładowy
przebieg temperatur dobowych dla odmiany Maluno

Długość dnia 20 grudnia – 7:42
Długość dnia 15 stycznia – 8:11 (+29 min. od najkrótszego dnia)
Długość dnia 31 stycznia – 9:02 (+1 godz. 29 min. od najkrótszego dnia)
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Wstawianie roślin
na otwory. Kiedy jest
idealny moment?
Częstym pytaniem, które zadają ogrodnicy, jest to
kiedy jest najlepszy moment do wstawienia roślin na otwory
wycięte w macie. Aby odpowiedzieć na to pytanie należy
zastanowić się dlaczego tak długo przetrzymujemy je
w niewielkiej ilości podłoża. Odpowiedź wydaje się oczywista. Jest to jedno z narzędzi do stresowania rośliny. Stres
wodny, obok stresu temperaturowego jest najważniejszym
czynnikiem, który wpływa na wiązanie grona. Należy jednak zdać sobie sprawę z tego, że jest to pewien kompromis
i jak każdy kompromis nie do końca nas zadowala.
Z punktu widzenia wiązania kolejnych gron najlepiej byłoby
przetrzymywać roślinę możliwie jak najdłużej w kostce
uprawowej, ponieważ daje nam to możliwość stresu wodnego. Jednak co dzieje się wtedy z korzeniem? W niewielkiej ilości podłoża trudno jest budować jego masę, więc
z punku widzenia rozwoju systemu korzeniowego najlepszym rozwiązaniem byłoby wstawienie na maty możliwie
jak najszybciej. I tutaj dochodzimy do kompromisu, aby
umożliwić jak najszybszy rozwój masy korzeniowej
musimy wstawić roślinę na matę jak najszybciej,
ale tylko w takim momencie, kiedy mamy pewność, że nie wpłynie to na wiązanie kolejnych gron.
Dla każdego będzie to trochę inny moment, ale warto wiedzieć o tym, że ogólnie przyjętą zasadą jest chwila, kiedy
mamy w pełni rozwinięte pierwsze grono, a drugie zaczyna
pękać. Ponadto nie powinno się czekać z wstawieniem
roślin na maty zbyt długo, musimy bowiem cały czas
pamiętać o korzeniach, których najsilniejszy rozwój odbywa
się mniej więcej do piątego grona. Zbyt długie odwlekanie
tego zabiegu w czasie, może wywołać szereg problemów
w późniejszym okresie, kiedy rośliny będą w pełni obciążone owocami oraz w momencie upałów letnich, kiedy to
potrzebujemy silnego systemu korzeniowego do utrzymania
roślin w dobrym wigorze. Oczywiście należy zwrócić uwagę
na inne aspekty takie chociażby jak pogoda. Idealnym
momentem jest słoneczny dzień, ale takich dni w grudniu
jest naprawdę niewiele czy chociażby wystarczająca ilość

pracowników, tak aby wstawić wszystkie rośliny w całej
szklarni możliwie szybko. Oprócz wyżej wymienionych
aspektów, należy jeszcze odpowiednio się przygotować do
tego zabiegu, a mianowicie nasączyć maty, a następnie
przeciąć je w kierunku spadku najlepiej za każdą z kostek
uprawowych. Wszystkie te czynniki należy brać pod uwagę
w podejmowaniu decyzji o terminie wstawienia roślin
w otwory mat uprawowych.

Fot. Maluno F1
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Okiem experta
Warto zwrócić uwagę…

Mamy za sobą pierwszy, krótki, choć silny akcent
zimowy, z mrozami przekraczającymi -20°C. Pierwszy to,
czy ostatni….? Tego na razie nie wiemy.
Tak czy inaczej druga połowa stycznia to jeszcze
środek zimy, z najniższymi (przynajmniej w teorii) temperaturami zewnętrznymi, ale z nieco silniejszą już radiacją
w porównaniu do najkrótszego dnia w roku. Większość
szklarni jest już obsadzonych i światło pozwala na prawidłowy rozwój młodych roślin pod warunkiem utrzymania
optymalnych temperatur. W wielu gospodarstwach zauważam jednak problemy z dogrzewaniem szklarni w dzień,
zwłaszcza gdy otworzy się kurtynę. Brak rur górnych,
niewystarczająca moc na kotłowni, czy chociażby 4 zamiast
5 rynien w 8 m nawie, oznaczające mniejszą powierzchnię
rur grzewczych, to najczęstsze przyczyny niewystarczającego dogrzania szklarni w ciągu dnia. Jeśli do tego dojdzie
silny mróz, podobny do tego który mieliśmy w czasie ostatniego weekendu, sytuacja robi się naprawdę nieciekawa.
A co by było, gdyby takie mrozy potrwały kilka dni albo
więcej: jeden czy nawet dwa tygodnie, jak to bywało
w przeszłości…???
		

Co w takim wypadku? Na pewno należy umiejętnie
posiłkować się kurtyną, która zależnie od jej stanu (czytaj:
czystości) oraz kondycji rosnących roślin, może pozostać
zamknięta cały dzień gdy jest ciemno. Jeśli jednak od rana
mamy słońce, kurtyna powinna być otwierana później przy
wyższej radiacji, np. przy 150W. W tym czasie mamy już
dość spory dopływ darmowej energii słonecznej, a temperatura nie jest już tak niska jak o wschodzie słońca. Ważne
są prawidłowe ustawienia krokowego otwierania kurtyny
w komputerze klimatycznym, żeby otwieranie jej nie
przebiegało zbyt szybko, bo spowoduje to nagły spadek
temperatury w szklarni oraz spływ zimnego powietrza na
aktywnie transpirujące wierzchołki roślin.
Co robić gdy jednak nie uda nam się zrealizować
zadanej temperatury w ciągu dnia? Należy ją skompensować wyższą temperaturą w nocy. Pozwoli to nam na utrzymanie właściwego tempa wzrostu roślin oraz unikniemy
w ten sposób roślin zbyt ciężkich z grubymi łodygami
podatnymi w późniejszym okresie na szarą pleśń.

Tomasz Krasowski

Opracowano przy współpracy ze specjalistami z firmy Delphy w ramach projektu TomatoAcademy.
Przy opracowaniu tego materiału staraliśmy się, aby informacje w nim zawarte były jak najdokładniejsze. Przedstawione przez nas informacje powinny być jednak wykorzystane w oparciu o własną wiedzę i doświadczenie użytkownika
oraz po uwzględnieniu warunków klimatycznych typowych dla danego regionu. W związku z tym, Syngenta nie ponosi odpowiedzialności za wyniki uprawy opartej wyłącznie na danych zawartych w niniejszej publikacji.

