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	 Doskonale	zdajemy	sobie	sprawę	z	tego,	że	różne	 
odmiany	 mają	 odmienne	 preferencje	 pod	 względem	 
zabiegów	pielęgnacyjnych.	Dlatego	nie	powinniśmy	kopio-
wać	jeden	do	jednego	zabiegów,	jakie	chociażby	wykonują	
Holendrzy	 czy	 Belgowie	 w	 swoich	 szklarniach,	 ponieważ	
poza	niektórymi	przypadkami,	odmiany	uprawiane	w	Polsce	
różnią	się	znacząco	swoją	charakterystyką	w	stosunku	do	
odmian	 popularnych	 w	 krajach	 Beneluksu.	 Podobnie	 jest	
z	odmianami	Maluno	i	Maturbo	(8K16153),	mimo	że	obie	
odmiany	są	z	segmentu	pomidora	malinowego	i	w	dodatku	 
obie	 są	 odmianami	 hodowli	 Syngenta,	 to	 pod	 wzglę-
dem	 charakterystyki	 wzrostu	 różnią	 się	 od	 siebie.	 Przede	
wszystkim	 odmiana	 Maturbo	 doskonale	 wiąże	 owoce	 
na	 pierwszym	 gronie,	 co	 udowodniła	w	 tym	 sezonie	 przy	
nasadzeniach	z	początku	grudnia,	gdzie	odsetek	zawiąza-
nych	owoców	sięgał	100%.	Świadczy	to	o	generatywności	
odmiany,	a	co	często	za	tym	idzie	nieco	bardziej	otwartym	
pokroju	 rośliny,	 dlatego	 zalecamy	 dla	 tej	 rośliny	 większą	
ilość	liści	aniżeli	przy	odmianie	Maluno.	Co	za	tym	idzie	nie	
ma	potrzeby	usuwania	liścia	z	wierzchołka	rośliny,	tak	jak	to	
ma	miejsce	w	przypadku	Maluno.	Jeżeli	chodzi	o	regulacje	
owoców	w	Maturbo,	podobnie	jak	w	Maluno	pierwsze	grona	
zalecamy	regulować	do	trzech,	natomiast	kolejne	do	4	lub	
do	5	w	 zależności	 od	 zapotrzebowania	na	wielkość	owo-
ców.	Kolejnym	zabiegiem	 jaki	wykonujemy	w	 tym	okresie	
jest	zwiększanie	zagęszczenia	wierzchołków	na	metr	kwa-
dratowy.	W	przypadku	obu	odmian	na	początku	produkcji	
optymalnym	zagęszczeniem	jest	2,5-2,7	wierzchołka	na	m2  
i	w	obu	przypadkach	jest	możliwość	zwiększenia	zagęszcze-
nia	do	3,1	wierzchołków	na	m2.	Niemniej	jednak	ze	względu	
na	silny	charakter	wzrostu	Maluno	w	większości	przypad-
ków	producenci	nie	decydują	się	na	zwiększenie	zagęszcze-
nia	i	pozostają	przy	startowej	ilości	wierzchołków.	Z	odmianą	 
Maturbo	 sytuacja	 jest	 nieco	 inna	 ze	 względu	 na	 bardziej	
otwarty	charakter	wzrostu	i	nieco	mniejszą	masę	liściową,	

zalecane	jest	zwiększenie	zagęszczenia	do	3,1	wierzchołka	 
na m2	 przy	 trzecim	 lub	 czwartym	 gronie.	 Jeżeli	 chodzi	 
o	zabieg	podtrzymywania	grona	za	pomocą	łuczka	lub	gumki,	 
pomiędzy	 odmianami	 nie	 ma	 znaczących	 różnic	 i	 należy	
ten	 zabieg	prowadzić	do	momentu	pierwszych	zbiorów	 tj.	
do	 siódmego	 grona.	 	 Podsumowując,	 odmiany	 te	 są	 dość	
odmienne	 pod	 wieloma	 względami	 Maluno	 to	 odmiana	 
o	mocnym	wigorze,	dużej	masie	liściowej,	ale	mimo	wszystko	 
odmiana	 generatywna,	 która	 nadaje	 się	 na	 wczesne	 
terminy	grudniowe.	Odmiana	Maturbo	jest	odmianą	wybitnie	
generatywną,	która	wiąże	owoce	i	kolejne	grona	w	każdych	 
warunkach.	Jednak	ma	ona	nieco	mniejszą	masę	liściową,	
co	 powoduje	 że	 nie	możemy	 pozbawiać	 jej	 liści	 w	 takim	
stopniu	jak	Maluno.
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Różnice w zabiegach  
pielęgnacyjnych odmian 
o odmiennym charakterze 
wzrostu – Maluno i Maturbo
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Podsumowanie  
początkowego okresu 
– grudzień, styczeń – warunki uprawy, 
klimat i jakie było sterowanie uprawą Maluno,  
co było ważne  w wiązaniu pierwszych gron.
Temat wieszania folii – czy warto?

	 Jak	wspominaliśmy	 już	w	poprzednich	 informa-
torach	 technologicznych	 grudzień	 i	 styczeń	 tego	 sezonu	
uprawowego	należał	do	wyjątkowo	ciemnych	w	porównaniu	 
z	poprzednimi	sezonami.	Mało	tego	jak	słusznie	wspomniał	
Tomasz	w	poprzednim	informatorze,	to	jeszcze	nie	koniec	
zimy.	Niemal	do	połowy	stycznia	udało	się	przetrwać	bez	
większych	mrozów,	jednak	pole	do	manewrowania	klimatem	 

ze	względu	 na	wspomniane	 braki	 radiacji	 nie	 było	 dość	
duże	 i	 nie	 pozwalało	 na	 zbyt	 optymistyczne	 grzanie	 
w	obiektach.	Mimo	wszystko	obserwujemy,	że	ogrodnicy	
coraz	lepiej	radzą	sobie	z	aktywnym	prowadzeniem	roślin	
i	rozumieją,	że	nie	chodzi	tylko	o	różnicę	temperatur,	ale	
również	 o	 wymianę	 gazową.	 Roślina	musi	 być	 stymulo-
wana	do	transpiracji,	wtedy	pobiera	składniki	pokarmowe,	
buduje	system	korzeniowy	 i	 rozwija	się.	 	Niestety	w	 tym	
sezonie	 jednymi	 z	 głównych	 trudności,	 z	 jakimi	 borykali	 
się	 ogrodnicy,	 były	 kwestie	 stawiania	 roślin	 na	 otwory,	 
a	 raczej	 doboru	 odpowiedniego	 terminu	 i	 właściwego	
sposobu	podlewania.	Ci	którym	ta	sztuka	się	udała,	mają	
pięknie	 powiązane	 grona	 i	 zdrowe	 rośliny,	 które	 już	 są	
na	otworach,	 a	 kostki	 są	 całkiem	nieźle	przerośnięte	do	
maty.	Tam,	gdzie	pojawiły	się	błędy	niestety	rośliny	straciły	 
nawet	całe	pierwsze	grono,	na	szczęście	charakterystyka	 
wzrostu	 odmiany	 Maluno	 pozwoliła	 w	 bardzo	 szybkim	 
tempie	 nadrobić	 stracone	 grono	 i	 szybko	 zawiązać	 
następne,	 które	 swoim	 wyglądem	 i	 siłą	 rekompen-
suje	 stratę,	 w	 przeciwieństwie	 do	 niektórych	 odmian	 
występujących	na	 rynku,	które	dalej	ciężko	znoszą	 trudy	
zimy.	Natomiast	 nowa	odmiana	Maturbo	poradziła	 sobie	
wręcz	 wyśmienicie	 w	 tych	 nie	 najlepszych	 warunkach	 
i	w	porównaniu	do	starych	wyjadaczy	rynkowych	zachwyca	
kondycją	oraz	tempem	wzrostu.	Zawsze,	kiedy	rozmawiamy	 
o	 ewentualnych	 oszczędnościach	 w	 okresie	 zimowym, 
pierwszym	 tematem	 jaki	 jest	 poruszany	 jest	 opał	 i	 folia.	
Czy	warto	wieszać	folię	i	dlaczego?	Na	podstawie	wszyst-
kich	obserwacji	w	trakcie	ostatnich	sezonów	najczęstsza	
odpowiedź	 to:	NIE.	W	nowoczesnych	obiektach,	które	są	
projektowane	 tak,	 aby	 umożliwić	 kontrolowanie	 klimatu	
na	każdym	etapie	wzrostu	roślin,	folia	nam	te	możliwości	
bardzo	mocno	ogranicza	oraz	powoduje,	że	aktywne	pro-
wadzenie	rośliny	jest	niemal	nie	wykonalne.	Jednak,	jeśli	
posiadamy	 starsze	 obiekty,	 które	 lata	 swojej	 świetności	
już	dawno	mają	za	sobą,	tam	zawieszenie	folii	może	mieć	
sens.	Warto	 jednak	 pamiętać,	 aby	 folia	 była	 narzędziem	
w	 naszych	 rękach	 i	 wybierać	 świadomie	 odpowiednie	 
parametry	oraz	ilość	otworów	na	m2	i	nie	sugerować	się	
jedynie	ceną	od	dostawcy.	
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Problemy techniczne producentów 
na początku sezonu  
– ponowna kontrola wszystkich  
instalacji w szklarni
	 W	 produkcji	 pomidorów	 co	 roku	 następuje	 
pewien	etap,	jak	to	czasem	określamy	“zmęczenia	produkcją”,	 
taka	 zwyczajna	 chęć	 zakończenia	 sezonu	 i	 złapania	 
oddechu.	 Niestety	 sposób	 prowadzenia	 nowoczesnej	
produkcji	 szklarniowej	 na	 to	nie	 pozwala	 i	 powoduje,	 że	
każdy	stara	się	wyciągnąć	z	sezonu	wszystko	co	możliwe.	 
Następnie	szybka	dezynfekcja	i	ani	się	obejrzymy	już	jest	
nowa	 rozsada.	 I	 nagle	 się	 okazuje,	 że	 brakuje	 czasu	 na	
porządny	 serwis	 i	 kontrolę	 stanu	 technicznego	 obiektu.	 
Na	pierwszy	 ogień	 najczęściej	 idzie	 rozsada,	 bo	 okazuje	 
się,	 że	 zapchane	 kapilary	 albo	 nie	 podają	w	 ogóle	 albo	
nie	 równo	 i	 chodzimy	 szukając	 zwiędniętych	 roślin.	 
W	takiej	sytuacji	warto	się	zastanowić	nad	stosowaniem	
odpowiednich	preparatów	przez	cały	sezon,	które	nie	tylko	
zadbają	 o	 odpowiedni	 stan	 naszego	 układu	 podlewania,	
ale	 również	 o	 jego	 czystość	 pod	 kątem	 występujących	 
i	namnażających	się	w	nim	patogenów.	Na	koniec	sezonu	 
może	 okazać	 się,	 że	 wyszło	 taniej	 niż	 leczenie	 chorych	 
roślin.	Często	w	trakcie	rozmów	z	ogrodnikami	zastanawiają	 
się	 jak	możliwe	 jest,	 że	dwie	szklarnie	obok	siebie	mają	
różne	 ilości	 światła.	 Najczęściej	 winowajca	 to	 po	 prostu	 
brudny	 czujnik.	 Na	 koniec	 sezonu	 bardzo	 często	 zapo-
minamy	 o	 zdjęciu	 na	 poziom	 roślin	 budek	 do	 pomiarów	 

w	 szklarni,	 a	 suchy	 knot	 to	 problem	 równie	 często	 
spotykany,	co	uszkodzony	wózek	ze	starym	akumulatorem,	 
zapchane	 dysze	 w	 opryskiwaczu	 czy	 zjeżdżone	 kółko.	 
Niedługo,	 kiedy	 przyjdą	 cieplejsze	 dni	 okaże	 się,	 że	 
potencjometry	w	 oknach	 nie	 działają	w	 sposób	właściwy,	 
a	betonowa	posadzka	jest	już	tak	pokruszona,	że	demoluje	 
kółka	 w	 widlaku,	 który	 codziennie	 ma	 wozić	 pomidory	 
i	inne	rzeczy.	Dlaczego	piszę	o	tych	wszystkich,	wydaje	się	
dość	oczywistych	sprawach?	Powód	 jest	dość	prozaiczny,	 
w	 dzisiejszej	 produkcji	 pomidorów	 w	 szklarniach	 nie	 ma	
już	 miejsca	 na	 niskie	 plony,	 nawozy	 kiepskiej	 jakości	 
i	 przestoje	 w	 trakcie	 sezonu	 w	 oczekiwaniu	 na	 części	 
i	 serwisantów.	 Jak	 sami	 ogrodnicy	 wspominają	 opłacal-
ność	 już	nie	 jest	 taka	 jak	przed	 laty	 i	 nie	ma	miejsca	na	
błędy.	 Pewnie	 takich	 prac	 serwisowych	 jest	 dużo	 więcej,	 
a	każdy	obiekt	boryka	się	z	innymi	trudnościami,	ale	również	
każdy	 obiekt	 się	 zużywa.	 Natomiast	 na	 początku	 sezonu	
często	widzę	puste	obiekty	i	słyszę,	że	nie	było	zajęcia	dla	
ludzi,	może	faktycznie	nie	dla	wszystkich	się	ono	znajdzie, 
jednak	to	jest	czas,	kiedy	możemy	zadbać	o	jak	najmniejszą	
ilość	usterek	i	awarii,	z	którymi	przyjdzie	nam	się	borykać	 
w	 pełni	 sezonu	 i	 zarywać	 niejednokrotnie	 noce,	 zamiast	 
zajmować	się	tym,	co	pozwala	zarabiać,	czyli	produkcją.
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	 Ochrona	biologiczna	pomidora	to	złożony	proces,	

który	od	ogrodnika	wymaga	systematyczności,	cierpliwości	

oraz	 zaangażowania.	 Zastosowanie	 produktów	 w	 odpo-

wiednim	czasie	jest	kluczem	do	sukcesu.

	 Jednym	 ze	 szkodników	występujących	 na	 pomi-

dorze	jest	Mączlik	szklarniowy	(Trialeurodes	vaporariorum), 

który	żeruje	na	liściach.	Podstawą	w	zwalczaniu	mączlika	 

jest	 zastosowanie	 Dziubałeczka	 mączlikowego	 (Macro-

lophus	 pygmaeus).	 Żeruje	 on	 na	 larwach	 i	 poczwarkach	 

Mączlika,	 ale	 nie	 tylko.	 Atrakcyjnym	 pokarmem	 dla	 

Macrolophusa	są	też	przędziorki	oraz	skośnik	pomidorowy.	 

Pamiętać	 należy,	 że	 zalecenia	 przy	 stosowaniu	 Macrolo-

phusa	to	1,5-2	szt./m2,	ta	ilość	nie	zabezpieczy	nam	roślin	

przed	szkodnikami,	ale	przy	odpowiedniej	strategii	dokar-

miania	spowoduje	zbudowanie	populacji	odpowiedniej	do	

tego	 zadania.	Na	Mączlika	możemy	 też	działać	 interwen-

cyjnie,	stosujemy	wtedy	Dobrotnice	szkalrniową	 (Encarsia	

Formosa).	Jest	to	pasożytnicza	błonkówka,	która	żeruje	na	

2	stadium	larwalnym,	poza	tym	składa	jaja	w	larwach	3	i	4	

stadium	uśmiercając	je.	Produkt	ten	w	zależności	od	zasto-

sowania	jest	dostępny	w	postaci	jaj	przyklejonych	na	kart-

kach,	które	zawiesza	się	na	 roślinach	ok	0,5m	od	wierz-

chołka	 rośliny,	 poza	 tym	 występuje	 też	 forma	 posypowa	 

pakowana	 po	 10	 000	 szt.	 we	 fiolkach,	 które	 zaleca	 się	 

zastosować	 miejscowo	 w	 przypadku	 dużego	 nasilenia. 

	 Kolejnym	 niechcianym	 gościem	 w	 szklarni	 jest	

Przędziorek	 chmielowiec	 (Tetranychus	 urticae).	 Walka	 

z	 tym	szkodnikiem	w	uprawie	pomidora	w	bardzo	dużym	

stopniu	zależy	od	monitoringu	roślin.	Pierwsze	przędziorki	

zazwyczaj	pojawiają	się	w	najcieplejszych	rejonach	szklarni	

i	zazwyczaj	na	każdym	obiekcie	jest	to	rok	w	rok	to	samo	

miejsce.	 Drapieżne	 roztocza	 Dobroczynka	 szklarniowego	

(Phutoseiulus	persimilis)	doskonale	poradzi	sobie	w	takich	

warunkach.	W	 zależności	 od	 natężenia	 szkodnika	 zaleca	

się	wysypanie	od	100	do	150	sztuk	na	m2.	Bardzo	ważne 

jest,	 aby	 podczas	 wysypywania	 na	 rośliny	 co	 jakiś	 czas	 

przemieszać	butelkę	zawierającą	pożyteczne	roztocza	oraz	

nośnik	(trociny	lub	wermikulit),	zagwarantuje	to	równomierne	 

rozłożenie	Phytoseiulusa.

	 Najgroźniejszym	i	najbardziej	dokuczającym	szkod-

nikiem	ostatnich	lat	jest	skośnik	pomidorowy	(Tuta	Absoluta).	 

Od	 kilku	 lat	 ogrodnicy	 szukają	 skutecznej	 metody	 zwal-

czania	tej	ćmy.	Najważniejszy	 jest	monitoring.	 Im	szybciej	

znajdziemy	pierwszego	osobnika	lub	widoczne	na	liściach	

uszkodzenia	w	postaci	min,	tym	większa	szansa	na	zwal-

czenie	 tego	 szkodnika.	W	celu	monitoringu	należy	 zasto-

sować	pułapki	 feromonowe	w	ilości	4	szt./ha,	dodatkowo	

do	monitorowania	szkodnika	bardzo	pomocne	są	lampy	UV,	

uruchamiane	o	zmroku	wabią	i	eliminują	osobniki	latające.	

Biologiczną	metodą	zwalczania	Skośnika	jest	wprowadzanie	 

Kruszynka	 (Trichogramma	 achaeae).	 Jest	 to	 błonkówka,	

która	 pasożytuje	 jaja	 szkodnika,	 jej	 zaletą	 jest	 ogromna	 

mobilność,	 jest	w	stanie	 latać	na	obszarze	100m2,	szukając	

pożywienia.	Zalecana	dawka	to	100	zawieszek/ha,	w	jednej	

zawieszce	znajduje	się	2500	osobników	Kruszynka.

Opracowano przy współpracy ze specjalistami z firmy Hortico S.A. w ramach projektu TomatoAcademy.
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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.

Paweł Kulas
Doradca z zakresu Ochrony Biologicznej HORTICO S.A.

Okiem experta
Warto zwrócić uwagę…


