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 Sadzenie pomidorów zarówno w grudniu jak  
i w styczniu nie należy do najłatwiejszych zadań jest to spo-
wodowane oczywiście najciemniejszymi i najzimniejszymi 
dniami w roku. Jednak mimo wszystko terminy te są najpo-
pularniejszymi terminami nasadzeń wśród profesjonalnych 
ogrodników szklarniowych. Oczywiście na opłacalność tego 
typu nasadzeń ma wpływ tempo wzrostu roślin, wczesność 
odmian oraz zdolność do wiązania i tworzenia owoców  
i kwiatów na kolejnych gronach, przy czym kluczowe  
wydają się być trzy pierwsze grona. Jeżeli chodzi o wiązanie 
owoców na pierwszych gronach oczywiście wpływ ma ilość 
światła w szklarni. Niemniej jednak, jeżeli nie mamy wypo-
sażonej szklarni w doświetlanie asymilacyjne nie mamy na 
ten czynnik żadnego wpływu. Możemy reagować tylko na 
to co otrzymujemy od natury w postaci naturalnego światła 
słonecznego i zadbać o czystość szklarni tak, aby jak naj-
więcej korzystać z naturalnego promieniowania 
słonecznego. Drugim czynnikiem jest oczywiście 
klimat w szklarni i odpowiednie przeprowadzenie 
temperatur. Trzecim czynnikiem jest natomiast 
strategia podlewania. I wreszcie mamy czwarty 
czynnik, który tak naprawdę powinien być na 
pierwszym miejscu, czyli dobór odpowiedniej 
odmiany. Wiadomym powszechnie jest fakt, że 
istnieją odmiany, które są zalecane do nasadzeń 
grudniowych, styczniowych czy nawet lutowych. 
Odmian, które radzą sobie z warunkami grud-
niowymi tak naprawdę jest niewiele, chodzi tu 
głównie o zdolność odmiany do wiązania owoców 
mimo niesprzyjających warunków, nazywamy to 
powszechnie generatywnością odmiany. Odmianą wybitną 
pod względem wiązania owoców na pierwszych gronach 
jest Maturbo. Odmiana ta bez zarzutu tworzy kwiaty i owo-
ce mimo niesprzyjających warunków. Wiązanie tej odmiany 

moim zdaniem w tym momencie nie ma sobie równych  
i trudno znaleźć konkurenta, który chociażby mógłby się 
zbliżyć do jakości i ilości zawiązanych owoców na tej  
odmianie. Nie mniej bardzo ważne jest to, aby pamiętać, że 
mimo że Maturbo jest to odmiana o wyjątkowej zdolności  
tworzenia gron to nie należy zapominać o ich regulacji.  
Często istnieje pokusa pozostawienia gron bez regulacji,  
ponieważ jak wiadomo pierwsze pomidory osiągają najlepsze  
ceny i każda dodatkowa sztuka to dodatkowy przychód dla 
gospodarstwa. Nie zapominajmy jednak o tym, że odmianę, 
która tak dobrze wiąże owoce również można łatwo przecią-
żyć i wytrącić z balansu. A produkcja szklarniowa to mimo 
wszystko bieg długodystansowy a nie sprint. Obok wiązania 
gron również bardzo istotną cechą jest wczesność odmiany 
i taką właśnie odmianą jest Maluno, które co prawda różni 
się pod wieloma względami od Maturbo ale łączy je fakt,  

że obie te odmiany nadają się na najwcześniejsze nasadzenia.  
Maluno wiąże dość dobrze pierwsze grona, jednak pod tym 
względem Maturbo znacznie je wyprzedza. Maluno ma jednak  
inną cechę, która daje jej przewagę nad konkurentami,  

Wiązanie owoców  
na pierwszych gronach  
– wiązanie na pierwszych 3 gronach, co ma wpływ na wiązanie  
w okresie niestabilnej pogody, niskiej radiacji, wiązanie  
w przypadku obniżonych temperatur - oszczędność opału - odmiany,  
Maturbo z bardzo dobrym wiązaniem w trudnych warunkach
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a jest nią rzeczywiście wyjątkowa wczesność. Odmiana ta 
zaczyna owocowanie już przy szóstym kwitnącym gronie, 
co często wywołuje konsternacje u ogrodników i zdarzają 
się pytania czy aby na pewno wszystko z produkcją jest 
dobrze, skoro tak wcześnie zaczyna owocować. Wczesność 
jest na tyle duża, że inne odmiany w tym segmencie przy 
tych samych terminach nasadzenia zaczynają się zbierać 
w momencie, kiedy na Maluno od dwóch tygodni trwają 
zbiory. Maluno jest pod tym względem rzeczywiście wyjąt-
kowe i jest to jedna z przyczyn, dlaczego odmiana ta jest 

wybierana na najwcześniejsze nasadzenia w naszym kraju 
i daje stosunkowo szybki zwrot kosztów, które jak wiemy  
w ostatnim czasie bardzo szybko rosną. Obok wiązania 
owoców i wczesności odmiany wpływ na wybór odmiany  
ma jeszcze jeden czynnik, a jest nim tzw. szybkość,  
a dokładnie, tępo tworzenia kolejnych gron i szybkość wzro-
stu. Obie ww. odmiany mają bardzo dobre tępo wzrostu  
i oprócz tego, że nadają się na najwcześniejsze nasadzenia  
również mają one dobre tępo wzrostu, które gwarantuje 
odpowiednią ilość gron w sezonie oraz wysoki plon.

 W ubiegłym sezonie uprawowym do grona  
nowych odmian pomidorów pochodzących z hodowli firmy 
Syngenta dołączyła nowa odmiana Maturbo. Główną zaletą 
tej odmiany jest jej generatywność i zdolność do wiązania  
pierwszych owoców nawet w najgorszych warunkach 
uprawowych (czyt. świetlnych), o czym mogli się przekonać  
ogrodnicy, którzy, robili próby tej odmiany oraz wybrali ją 
do nasadzeń na nowy rok. Jednak tak duża generatyw-
ność wiąże się również z innymi cechami odmianowymi, 

o których należy pamiętać. W okresie kiedy inne odmiany 
pomidorów malinowych mają poważne problemy z pra-
widłowym zawiązaniem pierwszych gron Maturbo wiąże 

po 4, a nawet i więcej owoców, które będą sprzedawane 
jako jedne z pierwszych i najdroższych, efektem tego jest 
niechęć do regulowania takich gron i jednoczesne prze-
ciążanie rośliny, co prawdopodobnie będzie skutkowało 
problemami w okresie letnim (przeciążonaa roślina słab-
nie i nie transpiruje tak jak powinna, a co za tym idzie nie  
pobiera składników pokarmowych w odpowiednich  
ilościach, skutkiem czego są problemy z wiązaniem kolej-
nych gron lub występowanie suchej zgnilizny wierzchoł-
kowej owoców pomidora). Nie ma prostych sposobów, 
aby zaradzić takim sytuacjom, natomiast są opracowane  
rozwiązania, które pozwalają zminimalizować ryzyko  
występowania następstw ewentualnych błędów upra-
wowych. Jedną z takich metod jest dobór odpowiedniej 
podkładki do odmiany i trybu produkcji. W świecie ogrod-
niczym przyjęło się stosowanie odmian i podkładek od 
jednego producenta nasion, co w dzisiejszych czasach 
jest ogromnym błędem. Mając tak duży wybór powinni-
śmy zastanowić się, dlaczego akurat wybieramy akurat 
właśnie tą podkładkę. Dla przykładu większość produkcji 
doświetlanych ze względu na dość wegetatywne warunki 
uprawy jest prowadzonych na generatywnej podkładce 
Arnold.  Wracając do przykładu odmiany Maturbo i znając 

Dlaczego podkładka Kardia  
jest optymalna dla Maturbo?  
Co daje Kardia dla odmian takich jak Maturbo, inne czynniki  
dla których warto wybrać Kardie (styczniowy termin, nowoczesne obiekty)
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predyspozycje odmiany do wyjątkowo dobrego wiązania 
owoców należy zapewnić roślinie odpowiednie wsparcie 
we wzroście wegetatywnym i w tym wypadku sugerowaną 
podkładką dla tej odmiany będzie Kardia. Jeśli weźmiemy 
również pod uwagę inne zmienne takie jak typ szklarni czy 
termin rozpoczęcia uprawy okaże się, że do jednej odmiany 
można dopasować więcej niż jedną podkładkę, a czasami 
może się okazać, że dobór niewłaściwej podkładki zaważy  

na wyniku finansowym całego sezonu. Tak naprawdę  
powyższy tekst należy traktować jako wstęp do dłuższej  
i analitycznej dyskusji, do której gorąco zachęcam. Nie  
pozwólmy, aby na wyniku finansowym ważyło zdanie:  
“I pamiętaj, żeby zamówić na naszej podkładce”, które 
padło wielokrotnie bez wyjaśnienia, dlaczego właśnie tak 
masz zrobić. Dobór odpowiedniej podkładki jest nie mniej 
ważny niż dobór odpowiedniej odmiany.

 W Polsce coraz większym zainteresowaniem  
cieszą się uprawy doświetlane. Jest to wynik coraz więk-
szej konsumpcji świeżych owoców pomidora z upraw  
krajowych. Znacząca część upraw doświetlanych to pomidory  
odmian malinowych. Jedną z nowości jakie pojawiły się  
w ostatnim czasie na polskim rynku jest odmiana malinowa 
Maturbo. Nie wszystkie odmiany z racji płaskiego, bardziej 
wegetatywnego klimatu w uprawach doświetlanych są  
polecane do tego typu nasadzeń. Maturbo jest odmianą, 
którą bez problemów można polecić do tego typu produkcji.  
Często można spotkać się z pewnego typu przeświad-
czeniem, że uprawy doświetlane są znacznie łatwiejsze 
od upraw standardowych ze względu na fakt, że prze-
cież mamy „pod dostatkiem światła”, którego w trady-
cyjnej uprawie jest zawsze za mało. Otóż fakty są nieco  

bardziej przyziemne. Przy obecnej cenie prądu oraz z powodu  
braków pozwoleń na większe zużycie energii elektrycz-
nej, często mamy duże braki w ilości światła, jakie roślina  
potrzebuje do wzrostu. Dodatkowo w trakcie zimy mamy na 
dworze ujemne temperatury, które uniemożliwiają wietrze-
nie szklarni. Przez to klimat w szklarni zaczyna się mocno  
spłaszczać. Z kolei płaski klimat powoduje problemy  
z wiązaniem kwiatów i owoców, a sam kwiat staje się jasny, 
wegetatywny, a taki kwiat jest niechętnie odwiedzany przez 
trzmiele. Same trzmiele w takich warunkach również nie 
są zbyt aktywne a to dlatego że do poruszania się trzmie-
le potrzebują promieniowania ultrafioletowego, którego 
nie dostarcza sztuczne oświetlenie, lecz promieniowanie  
naturalne, którego z kolei jest ponownie niewiele. Jak 
widzimy nie jest to prosta uprawa, a najtrudniejszym 
okresem w uprawie jest oczywiście grudzień, podczas  
którego mamy najkrótsze dni i najmniej naturalnej radiacji. 
Nie zapominajmy również o tym, że w grudniu w uprawach 
doświetlanych rośliny są zazwyczaj w pełni owocowania, 
potrzebują wtedy najwięcej światła. Zdarza się więc, że  
w tym okresie mamy najwięcej problemów z wiązaniem owo-
ców, dojrzewaniem, a także różnego typu przebarwieniami  

Wysokie koszty produkcji  
‒  poszukiwanie alternatywnych  

możliwości
Opóźnianie terminu sadzenia. Strategia uprawy z ograniczonym zużyciem 
energii (niskie temperatury) Uprawa w starszych obiektach w późnych  
terminach z ograniczonym ogrzewaniem
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lub plamami na liściach. Jak więc prowadzić uprawę,  
aby przynosiła ona zyskowność gospodarstwu? Przede 
wszystkim należy rozpocząć od odpowiedniego doboru  
odmian, a taką odmianą, która doskonale radzi sobie w takich 
warunkach jest Maturbo. Po drugie należy działać bardzo 
podobnie jak w uprawach tradycyjnych w tym okresie, czyli 
starać się zachować aktywny klimat, czyli w miarę możliwości  
wietrzyć szklarnie przy jednocześnie rozgrzanych dolnych 
rurach tak, aby dostarczyć roślinom energię i wymusić na 
nich transpirację, mimo nie wystraczającej radiacji. 

 Dobrą metodą na utrzymywanie optymalnego  
balansu roślin w okresie grudnia i stycznia jest dostoso-
wanie obciążenia roślin (ilości owoców / m2) do panują-
cych warunków uprawy (ilości światła). Odpowiednie  
zredukowanie zagęszczenia oraz regulacja gron pozwala na 
płynne przejście przez ten okres z zachowaniem stabilnego  
zbalansowanego wzrostu roślin. Tego typu strategie uprawy 
należy zaplanować i przygotować odpowiednio wcześniej,  
ale dzięki temu wzrost roślin w kolejnych tygodniach  
uprawy nie będzie zakłócony. 

Rynek pomidora malinowego  
w Hiszpanii
Powierzchnia pomidorów uprawiana w Hiszpanii to około  
20 tys. ha. Również pomidory malinowe uprawiane są  
w tym kraju, jednak na zaledwie 200ha, co jest niewielką 
częścią produkcji dla Hiszpanii, ale ważną dla nas, ponieważ 
większość tej produkcji przeznaczona jest na rynek polski.  
Uprawa pomidorów odbywa się w cyklu zimowym, aby 
dostarczać pomidory w okresie, kiedy nie ma tradycyjnej  
produkcji w Polsce. W większości uprawą i sprzedażą do 
polski zajmuje się największa grupa producencka CASI, 
która skupia ponad 3000 producentów. Odmiany pomido-
rów dostosowane są do warunków uprawy w okresie zimo-
wym w Hiszpani, ale również do możliwości logistycznych,  
dlatego odmiany stosowane przy produkcji musza być trwałe,  
a to oznacza ze najczęściej nie maja delikatnej, mięsistej 
struktury wewnętrznej co za tym idzie walory smakowe 
zbliżone są do standardowych pomidorów czerwonych.  
Z informacji płynących z Hiszpanii, produkcja pomidora  
malinowego jest stabilna i nie spodziewane są znaczące 
zmiany w najbliższych sezonach. 

Nadprodukcja pomidorów w 2022?
Niezmiennie w ostatnich miesiącach, najważniejszym  
tematem są koszty, w szczególności koszty ogrzewania.  
W Holandii nadal cena gazu pozostaje na wysokim pozio-
mie, a ceny gazy w Niemczech są znacząco wyższe od 
holenderskich. To wpływa na prowadzone uprawy, ponie-
waż producenci utrzymują niższe niż zwykle temperatury 
w szklarni co ma wpływ na aktywność roślin, ich szybkość 
wzrostu i jakość owoców. Ceny owoców są nieco wyższe niż 
w poprzednim sezonie, jednak na pewno nie rekompensują 
dodatkowych kosztów.  Wstępne analizy powierzchni i ter-
minów sadzenia w Holandii, Belgii i Francji, pozwalają przy-
puszczać, że dojdzie do nadprodukcji już od połowy maja 
nawet do lipca. Ważnym czynnikiem, który może wpłynąć 
na długość okresu nadprodukcji, będzie spodziewana cena 
gazu w kolejnym sezonie 2022/ 2023, ponieważ tylko przy 
obniżeniu ceny gazu w kolejnym sezonie, cześć producen-
tów rozważy powrót do upraw doświetlanych. 

Pomidorowe 
informacje zagraniczne 

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.


