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Jak już wielokrotnie wspominaliśmy w początkowym okresie produkcji czynnikiem decydującym
o tym jak nasza uprawa będzie wyglądała jest światło, co
gorsza jest to element, na który nie mamy wpływu (nie
licząc upraw doświetlanych). To ilość dostępnego światła
warunkuje sposób prowadzenia roślin na różnych etapach rozwoju. Oczywistym jest, że im roślina jest większa
i bardziej obciążona tym więcej światła potrzebuje (wedle
przyjętych standardów 125J/cm² do każdego rozwiniętego grona i kolejne 100J/cm² dla wierzchołka rośliny). Każdego roku mamy do czynienia z większym lub mniejszym
deficytem światła i o ile nie jest on tak szkodliwy w przypadku roślin bardzo młodych, o tyle w późniejszym okresie potrafi narobić sporo zamieszania w naszej strategii
uprawowej. W roku bieżącym można przyjąć, że sytuacja
nie odbiegała od średnich z ostatnich lat gdyby nie jeden
mały a jednak bardzo istotny szczegół. W każdym z trzech
pierwszych miesięcy uprawowych (grudzień, styczeń,
luty) na początku wszystko wskazywało na dość dogodne
warunki świetlne, co pozwalało prowadzić produkcję
w sposób aktywny i stosunkowo szybki. Jednak ostatnie
dni każdego z tych miesięcy (luty praktycznie cały miesiąc)
przysparzały ogrodnikom nie lada trudności z racji bardzo
dużych deficytów w radiacji. Takie rozpędzone rośliny
były bardzo szybko hamowane niskimi temperaturami
a w skrajnych przypadkach jeszcze spłaszczano klimat
lub trzymano podwieszoną folię. Skutkiem takich warunków oraz nie zawsze słusznej strategii uprawowej są
nie zawiązane grona nawet w odmianach w uprawie,
których ogrodnicy mieli już odpowiednie doświadczenie. Przykre, ale również prawdziwe będzie stwierdzenie, że trudno znaleźć produkcję która do tej pory ma
zawiązane wszystkie grona. Po tak trudnym początku
sezonu w wielu wypadkach pojawia się jedno pytanie:
Czy jest odmiana która, poradzi sobie nawet w takich
warunkach i pozwoli na szybki plon? Naszym zdaniem:
TAK. Dowodem na to są zdjęcia pierwszych zbiorów
Maluno w tym sezonie już po dwóch i pół miesiąca
od posadzenia (sadzenie w połowie grudnia i pierwsze

rozwoju roślin w tym okresie. Nie dogrzanie uprawy (chodzi
o mniejsze zużycie ciepła a nie o utrzymanie zadanych
temperatur) wpływa na ilość i jakość wczesnego plonu.
W omawianym okresie bardzo ważne jest sterowanie
temperaturą średniodobową i dostosowanie jej do ilości
światła, pamiętając, że niskie temperatury średniodobowe
to wolniejszy rozwój roślin. Zbyt wysokie temperatury to
z kolei osłabianie wigoru roślin, które z każdym dniem
są bardziej obciążone owocami. Oprócz temperatury
średniodobowej bardzo istotnym narzędziem do sterowania rośliną jest dobowy przebieg temperatury. Dzięki
odpowiedniemu sterowaniu przebiegiem temperatury możemy wywierać wpływ na dystrybucję asymilatów w roślinie oraz szybkość rozwoju poszczególnych części rośliny.

godzin porannych kiedy zaczynamy podnosić temperaturę
(45°C). Energia świetlna pochodząca ze słońca jest przez
rośliny wykorzystywana w fotosyntezie ale procentowo
jest to dość mała część. Większość energii docierającej
do powierzchni liści indukuje transpirację i ogrzewa
powierzchnię liści. W marcu i kwietniu możemy mieć do
czynienia z radiacją, która będzie na pograniczu deficytu
i tu ważna jest energia, którą dostarczamy roślinom
poprzez ogrzewanie. Energię tą wykorzystujemy do pobudzenia transpiracji roślin, co oznacza grzanie i wietrzenie
(aktywny klimat). Wielu ogrodników kierując się chęcią
oszczędności, ogranicza wietrzenie redukując jednocześnie dostarczaną do układu ilość energii. Ma to bardzo
duże znaczenie i negatywny wpływ na wzrost oraz szybkość

zbiory poczatek marca). Kolejnym pytaniem, na które każdy
ogrodnik musi sobie sam odpowiedzieć to - Co mogłem
zrobić inaczej, lepiej i gdzie popełniłem błąd? Pierwszym
błędem jaki mogliśmy zaobserwować w obecnym sezonie było trzymanie folii i oszczędzanie opału. Doskonale
zdajemy sobie sprawę z nie łatwej sytuacji finansowej
ogrodników i stale rosnących kosztów produkcji, jednak
trzeba szczerze przyznać że ten sezon był pod względem
temperatur bardzo łaskawy dla ogrodników. Pomimo prognozowanej przez synoptyków zimy 30-lecia mieliśmy
jedną z najcieplejszych zim w historii polskiej meteorologii. Folia w takich warunkach (ciepło i deficyt światła)
powodowała spłaszczenie temperatur w szklarni, tworząc
wegetatywny klimat nie sprzyjający tworzeniu oraz wiązaniu kolejnych gron. Wysoka wilgotność i brak wymiany
powietrza nie pozwalała roślinom na swobodną wymianę
gazową, dodatkowo ograniczając pobór pożywki przez
system korzeniowy co w efekcie odgraniczało prawidłowy
rozwój korzenia.

MALUNO F1 Wskazówki uprawowe w poszczególnych okresach uprawy
Okres pierwszych zbiorów
(marzec, kwiecień)

Długość dnia 15 marca - 5:59 – 17:53 - 11 godz 53 min
Długość dnia 15 kwietnia - 5:50 – 19:45 - 13 godz 55 min

Strategia klimatu

Najważniejsze
elementy uprawy
w marcu i kwietniu
– strategia klimatu
Nadchodzący czas to bardzo ważny okres
w uprawie, często decydujący o efektach ekonomicznych
całego sezonu. W marcu i kwietniu mamy coraz dłuższe
dni ze zwiększającą się radiacją.
Rośliny budują swoją masę wegetatywną zwiększając liczbę zawiązanych owoców (zwiększające się
obciążenie roślin). Po okresie ukorzeniania roślin
w matach i obniżaniu wilgotności mat po zawiązaniu 4
grona należało podnieść wilgotność i zminimalizować stres
wodny, który do tej pory stosowaliśmy do kontroli wzrostu
roślin. W tym okresie, jeśli tylko nie mamy do czynienia
z deficytem radiacji, mamy pełną kontrolę nad klimatem
w szklarni, a co za tym idzie wzrostem roślin. W okresie
tym bardzo ważny jest aktywny klimat, o którym wielu
ogrodników zapomina z uwagi na łatwość utrzymania
zadanych temperatur w szklarni (szczególnie przy
wyższych temperaturach na zewnątrz). Dlatego jednym
z podstawowych elementów aktywnego klimatu jest
minimalna temperatura rur w ciągu dnia od wczesnych
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Ustawienie temperatury
wietrzenia bisko
temperatury grzania
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T24 – 16,5-18,5
- schłodzenie przed nocne
(prenight)

- druga noc
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okres 4

- schłodzenie przed nocne
(prenight)
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minimalna minimalna temperatura rur – 45oC
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Strategia nawadniania,
silny system korzeniowy
– podstawy dobrej kondycji
roślin
Transpiracja jest jednym z najważniejszych procesów fizjologicznych zachodzących w roślinie dzięki
któremu wywoływany jest transport wody oraz składników
mineralnych w wiązkach przewodzących w roślinie, które

są dostarczane do wszystkich jej organów począwszy
od wierzchołka rośliny a kończąc na owocach. Proces
ten zależy od wielu czynników klimatycznych ale również
i kondycji rośliny min. systemu korzeniowego ponieważ transport w roślinie jest również wywoływany przez
parcie korzeniowe. Zdrowy, dobrze rozbudowany system
korzeniowy pozwala na dostarczenie wody i składników
mineralnych w ilościach niezbędnych roślinie do prawidłowego funkcjonowania a co za tym idzie optymalnego
plonowania. W większości upraw odmiany Maluno system
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korzeniowy jest w dobrej kondycji, do czego też przyczyniła się dobra siła wzrostu tej odmiany, która stymuluje
wzrost korzeni niezależnie od zastosowanej podkładki.
Wiele zalet tej odmiany nie zwalnia nas jednak
z prowadzenia odpowiedniej strategii nawadniania. Pewne
błędy popełniane w okresie lata nie będą stanowiły dużego problemu dla systemu korzeniowego. Jednak okresie
wczesnej wiosny (deficyt światła) mogą w dużym stopniu
utrudnić produkcję. Jednym z najczęstszych błędów w tym
okresie jest nadmierne podlewanie roślin i / lub podlewanie
o niewłaściwym czasie, tzn. zbyt obfite nawadnianie pod
koniec dnia uprawowego i pozostawienie nadmiernie
wilgotnych mat po zachodzie słońca. Pożywka zalegająca w macie powoduje tzw. podduszanie systemu korzeniowego i jego powolną destrukcję. Najczęściej nawadnianie jest rozpoczynane po uzyskaniu ok 100J/
cm² co jest prawidłowym zabiegiem. W sytuacji kiedy
radiacja jest niższa wielu producentów rozpoczyna nawadnianie ok 2h po wschodzie słońca, co jest dość
często pojawiającym się błędem w strategii nawadniania. Efektem takiego działania jak już wcześniej wspomniano jest powolna destrukcja systemu korzeniowego,
która może się objawiać w różny sposób tj. więdniecie roślin, zrzucanie owoców czy nawet puste komory
w owcach. Dzieje się tak ponieważ pomimo że w macie jest
dużo pożywki występuje zjawisko suszy fizjologicznej tzn.
pożywka nie jest dostępna dla roślin i nie mogą jej pobrać.
W takiej sytuacji u roślin wywoływane są naturalne odruchy
obronne, ograniczenie transpiracji i zamykanie aparatów
szparkowych, co ma zapobiegać nadmiernej utracie wody

(czego objawem może być więdnięcie roślin lub zrzucanie
owoców celem odciążenia rośliny i dostarczenia niezbędnych
makroelementów do wszystkich organów w roślinie).
Może się również zdarzyć, że na złe nawadnianie wpłyną
inne niewłaściwe nawyki lub nałoży się kilka czynników
równocześnie co może tylko jeszcze pogłębić skutki.
Co zrobić w takiej sytuacji i jak zapobiegać
negatywnym efektom błędnej strategii nawadniania?
Po pierwsze to warto zwrócić uwagę kiedy roślina
faktycznie pobiera pożywkę z maty i właściwie dostosować
podlewanie do panujących warunków świetlnych. Jak już
wcześniej wspomniano transpiracja czy transport w roślinie
jak i wszystkie pozostałe procesy fizjologiczne są wywoływane przez fotosyntezę, której głównym czynnikiem jest
światło i to na nie należy zwrócić uwagę. Strategia nawadniania musi być dostosowana do ilości światła dostępnego
dla roślin. Przeanalizujmy czy dawki które podajemy nie są
za małe lub za duże.

W obecnym okresie bardzo ważnym czynnikiem dla odmiany Maluno jest podlewanie poranne. Warto zwrócić uwagę na ilość
dostępnego światła, dlatego często bywa
że w okresie deficytu należy rozpocząć
podlewanie odpowiednio później niż normalnie (może się zdarzyć że nawet i 3 godziny po wschodzie słońca lub więcej).

MALUNO F1 Okres pierwszych zbiorów (marzec, kwiecień)
Strategia podlewania
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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.

