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	 Wielu	 ogrodników	w	Polsce	 decyduje	 się	 często	
na	uprawę	ogórka	w	szklarniach.	Uprawa	ogórka	ma	wiele	
zalet,	przede	wszystkim	szybki	zwrot	z	inwestycji,	ponieważ	
zbiory	zaczynają	się	między	czwartym,	a	szóstym	tygodniem	
od	wstawienia	rozsady	do	szklarni.	Często	także	do	uprawy	
ogórka	wykorzystywane	są	szklarnie	starszego	typu,	gdzie	
wczesna	uprawa	pomidorów	nie	przynosi	zadowalających	
wyników.	Uprawa	ogórków	prowadzona	jest	zwykle	w	cyklu 
wiosennym	 i	 wymaga	 wymiany	 nasadzenia	 w	 połowie	 
sezonu	na	nowe.	Tutaj	zazwyczaj	wielu	ogrodników	zadaje	
sobie	pytanie:	co	posadzić	po	zlikwidowanej	uprawie	ogór-
ków.	 Najczęściej	 uprawia	 się	 pomidory	 które,	w	 uprawie	
jesiennej	są	wyższej	jakości	w	porównaniu	do	pomidorów	
uprawianych	cały	sezon.		Wysokiej	jakości	pomidory	znaj-
dują	nabywców	na	rynku	lokalnym	oraz	są	eksportowane	
w	okresie	letnim.	
	 Na	export	zazwyczaj	wysyłane	są	odmiany	pomi-
dorów	 czerwonych	 i	 tutaj	 z	 pomocą	 przychodzi	 odmiana	
Edamso,	która	jest	hitem	exportowym	i	od	wielu	już	lat	ma	
ona	swoich	zwolenników	zarówno	wśród	odbiorców	krajo-
wych	jak	i	zagranicznych.	Jest	to	odmiana,	która	zazwyczaj	
jest	 uprawiana	 w	 cyklu	 całorocznym,	 jednak	 doskonale	
sprawdza	się	również	w	tak	zwanym	drugim	nasadzeniu.	
Jest	 to	 odmiana	o	dużych	owocach	BBB/BBBB.	Ponadto	
jest	bardzo	prosta	w	uprawie,	dobrze	wiąże	ma,	silny	wigor	
i	doskonałą	odporność	na	suchą	zgniliznę	wierzchołkową	 
o	czym	świadczy	chociażby	fakt,	że	wielu	ogrodników	uży-
wa	tej	odmiany	do	obsadzania	najbardziej	newralgicznych	
części	szklarni	np.	południowych	ścian	szklarni,	ponieważ	
jest	ona	w	stanie	znieść	najbardziej	ekstremalne	warunki.	
Owoce	tej	odmiany	są	ładnej	barwy	z	ciemną	szypułką.	To	
co	sprawia,	że	wielu	kupców	chętnie	zaopatrują	się	w	nią	na	
export	jest	fakt,	że	ma	ona	doskonałą	trwałość	po	zbiorczą.	
Spokojnie	może	ona	być	przewożona	na	duże	odległości,	 
nawet	w	temperaturze	pokojowej	owoce	tej	odmiany	zacho- 
wują	doskonałą	jakość	nawet	przez	okres	dwóch	tygodni.	
	 Stosunkowo	 nową	 propozycją	 jest	 odmiana 
Extradena.	 Jest	 to	 odmiana	 bardzo	 prosta	 w	 uprawie,	
roślina	 jest	nieco	bardziej	otwarta	niż	Edamso	 i	wybitnie	
łatwo	tworzy	nowe	kwiaty	 i	owoce.	Owoce	te	ponadto	są	

pięknej	ciemno	czerwonej	barwy,	natomiast	ciemno	zielona	
dość	długa	szypułka	doskonale	kontrastuje.	Owce	są	więk-
sze	aniżeli	w	Edamso	i	zwłaszcza	na	pierwszych	gronach	
przeważa	rozmiar	BBBB.	Co	wyróżnia	Extradene	to	gene-
tyczna	tolerancja	na	mączniaka	prawdziwego.	Więc	mamy	
nieco	mniej	zmartwień,	jeżeli	chodzi	o	choroby	grzybowe.	
Także	 i	 tutaj	 owoce	 bardzo	 długo	 zachowują	 doskonałą	 
jakość	po	zbiorczą,	więc	spokojnie	możemy	owoce	Extradeny 
sprzedawać	na	export,	 ale	nie	 tylko.	Odmiana	 ta	o	czym	
często	 w	 segmencie	 pomidora	 czerwonego	 zapominamy	
ma	 doskonały	 smak,	 więc	w	 połączeniu	 z	 piękną	 barwą	
owoców	znajdzie	ona	również	wielu	zwolenników	na	lokal-
nych	giełdach	i	rynkach.
	 Odmianą	 sprawdzoną	 od	 kilku	 już	 sezonów	
zwłaszcza	 w	 cyklu	 przedłużonym	 jest	 odmiana	Maluno.	
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Odmiana	ta	doskonale	przyjęła	się	w	polskich	szklarniach	 
i	 daje	 doskonałe	wyniki	 jakie	wcześniej	 były	 poza	 zasię-
giem	odmian	malinowych.	Odmiana	ta	charakteryzuje	się	
silną	 rośliną,	 której	 nie	 straszne	 lipcowe	 czy	 sierpniowe	
upały,	 doskonale	wiąże	 owoce	 zarówno	w	 okresach	 nie-
doboru	światła	 jak	 i	w	okresach	 jego	nadmiaru.	Ponadto	
jest	wyjątkowo	odporna	na	suchą	zgniliznę	wierzchołkową.	
Dzięki	 czemu	 nie	 ma	 potrzeby	 dodatkowego	 zacieniania	 
i	malowania	szklarni,	co	dodatkowo	zmniejsza	koszty	zwią-
zane	z	uprawą.	Ale	co	najważniejsze	daje	ona	bardzo	wysoki	 
plon	przy	dużych	owocach,	które	na	pierwszych	gronach	
mają	 rozmiar	 BBB/BBBB.	 Te	 wszystkie	 cechy	 sprawiają,	 
że	odmiana	ta	przy	względnie	prostej	uprawie	potrafi	przy-
nosić	 wysoki,	 doskonałej	 jakości	 plon,	 który	 podbija	 nie	
tylko	rynki	krajowe,	ale	ze	względu	na	trwałość,	wielkość	 
i	 jakość	 owoców	 znajduje	 ona	 także	 swoich	 odbiorców	
po	za	granicami	naszego	kraju.	Co	przy	odmianach,	które	
wcześniej	występowały	na	naszym	rynku	było	niemożliwe.	
	 Nowością	 w	 portfolio	 odmian	 malinowych	 jest	
Maturbo (8K16153),	 które	 jest	 nieco	 inną	 odmianą	 

w	porównaniu	z	Maluno.	Jest	to	odmiana	o	bardziej	otwar-
tym	 charakterze	 wzrostu,	 doskonałym	 wiązaniu	 owoców	 
i	 doskonałej	 ich	 jakości.	 Odmiana	 ta	 jest	 dla	 bardziej	 
wymagających	 odbiorców	 mianowicie	 oferuje	 nam	 ona	 
owoce	 klasy	 premium	 o	 dobrym	 smaku	 i	 wspaniałym	 
wyglądzie.	Owoce	są	wielkości	BB/BBB	czyli	nieco	mniejsze	 
od Maluno	ale	prędkość	wiązania	kolejnych	gron	sprawia,	
że	odmiana	ta	nie	ustępuje	w	wielkości	plonu	Maluno.	 
Odmiana	ta	może	nam	zagwarantować	doskonałą	jakość	 
od	początku	do	końca	sezonu,	bez	martwienia	się	o	sprzedaż	 
wyprodukowanych	owoców.	

	 Odmianą	 z	 segmentu	 odmian	 tunelowych	 
o	 malinowej	 barwie	 owoców	 jest	 odmiana	 Mamston.	 
Odmiana,	która	 jest	 jedną	z	bardziej	popularnych	odmian	 
w	nasadzeniach	na	drugi	cykl.	Jest	to	odmiana	dość	prosta	 
w	produkcji,	roślina	jest	otwarta	i	zbalansowana,	łatwo	wiąże 

kolejne	grona.	Owoce	bardzo	dobrej	jakości	często	od	razu	
przyciągają	 potencjalnych	 kupców.	 Wielkość	 owoców	 to	
BB/BBB	z	długą	szypułką	i	 lekko	błyszczącą	barwą,	lekko	
spłaszczone	i	żebrowane.	Utrzymują	swoją	jakość	do	końca 
	produkcji	i	często	nawet	w	ostatnich	dniach	listopada	lub	
na	 początku	 grudnia	 owoce	 z	 ostatnich	 gron	 wyglądają	 
jakby	były	zbierane	wiosną	lub	wczesnym	latem.	Odmianę	 
tą	można	prowadzić	na	12	do	15	gron,	więc	 jest	typową	
odmianą	na	krótki	cykl,	nie	mniej	gdyby	tą	odmianę	można	
było	przenieść	do	uprawy	przedłużonej,	na	pewno	podbiła	
by	ona	większość	polskich	szklarń.	
	 Przy	wyborze	odmian	na	drugi	cykl	 trzeba	odpo-
wiedzieć	sobie	na	pytania:	jaki	towar	chce	sprzedać	i	jakie	
preferencje	ma	mój	klient.	Czy	będzie	to	odmiana	czerwona	 
czy	 malinowa?	 Czy	 ma	 to	 być	 typowy	 pomidor	 mięsisty	 
dużych	 rozmiarów?	 Czy	 może	 odmiana	 o	 standardowej	
wielkości	owoców?	Jakiego	towaru	byśmy	nie	potrzebowali	 
powyżej	 przedstawione	 odmiany	 pozwalają	 zaspokoić	 
zapotrzebowanie	 najbardziej	 wymagających	 kupców	 
konsumentów	i	producentów.	



 Marzec	to	z	wielu	powodów	jeden	z	najbardziej	 
wyczekiwanych	 miesięcy	 przez	 ogrodników.	 Wyraźnie	 
czuć	wiosnę,	 łatwiej	 jest	 sterować	 roślinami	 i	 klimatem,	 
ale	przede	wszystkim,	to	okres	pierwszych	zbiorów	i		pier- 
wszych	 sprzedanych	 pomidorów.	Wielokrotnie	 w	 ciągu	 
ubiegłych	 lat	w	 trakcie	 rozmów	prognozowano	 pierwsze	
sensowne	zbiory	na	Dzień	Kobiet.	Niby	przypadek,	ale	 
zawsze	to	miły	akcent	na	święto	Pań.	Ten	rok	niestety	 
nie	 rozpieszczał	 ogrodników	 słonecznym	 styczniem	 czy	
lutym,	co	spowodowało,	że	wielu	
z	 nich	odpuściło	 sobie	 tak	 opty-
mistyczne	prognozy	zbiorów	 i	 ze	
smutkiem	rozmawialiśmy	o	opóź-
nieniu	w	 zbiorach	 o	 problemach	 
z	wiązaniem	owoców	czy	również	 
o	mniejszych	rozmiarach	owoców	
na	gronie,	co	bezpośrednio	prze-
łoży	się	na	początkowy	plon,	a	co	
za	tym	idzie	będzie	miało	wpływ	na	wynik	finansowy	sezonu,	 
bo	jak	wiadomo	pierwsze	marcowe	zebrane	pomidory	to	
wysokie	ceny	sprzedaży.	Wielu	ogrodników	uprawiających	 
pomidory	 odmiany	 Maluno	 jest	 przyzwyczajonych	 do	
dużo	 wcześniejszych	 i	 obfitych	 zbiorów	 w	 tym	 okresie	
czasu.	W	bieżącym	sezonie	uprawowym	nasza	sztandaro-
wa	odmiana	malinowa,	mimo	ciemnej	pogody	i	pewnych	
trudności	z	wiązaniem	owoców	nie	zawiodła	ogrodników	 
w	przeciwieństwie	do	innych	odmian,	zbiory	dalej	były	dużo	
wcześniejsze	i	pozwoliła	pierwszym	ogrodnikom	sprzeda-
wać	pomidory	niemal	od	samego	początku	marca.	A	 jak	
zachowywały	 się	 odmiany	 konkurencyjne	 i	 nasza	 nowa	
super	malinowa	odmiana	Maturbo	w	tych	niekorzystnych	
warunkach?	W	trakcie	obserwacji	ogólnej	sytuacji	rynko-
wej	oraz	naszych	doświadczeń	porównawczych	dla	odmian	
pomidorów	 malinowych	 dało	 się	 zaobserwować	 szereg	
trudności	uprawowych	w	tym	sezonie.	Jak	 już	wcześniej	
wspomniałem	niedobór	światła	w	sposób	znaczący	wpły-
wał	 na	 wiązanie	 owoców	 w	 poszczególnych	 gronach	 

w	 zależności	 od	 terminu	 nasadzenia	 (można	 przyjąć,	 że	
nie	ma	upraw,	gdzie	 regularnie	byłyby	 zawiązane	 równe	 
4	owoce	na	każdym	z	pierwszych	8	gron),	co	bezpośrednio	
wpłynęło	na	sposób	prowadzenia	rośliny	i	jej	balans.	Kolej-
nym	z	problemów	uprawowych	był	rozmiar	owoców,	które	
na	pierwszych	gronach	były	wyraźnie	mniejsze	pomijając	już	
kwestię	wyrównania	owoców.	Gdyby	tych	wszystkich	trud-
ności	było	mało,	to	dochodzi	jeszcze	problem	dojrzewania	 
owoców,	 jak	 pokazują	 nasze	 obserwacje	 są	 odmiany,	 

gdzie	jesteśmy	już	przyzwyczajeni,	 
że	 owoce	 dojrzewają	 szybciej	
niż	ogólnie	przyjęte	normy.	Jed-
nak	 jest	 sporo	 nowych	 odmian	
których	 owoce	 dojrzewają	 dużo	
później.	No	więc	przechodząc	do	
tytułowego	zagadnienia	pierwszy	
miesiąc	zbiorów	Maturbo	jest	dla	
nas	 wyjątkowo	 obiecujący.	 Jak	

wspominaliśmy	we	wcześniejszych	publikacjach	odmiana	 
Maturbo	 świetnie	 sobie	 poradziła	 z	 niesprzyjającymi	 
warunkami	świetlnymi,	wykazując	się	wyjątkowo	równym	 
i	 pełnym	 wiązaniem	 bez	 utraty	 wigoru	 rośliny.	 Owoce	 
w	kolejnych	gronach	może	nie	należały	do	największych,	
jednak	 od	 samego	 początku	 cechowały	 się	 niebywałym	
wyrównaniem	i	rozmiarem	większym	niż	ogólnie	przyjęte	 
standardy	 w	 tym	 okresie	 czasu.	 Pierwsze	 zbiory	 trzeba	 
przyznać,	 nie	 były	 takie	 pierwsze,	 jednak	 szybsza	 była	 
tylko	 odmiana	Maluno.	 Natomiast	 w	 konkursie	 na	 naj-
wyższy	plon	całkowity	w	miesiącu	marcu	bezkonkurencyj-
nym	wygranym	jest	odmiana	Maturbo.	W	zależności	od	 
terminu	sadzenia	i	lokalizacji	różnica	w	plonie	wynosiła	od	
8	 do	 22%.	Czy	 to	 dużo	 biorąc	 pod	 uwagę,	 że	 pierwsze	 
plony	 oscylują	 w	 okolicach	 do	 2kg?	 Tu	 już	 każdy	 
musiałby	 sam	 sobie	 odpowiedzieć	 na	 takie	 pytanie. 
Naszym	zdaniem?	TAK! Maturbo	pokazuje,	że	pomidory	
malinowe	mogą	 być	 nie	 tylko	 smaczne,	 ale	 rośliny	 tych	
odmianrównież	stosunkowo	proste	w	uprawie	i	plenne.

Informator Technologiczny

Fot. Maluno F1

Pierwszy miesiąc zbiorów 
MATURBO - wczesność  
i wysokość zbiorów



Informator Technologiczny

Okiem experta
Warto zwrócić uwagę…

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.

Opracowano przy współpracy ze specjalistami z firmy Cultilene w ramach projektu TomatoAcademy.
Marek Sowa

Key Account Manager Cultilene

                     
	 	 W	 kwietniu	 większość	 gospodarstw	 wchodzi	 
z	owocującym	drugim	lub	maksymalnie	trzecim	gronem.	Tym	
samym	rośliny	są	jeszcze	dość	mocno	obciążone	owocami.	
Strategia podlewania i nawożenia roślin
Mamy	 do	 dyspozycji	 mnóstwo	 narzędzi	 do	 wsparcia	 nas	 
w	dobrej	strategii	podlewania,	ale	tak	naprawdę	najlepszym	
„miernikiem”	w	szklarni	jest	nasza	roślina.		Ona	„	pokaże”	
nam	wszystko,	powinniśmy	tylko	codziennie	obserwować	jej	
kondycję.	 	W	kwietniu	 i	kolejnych	miesiącach	powinniśmy	
się	skupić	bardziej	na	wierzchołku,	niż	na	dojrzewających	
owocach.	Wierzchołek	pokazuje	nam	aktualny	stan	rośliny,	
jej	 kondycję	 i	 parametry	wzrostu.	Ocenę	wierzchołka	 po-
winniśmy	przeprowadzać	regularnie	rano	przed	pierwszym	
podlewaniem	oraz	wieczorem	przed	zachodem	słońca	i	po	
skończonym	podlewaniu.	W	ten	sposób	możemy	skontrolo-
wać,	 czy	wystarczająco	podlewaliśmy,	podlewamy	 rośliny,	
czy	prawidłowo	sterujemy	temperaturami,	a	także	czy	sys-
tem	korzeniowy	pracuje	 i	 rozwija	się	prawidłowo.	Oczywi-
ście	oprócz	codziennej	obserwacji	rośliny	możemy	wspoma-
gać	się	różnymi	przyrządami.	Moim	zdaniem	bardzo	dobrą	
rolę	odgrywają	tutaj	wagi	czy	WCM.	Pamiętajmy,	że		start	
podlewania	rozpoczynamy	po	ok.	2,5	godz.	po	wschodzie	
słońca	lub	po	2%	spadku	wilgotności	w	macie,	lub	po	sumie	
radiacji.	Poranne	dawki	wody	dopasować	w	ten	sposób,	aby	
przelew	pokazał	nam	się	najpóźniej	po	2-	3	godzinach	od	
pierwszego	startu,	ale	też	nie	później	niż	5	godz.	od	wschodu.		 
Z	racji	tego,	że	Maluno	należy	do	odmian	o	mocnym	wigorze	 
kończymy	 podlewanie	 na	 ok.	 3,5	 godz.	 przed	 zachodem	
słońca.	 Jeżeli	 w	 ciągu	 3	 godzin	 od	 ostatniego	 cyklu	 wil-
gotność	nam	spadnie	o	4%	lub	więcej,	robimy	cykl	nocny.	
Nocny	spadek	w	zależności	od	kondycji	 rośliny	między	8,	 
a	10%,	plus	wspomniany	2%	spadek	od	wschodu	do	pierw-
szego	startu.	Roślina	odmiany	Maluno	nie	wymaga	zbyt	sil-
nego	nawożenia	potasem.	Cały	okres	od	kwietnia	poprzez	
lato	należy	utrzymywać	odpowiedni	poziom-	proporcje	mię-
dzy	potasem,	a	wapniem.		Również	od	kwietnia	obniżamy	
poziom	EC	pożywki	do	podlewania,	 stosujemy	korekty	na	
światło.	Pamiętajmy,	że	powinniśmy	tak	dostosować	dawki	
wody,	podlewania,	aby	delta	EC	wynosiła	max	1,5	mS/cm
Strategia grzania i wietrzenia
Rośliny	mamy	już	bardzo	duże,	tym	samym	w	klimacie	po-
winniśmy	ustawić	tzw.	szczelinę	po	wilgotności	dla	kurtyny.	
Pamiętać	należy,	aby	nawet	w	nocy	nasze	HD	nie	spadało	

zbyt	nisko.		Niski	poziom	HD	świadczy	o	zbyt	mało	aktyw-
nym	 klimacie	 na	 szklarni.	 Chcąc	mieć	 silny	 i	 dobrze	 roz-
budowany	 system	 korzeniowy	 powinniśmy	mieć	 szczelinę	
wilgotnościową,	a	na	godzinę	przed	wschodem	słońca	do	
radiacji	na	poziomie	400	–	500W	utrzymywać	temperaturę	
dolnej!	rury	na	minimum	45	StC.,	utrzymując	z	rana	strate-
gię		wietrzenia	prawie	po	linii	grzania.		W	efekcie	takich	dzia-
łań		z	rana	mamy	mocne	wierzchołki	z	mocnymi	gronami,	
dobrze	wypełnione	i	wyrośnięte	owoce	w		gronach,	a	także	
„osuszone”	 powietrze	wokół	 roślin	 i	mniejsze	 ryzyko	 sza-
rej	pleśni.	W	zależności	od	kondycji	rośliny	dostosowujemy	
kwestię	preenightu.	Jeżeli	wierzchołek	jest	mocny	preenight	
może	być		„	płytszy”	i	krótszy,	ale	nie	sugerowałbym	krócej	
niż	4	godziny.	
Pielęgnacja roślin
Powinniśmy	pamiętać,	że	Maluno	nie	musi	być	mocno	ulist-
nione.	Utrzymujmy	cały	czas	poziom	dwóch	gron	odkrytych.	
Kwestia	przerywania	liści	w	gronach	zależy	od	kondycji	ro-
ślin.	 Jeżeli	mamy	 taką	sytuację,	 że	masa	 liściowa	mocno	
zakrywa	nam	grona,	wtedy	dobrą	decyzją	będzie	przerwa-
nie	liścia	między	gronami.	Jeżeli,	natomiast	wchodząc	w	łan		
widzimy	grona,	sugerowałbym	nie	przerywać	liści,	lepiej	bę-
dzie	skupić	się	na	odkrywaniu	poszczególnych	gron	od	dołu.	
Zdrowotność roślin
W	 bieżącym	 sezonie	 	 pogoda	 nie	 zawsze	 ułatwiała	 nam	
utrzymać	 aktywny	 klimat.	 Tym	 samym	w	miejscu	 ran	 po	
cięciu,	 czy	 rwaniu	 liści	mogą	 pojawiać	 się	 ogniska	 szarej	 
pleśni.	 Sugeruję	 w	 miarę	 możliwości	 utrzymać	 jak		 
„najświeższy”	klimat	w	szklarni,	oraz	dodatkowo	wykonać	
zabiegi	prewencyjne	środkami	chemicznymi,	np.	Switch.
Na	 zewnątrz	 robi	 się	 ciepło,	 a	 tym	 samym	 aktywniejsze	 
są	 szkodniki.	 Większość	 producentów	 z	 szkodnikami	 
takimi	 jak:	 przędziorek	 czy	 mączlik	 dobrze	 sobie	 radzi.	 
Nie	mniej	największym	problemem	w	uprawach	 jest	skośnik	
pomidorowy	(Tuta	absoluta).	Uważam,	że	nie	przykładamy	 
wystarczającej	uwagi	do	prewencji	i	monitoringu	tego	szko-
dnika.	 Powinniśmy	 w	 pierwszej	 kolejności	 skupić	 się	 na	 
mechanicznych	sposobach	 jego	 zwalczania,	ponieważ	środki	 
chemiczne,	 które	 w	 pewnym	 stopniu	 niszczą	 szkodnika	 
w	Polsce	nie	mają	rejestracji.	
Pojawił	się	również	już	w	Polsce	nowy	owad	–	Nesidiocoris	 
tenuis.	W	Hiszpanii	 jest	 to	organizm	pożyteczny,	przeznaczony	 
do	zwalczania	Tuty.		W	naszym	kraju	przez	fachowców	od	
ochrony	 roślin	 jest	 uważany	 za	 szkodnika.	 Owad	 ten	 po	
zwalczeniu	Tuty,	zaczyna	wysysać	soki	z	roślin	pomidorów.	
Co	sprawia	że	często	jest	jeszcze	większym	szkodnikiem	niż	
Tuta,	a	w	dodatku	jest	bardzo	trudny	do	zwalczenia.


