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1. WPROWADZENIE 
 
Poradnik będzie Ci pomocny w kształtowaniu umiejętności z uprawy warzyw w gruncie. 
W poradniku zamieszczono: 

− wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś 
opanować, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej, 

− cele kształcenia jednostki modułowej, 
− materiał nauczania, który umoŜliwi Ci samodzielne przygotowanie się do wykonania 
ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów; wykorzystaj do poszerzenia wiedzy wskazaną 
literaturę oraz inne źródła informacji, 

− pytania sprawdzające wiedzę potrzebną do wykonania ćwiczeń, 
− ćwiczenia, które zawierają wykaz materiałów i sprzętu do ich realizacji, 
− sprawdzian postępów, 
− wykonując sprawdzian postępów powinieneś odpowiadać na pytanie tak lub nie, 

co oznacza, Ŝe opanowałeś materiał rozdziału albo nie, 
− sprawdzian osiągnięć dotyczący poziomu opanowania materiału nauczania całej jednostki 

modułowej wraz z instrukcją i kartą odpowiedzi, 
− wykaz literatury. 
JeŜeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela 
o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. 
Po zrealizowaniu materiału spróbuj zaliczyć sprawdzian z zakresu jednostki modułowej. 
 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bhp i higieny 
pracy oraz instrukcji przeciwpoŜarowych, właściwych dla określonego rodzaju 
wykonywanych przez Ciebie prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schemat układu jednostek modułowych 

621[01].Z3 
Produkcja warzywnicza  

621[01].Z3.01 
Uprawa roślin warzywnych 

w gruncie 

621[01].Z3.02 
Uprawa roślin warzywnych 

pod osłonami 
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2. WYMAGANIA WST ĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− zorganizować stanowisko pracy zgodnie z wymogami ochrony środowiska i ergonomii 

pracy, 
− przestrzegać przepisy BHP, 
− posługiwać się narzędziami ogrodniczymi, 
− charakteryzować właściwości róŜnych typów gleb, 
− korzystać z programu ochrony roślin, 
− korzystać z literatury fachowej, 
− stosować techniki wykonywania zabiegów agrotechnicznych, 
− charakteryzować techniki wykonywania podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych, 
− wyróŜniać elementy budowy morfologicznej roślin, 
− dobierać maszyny i narzędzia ogrodnicze do wykonywania zabiegów agrotechnicznych 

i pielęgnacyjnych. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− rozróŜnić i scharakteryzować gatunki warzyw, 
− określić biologiczną i odŜywczą wartość warzyw, 
− scharakteryzować części jadalne warzyw, 
− określić zasady zakładania i prowadzenia plantacji nasiennych, 
− określić terminy, metody i sposoby uprawy gatunków i odmian określonych warzyw, 
− przygotować i wysiać nasiona warzyw rozmnaŜanych generatywnie, 
− przygotować i wysadzić warzywa rozmnaŜane wegetatywnie, 
− wykonać zabiegi agrotechniczne na plantacji warzyw, 
− wykonać zabiegi pielęgnacyjne na plantacji warzyw, 
− wykonać sortowanie oraz przygotować warzywa gruntowe do przechowania, 
− określić warunki zbioru, czyszczenia i suszenia nasion warzyw, 
− rozpoznać uszkodzenia wywołane przez choroby i szkodniki warzyw gruntowych, 
− zabezpieczyć uprawy przed mrozami i przymrozkami, 
− dobrać oraz zastosować metody i środki zwalczania chorób i szkodników. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 

4.1. Podział i wymagania warzyw gruntowych 
 

4.1.1. Materiał nauczania 
 

Warzywa kapustne 
 
Lp. Gatunek Długość wegetacji Części jadalne 
1. kapusta głowiasta biała roślina dwuletnia liście 
2. kapusta głowiasta czerwona roślina dwuletnia liście 
3. kapusta włoska roślina dwuletnia liście 
4. kapusta brukselska roślina dwuletnia liście 
5. kapusta pekińska roślina jednoroczna liście 
6. kalafior roślina jednoroczna pączki kwiatowe-róŜa 
7. brokuł roślina jednoroczna pączki kwiatowe-róŜa 
8. jarmuŜ roślina dwuletnia liście 
9. kalarepa roślina dwuletnia zgrubienie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rys. 1. Kalafior  
[6, s. 19] 

 Rys. 2. Brokuł 
[6, s. 19] 

 Rys. 3. Kapusta 
 głowiasta [6, s. 20] 

 Rys. 4. Kapusta  
włoska [6, s. 21] 

 

 
 

 

 

 

 

Rys. 5. Kalarepa 
[6, s. 22] 

 Rys. 6. Kapusta brukselska 
 [6, s. 21] 

 Rys. 7. Kapusta 
pekińska [6, s. 20] 

Warzyw kapustne charakteryzują się niską wartością kaloryczną, natomiast wartość 
odŜywcza i walory smakowe są wysokie. Warzywa z tej grupy zawierają duŜe ilości witamin 
z grupy B, C, A oraz związki mineralne – wapnia i Ŝelaza. Optymalna temperatura wzrostu 
warzyw kapustnych wynosi 15-20°C. 

Rośliny są odporne na krótkotrwałe spadki temperatur poniŜej 0°C. W okresie wzrostu 
młodocianego dłuŜsze okresy chłodu mogą wywołać zjawisko pośpiechowatości polegające 
na wydawaniu kwiatów w pierwszym roku uprawy u roślin dwuletnich. 

Wymagania świetlne warzyw kapustnych są bardzo wysokie, szczególnie w okresie 
wzrostu młodocianego. Niedobór światła w tym okresie, powoduje ich wybieganie. Nadmiar 
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światła i wysoka temperatura w okresie wykształcania róŜ u kalafiora powoduje 
ich Ŝółknięcie, co obniŜa ich wartość handlową. 

Wymagania pokarmowe warzyw kapustnych są wysokie. Wymagają obfitego nawoŜenia, 
zalecana jest uprawa w pierwszym roku po oborniku oraz intensywne nawoŜenie pogłówne 
nawozami mineralnymi. 

Gleby do uprawy kapustnych powinny być zwięzłe, o duŜej zawartości próchnicy, 
o obojętnym odczynie. Wilgotność gleby powinna być stała, wahania wilgotności gleby 
powodują pękanie główek kapusty. Korzystnie na wzrost roślin kapustnych wpływa duŜa 
wilgotność powietrza. 
 
Warzywa cebulowe 

W uprawie znajdują się następujące gatunki roślin cebulowych: 
− cebula zwyczajna-roślina dwuletnia, 
− cebula kartoflanka-roślina dwuletnia, 
− szalotka-roślina dwuletnia, 
− cebula perłowa-roślina dwuletnia, 
− cebula piętrowa-roślina wieloletnia, 
− por-roślina dwuletnia, 
− czosnek-roślina dwuletnia, 
− szczypiorek-roślina wieloletnia, 
− cebula siedmiolatka-roślina wieloletnia. 

 
 

  

Rys. 8. Cebula [6, s. 18]  Rys. 9. Por [6, s. 18] 
Częścią jadalną warzyw cebulowych jest cebula lub szczypior. Większość gatunków 

roślin cebulowych uprawiana jest jako rośliny przyprawowe, tylko cebula zwyczajna i por 
spoŜywane są w większych ilościach jako warzywa. Najcenniejsze gatunki - cebula i czosnek, 
zawierają olejki eteryczne o właściwościach antyseptycznych i leczniczych. UŜywane 
są w przemyśle farmaceutycznym. 

Wymagania pokarmowe roślin cebulowych są średnie, lecz ze względu na płytki system 
korzeniowy wysokie są wymagania nawozowe. Zalecana jest uprawa w drugim roku 
po oborniku, a na glebach słabszych w pierwszym roku po oborniku. Gleby powinny być 
średnio zwięzłe, próchniczne, łatwo nagrzewające się. 

Wymagania cieplne roślin cebulowych są niewielkie. W początkowym okresie wzrostu 
wymagają temperatury około 12°C, a w okresie formowania główek 16-20°C. Rośliny dobrze 
znoszą spadki temperatury do – 3°C. DłuŜsze okresy chłodu w okresie początkowego wzrostu 
mogą wywołać zjawisko pośpiechowatości. 

Wymagania wodne warzyw cebulowych są zróŜnicowane w zaleŜności od fazy wzrostu. 
Największe zapotrzebowanie na wodę występuje w fazie wzrostu szczypioru i formowania 
cebuli - od połowy czerwca do końca lipca. W okresie dojrzewania cebul korzystny jest 
niedobór wody, co umoŜliwia dobre zaschnięcie szczypioru i wejście cebul w okres 
spoczynku. 
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Wymagania świetlne roślin cebulowych są wysokie. Są to rośliny dnia długiego, zalecany 
jest wczesny termin wysiewu nasion lub wysadzania cebul, aby umoŜliwi ć prawidłowy 
wzrost wegetatywny. 
 
Warzywa liściowe 

W uprawie znajdują się następujące gatunki: 
− sałata, 
− cykoria sałatowa, 
− szpinak zwyczajny, 
− pietruszka naciowa, 
− seler naciowy. 
 

 
 

 

 

Rys. 10. Sałata [6, s. 26]  Rys. 11. Szpinak [6, s. 35] 
 

Są to rośliny jednoroczne, których częścią jadalną są liście. Największe znaczenie 
ma uprawa sałaty siewnej i szpinaku. Pozostałe gatunki są uprawiane na niewielką skalę. 
SpoŜywane są  głównie w postaci surowej lub gotowanej. Pietruszka i seler słuŜą 
do sporządzania suszu warzywnego. Wartość odŜywcza warzyw liściowych jest niewielka, 
natomiast wartość biologiczna jest wysoka - są one źródłem witaminy A, C, K, E oraz 
znacznych ilości Ŝelaza (szpinak). 

Wymagania termiczne warzyw liściowych są niewielkie. Rośliny znoszą spadki 
temperatury do – 5°C, optymalna temperatura wzrostu wynosi 12-14°C. Długotrwałe chłody 
powodują powstawanie zniekształconych główek, a zbyt wysoka temperatura powoduje 
rozluźnienie główek sałaty. 

Wysokie wymagania mają warzywa liściowe w stosunku do światła. W warunkach 
zacienionych wyrastają delikatne liście, a główki są rozluźnione. Są to rośliny dnia długiego, 
główny okres ich uprawy przypada na miesiące wczesno-wiosenne i jesienne. 

Warzywa liściowe mają wysokie wymagania wodne. Gleba powinna być utrzymana 
w stałej wilgotności. W przypadku niedoboru wody liście stają się twarde, skórzaste, tracą 
wartość smakową. 

Gleby do uprawy warzyw liściowych powinny być w bardzo wysokiej kulturze, 
o uregulowanych stosunkach wodno−powietrznych. Ze względu na płytki i słabo rozwinięty 
system korzeniowy oraz krótki okres wegetacji, warzywa liściowe wymagają Ŝyznych gleb 
i obfitego nawoŜenia. 

 
Warzywa psiankowate 

W uprawie są następujące gatunki warzyw: 
− pomidor, 
− papryka, 
− oberŜyna. 
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Rys. 12. Pomidor [6, s. 6]  Rys. 13. Papryka [6, s. 4] 
Są to warzywa jednoroczne. Największe znaczenie w uprawie ma pomidor i papryka. 

Ze względu na wysokie wymagania i długi okres wegetacji papryka rzadko uprawiana jest 
w gruncie. Częścią jadalną są owoce spoŜywane w postaci surowej lub słuŜą jako produkt  
do sporządzania soków i past w przetwórstwie warzyw. 
 Wartość odŜywcza warzyw psiankowatych jest niewielka, natomiast wartość biologiczna 
jest wysoka ze względu na duŜą zawartość witamin z grupy A, B, C oraz zawartość soli 
mineralnych. 

Wymagania termiczne warzyw psiankowatych są wysokie. Optymalna temperatura 
wzrostu wynosi ok. 25°C. Spadki temperatury poniŜej 0°C powodują przemarzanie roślin. 

Wymagania świetlne warzyw psiankowatych są wysokie. Niedobór światła w okresie 
produkcji rozsady powoduje wybieganie roślin, a w okresie dojrzewania owoców obniŜa się ich 
wartość smakowa. 

Gleby do uprawy warzyw psiankowatych powinny być lekkie, przepuszczalne, 
przewiewne, zasobne w próchnicę, umiarkowanie wilgotne, łatwo nagrzewające się. 

Wymagania wodne warzyw psiankowatych są umiarkowane, zapotrzebowanie na wodę 
zaleŜy od fazy wzrostu roślin. W początkowej fazie wzrostu wegetatywnego gleba powinna 
być umiarkowanie wilgotna. Największe zapotrzebowanie na wodę występuje w fazie 
zawiązywania i wzrostu owoców. Niedobór wody w tym okresie, powoduje opadanie 
zawiązków, natomiast wahania wilgotności gleby powodują pękanie owoców. Bardzo waŜna 
jest wilgotność powietrza, która w okresie wzrostu wegetatywnego powinna wynosić około 
65% wilgotności względnej, natomiast w okresie dojrzewania owoców wskazana jest niska 
wilgotność powietrza ze względu na rozwój chorób grzybowych poraŜających owoce. 

 
Warzywa dyniowate 

W uprawie znajdują się następujące gatunki: 
− ogórek, 
− dynia, 
− melon, 
− kawon, 
− kabaczek, 
− cukinia. 

 
 

 

 

Rys. 14. Ogórek [6, s. 14]  Rys. 15. Kawon [6,s. 13] 
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Są to warzywa jednoroczne o jadalnych owocach i nasionach (dynia). SpoŜywane 
są w postaci surowej lub słuŜą do kiszenia i konserwowania. Wartość odŜywcza i biologiczna 
jest niska, uprawiane są one ze względu na walory smakowe. Gatunkiem uprawianym 
na szeroką skalę jest ogórek. Warzywa dyniowate mają bardzo wysokie wymagania 
klimatyczno–glebowe. Optymalna temperatura wzrostu wynosi 20-28°C. Długotrwały spadek 
temperatury do 4°C powoduje trwałe uszkodzenie roślin, a temperatura 0°C powoduje 
całkowite zamieranie roślin. Gleby pod uprawę warzyw dyniowatych powinny być ciepłe, 
strukturalne, próchniczne, o odczynie obojętnym. Ze względu na płytki system korzeniowy 
warzywa mają duŜe zapotrzebowanie na wodę podczas całego okresu wegetacji. Potrzeby 
pokarmowe warzyw dyniowatych są umiarkowane, natomiast potrzeby nawozowe bardzo 
wysokie. Konieczne jest nawoŜenie gleby obornikiem oraz nawoŜenie pogłówne nawozami 
mineralnymi doglebowo lub dolistnie. 
 
Warzywa korzeniowe 

W uprawie są następujące gatunki: 
− marchew, 
− seler, 
− pietruszka, 
− burak ćwikłowy. 

 

 

 

 

 

 

 
Rys. 16. Marchew  

[6, s. 24] 
 Rys. 17. Seler [6, s. 25] 

 
 Rys. 18. Pietruszka 

[6, s. 25] 
 Rys. 19. Burak ćwikłowy 

[6, s. 23] 

Są to rośliny dwuletnie uprawiane na najszerszą skalę po warzywach kapustnych. Część 
jadalną stanowią korzenie spichrzowe lub korzenie i liście - u buraka ćwikłowego, pietruszki i 
selera. Wartość odŜywcza i biologiczna warzyw korzeniowych jest bardzo wysoka. Zawierają 
one duŜe ilości cukrów, związków mineralnych, witamin z grupy B, PP. Korzenie marchwi i 
liście pietruszki zawierają karoten - źródło witaminy A. W korzeniach buraka ćwikłowego 
znajdują się kwasy organiczne - jabłkowy, winowy, cytrynowy, szczawiowy, które wpływają 
dodatnio na procesy trawienne. Warzywa korzeniowe stosowane są jako przyprawy - liście  
i korzenie pietruszki, selera. SpoŜywane są równieŜ w postaci surowej oraz gotowanej. Stanowią 
cenny produkt w przetwórstwie spoŜywczym. 

Wymagania klimatyczno – glebowe warzyw korzeniowych są umiarkowane. Do ich 
uprawy nadają się prawie wszystkie gleby o uregulowanych stosunkach 
wodno-powietrznych. Wymagania termiczne są zróŜnicowane w zaleŜności od gatunku. 
NajwyŜsze wymagania ma burak ćwikłowy i marchew, u których spadki temperatury poniŜej 
0°C powodują przemarzanie. Pietruszka i seler znoszą niskie temperatury, a pietruszka moŜe 
nawet zimować w polu. Niekorzystne są spadki temperatury w okresie wschodów i wzrostu 
młodocianego, moŜe bowiem wystąpić zjawisko pośpiechowtości. 

NajwyŜsze wymagania wodne ma pietruszka i marchew, u których dłuŜsze okresy suszy 
w okresie kiełkowania powodują nierównomierne wschody, a w okresie późniejszym 
rozwidlanie korzeni, co obniŜa ich wartość handlową. 

Wymagania świetlne roślin korzeniowych są wysokie, rośliny nie reagują na długość dnia. 
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Warzywa rzepowate 
 

Jest to grupa warzyw jednorocznych. Największe znaczenie w uprawie 
ma rzodkiewka. Rzepa uprawiana jest w ogrodach przydomowych, 
a brukiew w Polsce stosowana jest jako roślina pastewna. Częścią 
jadalną rzodkiewki jest zgrubienie powstałe z części podliścieniowej 
i nadliścieniowej łodygi oraz górnej części korzenia palowego. 
W sporadycznych przypadkach część jadalną stanowią liście 
(u rzodkiewki). Wartość odŜywcza warzyw rzepowatych jest niewielka. 
Wartość biologiczna to niewielkie źródło węglowodanów, białka, 
witaminy C, B oraz soli mineralnych. Zawartość olejku gorczycznego 
pobudza procesy trawienne, nadaje warzywom specyficzny smak. 

Warzywa rzepowate mają niskie wymagania termiczne, optymalna temperatura wzrostu 
wynosi 12-14°C. Nasiona kiełkują w temperaturze 2-4°C, a młode rośliny znoszą spadki 
temperatury do – 4°C. Wysokie temperatury w okresie kształtowania zgrubienia są bardzo 
niekorzystne, powodują bowiem zjawisko parcenia tj. zmian w miąŜszu, polegających na 
zaniku soku komórkowego. Przyczynami tego zjawiska są niedostateczne ilości wody oraz 
wysoka temperatura. 

Wymagania świetlne roślin rzepowatych są bardzo wysokie. Uprawiane na stanowiskach 
zacienionych wydają bardzo obfitą rozetę liściową, nie tworząc zgrubienia. Decydujący 
wpływ na powstawanie zgrubienia ma długość dnia. Są to rośliny dnia długiego, powstanie 
zgrubienia uwarunkowane jest dniem krótkim. Rzodkiewkę uprawia się więc w miesiącach 
wczesno-wiosennych i jesiennych. 

Warzywa rzepowate mają bardzo wysokie wymagania wodne. Niedobór wody powoduje 
powstawanie twardego, włóknistego zgrubienia, a wahania wilgotności gleby powodują jego 
pękanie. 
Warzywa strączkowe 

W uprawie znajdują się następujące gatunki: 
− fasola zwykła, 
− fasola szparagowa, 
− groch, 
− bób. 

 

 

 

 

 

 
Rys. 21. Fasola zwykła  

[6, s. 33] 
 Rys. 22. Fasola  

szparagowa 
Ŝółtostrąkowa 
[6, s. 33] 

 Rys. 23. Fasola 
szparagowa 
zielonostrąkowa 
[6, s. 33 

 Rys. 24. Groch  
[6, s. 33 

 
Gatunki naleŜące do tej grupy są roślinami jednorocznymi. Część jadalną stanowią: 

− suche nasiona - fasola zwykła, groch, 
− wyrośnięte niedojrzałe strąki - fasola szparagowa, groch, 
− wyrośnięte niedojrzałe nasiona - bób, groch. 

Wartość odŜywcza i biologiczna warzyw strączkowych jest bardzo wysoka ze względu 
na duŜą zawartość białka, soli mineralnych oraz witamin z grupy B. 

Rys. 20. Rzodkiewka 
[6, s. 28] 
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Wymagania cieplne warzyw strączkowych są zróŜnicowane w zaleŜności od gatunku. 
NajwyŜsze wymagania ma fasola, której nasiona kiełkują w temperaturze 11°C, a optymalna 
temperatura wzrostu wynosi 18-22°C. DłuŜsze okresy chłodu z temperaturą poniŜej 16°C 
powodują osłabienie kwitnienia i zawiązywania strąków, a temperatura powyŜej 35°C jest 
przyczyną opadania kwiatów. Groch i bób mają niewielkie wymagania cieplne – wschody 
następują przy temperaturze 2-4°C, a optymalna temperatura wzrostu wynosi 18-20°C. 
Wysokie temperatury w okresie wzrostu nasion powodują obniŜenie zawartości cukru 
w nasionach grochu, a u bobu szybsze dojrzewanie nasion i skrócenie okresu zbiorów. 

Wymagania świetlne warzyw strączkowych są wysokie - uprawa w warunkach 
zacienionych obniŜa ilość kwiatów i strąków. Długość dnia decyduje o wysokości plonu 
u grochu, który jest rośliną dnia długiego. Późny termin siewu skraca okres wzrostu 
wegetatywnego, wczesne zawiązywanie kwiatów i mniejszy plon. 

Wymagania wodne warzyw strączkowych są umiarkowane. W ciągu całego okresu 
wegetacji, a zwłaszcza w okresie zawiązywania i wzrostu strąków, rośliny wymagają stałej 
wilgotności gleby. Niedobór wody w tym okresie powoduje wcześniejsze dojrzewanie nasion 
u grochu, u fasoli szparagowej - włóknistość łupin nasiennych. W uprawie na suche nasiona 
korzystny jest niedobór wody w okresie dojrzewania nasion. 

Gleby pod uprawę warzyw strączkowych powinny być Ŝyzne, próchniczne, 
o uregulowanych stosunkach wodno-powietrznych. 
 
Warzywa wieloletnie 

Do tej grupy naleŜą warzywa o zróŜnicowanych wymaganiach, ich wspólną cechą jest 
wieloletni okres wegetacji. Do tej grupy naleŜą gatunki: 

Szparag – częścią jadalną są młode pędy, zwane wypustkami, zbierane 
przed wybiciem się ich ponad glebę. Wartość odŜywcza i biologiczna 
jest niewielka, spoŜywany jest głównie ze względu na walory smakowe. 
Wymagania cieplne szparaga są niewielkie. Karpy są odporne na duŜe 
spadki temperatury w okresie zimy. Wzrost wypustek następuje przy 
temperaturze powyŜej 9°C. Długotrwałe chłody w tym okresie powodują 
gorzknienie i drewnienie wypustek. Szparag ma niskie wymagania 
wodne, tylko ostry niedobór wody w okresie wzrostu wypustek wpływa 
niekorzystnie na ich walory smakowe. Gleby do uprawy szparaga 
powinny być przewiewne, przepuszczalne, bardzo szybko nagrzewające 
się. 

Rabarbar – część jadalną stanowią mięsiste ogonki liściowe uŜywane 
do sporządzania kompotów, dŜemów. Wartość odŜywcza i biologiczna 
rabarbaru jest niewielka, uprawiany jest ze względu na walory smakowe, 
zawiera kwasy organiczne nadające charakterystyczny smak. Wymagania 
termiczne rabarbaru są niskie, jest odporny na duŜe spadki temperatury 
w okresie zimy i przymrozki wiosenne. Wysokie są natomiast wymagania 
wodne w okresie intensywnego wzrostu - od maja do czerwca. 
Szczaw zwyczajny – część jadalną stanowią liście o wysokiej wartości 
odŜywczej - zawierają duŜe ilości białka, Ŝelaza, witaminy C, B. 

Zawartość kwasu szczawiowego nadaje liściom specyficzny smak. Szczaw jest warzywem 
uprawianym w grodach przydomowych oraz niewielkich plantacjach towarowych podobnie 
jak rabarbar. SpoŜywany jest w postaci świeŜej lub konserwowej. Wymagania termiczne 
szczawiu są bardzo niskie, natomiast wysokie są wymagania wodne i pokarmowe. Na glebach 
suchych i ubogich w składniki pokarmowe liście są drobne, skórzaste, niesmaczne. 
Chrzan – częścią jadalną są mięsiste korzenie spichrzowe jednoroczne lub dwuletnie. 
Wartość odŜywcza chrzanu jest wysoka ze względu na duŜą zawartość białka, witaminy C, 

Rys. 25.Szparag  
[6, s. 37] 

Rys. 26. Rabarbar  
[6, s. 34] 
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soli mineralnych. Zawartość olejków eterycznych nadaje korzeniom specyficzny smak. 
Uprawiany jest jako roślina przyprawowa, ma zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym. 
Wymagania termiczne chrzanu są niewielkie, natomiast wysokie są wymagania wodne. 
Niedobór wody wpływa na silne rozgałęzienie i gorzknienie korzeni. 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 

 
Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 

1. Jakie są gatunki roślin warzywnych? 
2. Jakie mogą być części jadalne u warzyw? 
3. Jakie są grupy uprawowe warzyw? 
4. Które gatunki warzyw reagują na długość dnia? 
5. Co to jest pośpiechowatość? 
6. Które gatunki warzyw są roślinami jednorocznymi? 
7. Które gatunki warzyw naleŜą do roślin dwuletnich? 
8. Jakie gatunki warzyw są wieloletnie? 
9. Które gatunki uprawiane są jako warzywa przyprawowe? 
10. Które gatunki warzyw zawierają kwasy organiczne? 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Rozpoznaj gatunki warzyw oraz określ ich przynaleŜność do grupy uprawowej. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) sporządzić tabelę wg wzoru, 
Lp. 

 
Grupa uprawowa Gatunki warzyw 

 
1. 

 
Warzywa kapustne 

 

 
2. 

 
Warzywa liściowe 

 

 
3. 

 
Warzywa cebulowe 

 

 
4. 

 
Warzywa psiankowate 

 

 
5. 

 
Warzywa strączkowe 

 

 
6. 

 
Warzywa korzeniowe 

 

 
2) rozpoznać gatunki warzyw, 
3) przyporządkować kaŜdy gatunek do odpowiedniej grupy uŜytkowej, 
4) uzupełnić tabelę, 
5) zaprezentować wyniki ćwiczenia. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− arkusze papieru, 
− przybory do pisania, 
− tablice poglądowe, 
− katalog roślin warzywnych, 
− naturalne okazy warzyw. 
 
Ćwiczenie 2 

Określ część jadalną i długość okresu wegetacji następujących gatunków warzyw: sałata, 
kalafior, cebula, kapusta głowiasta, fasola szparagowa, rabarbar, szparag, marchew. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) sporządzić tabelę wg wzoru, 
 

 
Lp. 

 

 
Gatunek 

 
Części jadalne 

 
Długość wegetacji 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    

 
2) uzupełnić tabelę, 
3) zaprezentować wyniki wykonanego ćwiczenia. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− arkusze papieru, 
− przybory do pisania, 
− poradnik dla ucznia. 

 
Ćwiczenie 3 

Sklasyfikuj wymienione poniŜej gatunki warzyw ze względu na długość dnia. 
Określ warzywa, u których występuje pośpiechowatość. 
Gatunki warzyw: kapusta głowiasta wczesna, marchew, sałata, cebula, rzodkiewka, fasola, 
rabarbar, burak ćwikłowy, szparag, pomidor, seler, pietruszka, szczypiorek, szpinak. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) wypisać gatunki warzyw dnia długiego, 
2) wypisać gatunki warzyw dnia krótkiego, 
3) wypisać gatunki warzyw wraŜliwych na jarowizację, 
4) zaprezentować wyniki ćwiczenia. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− arkusze papieru, 
− przybory do pisania, 
− poradnik dla ucznia. 
 
4.1.4 Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 

1) rozpoznać gatunki roślin warzywnych? � � 
2) określić długość wegetacji poszczególnych gatunków roślin 

warzywnych? 
� � 

3) określić części jadalne poszczególnych gatunków warzyw jadalnych? � � 
4) wymienić gatunki warzyw dnia długiego? � � 
5) przyporządkować gatunki warzyw do grupy uprawowej? � � 
6) wymienić gatunki warzyw wraŜliwych na jarowizację? � � 
7) wymienić gatunki warzyw zawierające kwasy organiczne? � � 
8) określić wymagania termiczne grup warzyw? � � 
9) wymienić gatunki o wysokich walorach smakowych, a niskiej 

wartości odŜywczej? � � 
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4.2. Technologia uprawy warzyw gruntowych 
 
4.2.1. Materiał nauczania 
 
RozmnaŜanie warzyw 

Warzywa rozmnaŜane są dwoma sposobami - generatywnie i wegetatywnie. Gatunki 
warzyw rozmnaŜane generatywnie uprawia się dwoma metodami: 
− z siewu wprost do gruntu, 
− z rozsady. 
Przed wysiewem nasiona warzyw powinny być poddane następującym zabiegom: 
1) zaprawianiu – pokryciu powierzchni nasion środkami grzybobójczymi i owadobójczymi, 

np.: zaprawa nasienna T, Marshal 25ST, Oftanol T, 
2) otoczkowaniu – powiększeniu średnicy nasion bardzo drobnych przeznaczonych do siewu 

punktowego, 
3) moczeniu – zabieg ma na celu przyśpieszenie kiełkowania nasion. 

Produkcja warzyw z rozsady jest metodą uprawy zalecaną w przypadku gdy: 
− nasiona warzyw wymagają wysokich temperatur kiełkowania, 
− uprawiamy warzywa na bardzo wczesny i wczesny zbiór, 
− uprawiamy gatunki warzyw wraŜliwe na pośpiechowatość, 
Warzywa uprawiane z rozsady mają lepiej rozwinięty system korzeniowy. Wzrost warzyw 
uprawianych z rozsady w czasie dalszej uprawy na miejscu stałym jest bardziej wyrównany. 
Produkcja rozsady warzyw - nasiona wysiewane są pod osłonami lub na rozsadniku. 
W momencie kiedy siewki mają 2-3 liście pikuje się je do wielodoniczek 
lub do pojedynczych pojemników-doniczek ziemnych, torfowych, tekturowych. Podczas 
pikowania naleŜy uszczyknąć korzenie w celu lepszego ich rozkrzewienia. Pielęgnacja 
pikówek polega na ich systematycznym podlewaniu i doświetlaniu w miesiącach 
późnozimowych w celu uzyskania krępej rozsady. Przed wysadzeniem na miejsce stałe naleŜy 
rozsadę zahartować. Zabieg ten polega na stopniowym obniŜaniu temperatury i ograniczeniu 
podlewania przez okres około 2 tygodni. Celem hartowania jest przyzwyczajenie roślin 
do warunków panujących w gruncie. Dobrze zahartowana rozsada ma ciemnozielone liście, 
krótkie międzywęźla, sztywne łodygi. W przeddzień wysadzania rozsady na miejsce stałe 
naleŜy ją obficie podlać. Przy produkcji rozsady, gatunków nie znoszących pikowania, 
nasiona wysiewa się bezpośrednio do doniczek. Do gruntu rozsadę wysadza się w dni 
pochmurne, rano lub wieczorem. 

 

 
Rys. 27. Dobry i zły sposób pikowania siewek [7, s. 10] 
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Rys. 28. Dobrze rozwinięta rozsada pomidora 
do sadzenia [7, s. 128] 

 Rys. 29. Prawidłowo wyprodukowana rozsada 
ogórka do sadzenia [7, s. 134] 

 
 Gatunki warzyw uprawiane z rozsady: 
− brokuł, 
− cebula, 
− jarmuŜ, 
− kalafior, 
− kapusta, 
− kawon, 
− papryka, 
− pomidor, 
− sałata, 
− por, 
− seler. 

Gatunki warzyw uprawiane z siewu wprost do gruntu: 
− bób, 
− burak ćwikłowy, 
− cebula, 
− dynia, 
− fasola, 
− groch, 
− kapusta pekińska, 
− marchew, 
− ogórek, 
− pietruszka, 
− por, 
− rzodkiewka, 
− sałata, 
− szczaw, 
− szczypiorek, 
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− szpinak, 
− szparag. 

Gatunki warzyw rozmnaŜane wegetatywnie: 
− cebula - z dymki, 
− chrzan - z sadzonek korzeniowych, 
− czosnek - z ząbków, 
− rabarbar - przez podział karp, 
− szczypiorek - przez podział karp, 
− cebula wielopiętrowa - z cebulek powietrznych. 

W zaleŜności od sposobu rozmnaŜania warzywa mogą być uprawiane róŜnymi metodami: 
1) uprawa z siewu nasion wprost do gruntu 
 
Tabela 1. Uprawa warzyw z siewu wprost do gruntu [opracowanie własne] 
 

Lp. Gatunek 
Termin siewu 

nasion 

Szerokość 
międzyrzędzi 

w cm 

Odległość 
roślin  

w rzędzie  
w cm 

Termin zbioru 

1. bób III-IV 40-60 10 VI-VII 
2. burak ćwikłowy IV-VI 30-50 6-10 VI-X 
3. cebula 1-15 IV 30-45 2-3 VIII-IX 
4. dynia olbrzymia 15V 100-200 80-150 IX-X 
5. fasola karłowa 10V-30VI 30-50 3-5 VII-IX 
6. fasola tyczna 10-15V 40-60 50-60 VI-X 
7. groch III-0IV 15-25 3-4 VI-VII 
8. jarmuŜ VIII-IX 30-40 15-30 X-IV 
9. kapusta pekińska 20-30VII 40-50 30-40 X/XI 
10. marchew wczesna III 30-45 1,5-2,5 V-VIII 
11. marchew późna IV-V 30-45 5-6 X 
12. ogórek 10-15V 60-120 10-20 VII-IX 
13. pietruszka korzeniowa III-IV 30-45 4-6 X-XI 
14. por IV 45 20-25 XI 
15. rzodkiewka III-V, VIII 15-20 2-3 V-VI, IX-X 
16. sałata na zbiór 

wiosenny 
III/IV 20-30 15-20 V/VI 

17. sałata na zbiór 
jesienny 

VIII 20-30 20-25 IX/X 

18. szczaw IV-V, VIII 20-30 15 VI, IV-V 
19. szczypiorek IV 30 20 IV-V 
20. szpinak III/IV, VIII, 

IX-15X 
20-40 5-8 V-VI, X-XI, IV 
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2) uprawa z rozsady 
 

Tabela 2. Produkcja rozsady roślin warzywnych [opracowanie własne] 
 

Lp. Gatunek Miejsce siewu Termin siewu 

Długość 
produkcji 
rozsady  
w dniach 

1. brokuł na zbiór letni inspekt III 30-40 
2. brokuł na zbiór jesienny rozsadnik 15V 30-40 
3. cebula inspekt 15II-15III 50-60 
4. kalafior na zbiór wczesny szklarnia 15II 42-56 

5. kalafior na zbiór letni 
inspekt-

rozsadnik 
III 30-40 

6. kalafior na zbiór jesienny rozsadnik 15V-15VI 35-45 
7. kalarepa wczesna szklarnia II 35-45 
8. kalarepa na zbiór letnik rozsadnik IV 30-40 
9. kapusta wczesna szklarnia 15II 42-56 

10. kapusta średnio wczesna 
inspekt-

rozsadnik 
III 3-40 

11. kapusta późna rozsadnik 1V 30-40 
12. kapusta brukselska rozsadnik 15IV 45-56 
13. kapusta pekińska szklarnia 15II 45-50 
14. kawon szklarnia 1-15IV 30-40 
15. ogórek szklarnia 15IV 30-35 
16. papryka szklarnia 15III 49-56 
17. pomidor szklarnia 15III-1IV 50-60 
18. por inspekt III 56-70 
19. sałata na zbiór wiosenny szklarnia 15II 35-55 
20. sałata na zbiór jesienny rozsadnik 15VII 30 
21. seler szklarnia 15II-15III 60-80 
22. szczypiorek rozsadnik III-IV 30-40 
23. szparag rozsadnik III-IV 360 
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Tabela 3. Uprawa warzyw w gruncie (uprawa z rozsady) [opracowanie własne] 
 

 
Lp. 

 
Gatunek 

Termin 
sadzenia 
rozsady 

Szerokość 
międzyrzędzi 

w cm 

Rozstawa roślin 
w rzędzie w cm 

Termin 
zbioru 

1. brokuł na zbiór letni IV 50-67 35-50 VI 

2. 
brokuł na zbiór 

jesienny 
VI 50-67 35-50 IX-X 

3. cebula IV 20-45 6-8 VIII 

4. 
kalafior na zbiór 

wczesny 
IV 50 50 VI 

5. 
kalafior na zbiór 

późny 
VII 60-70 60 IX 

6. kalarepa wczesna IV 20-25 20 15V 
7. kapusta wczesna 1-15IV 40-50 35-40 VI-VII 

8. 
kapusta średnio 

wczesna 
V 50-60 50 VII-IX 

9. kapusta późna 15V-15VI 60-70 50-60 X-15XI 
10. kapusta brukselska V-VI 50-70 50-60 X-XII 
11. kapusta pekińska 1-10IV 30-40 15-20 V 
12. kawon V/VI 100-150 80-100 IX/X 
13. ogórek 15-20V 80-120 20-30 VI-IX 
14. papryka V/VI 40-50 30-40 VII-VIII 
15. pomidor karłowy 20-30V 40-60 30-50 VII-IX 
16. pomidor wysoki 20-30V 80-100 40-80 VII-IX 
17. por V-VI 30-45 10-20 XI 

18. 
sałata na zbiór 

wczesny 
III/IV 20-30 15-20 V 

19. 
sałata na zbiór 

jesienny 
VIII 30-40 20-25 IX-X 

20. seler 15-30V 30-50 20-30 X-XI 
21. szczypiorek V 30 20 IV-V 
22. szparag 1-20IV 150-180 35-50 V-VI 

 

3) uprawa warzyw rozmnaŜanych wegetatywnie 
 
Tabela 4. Uprawa warzyw rozmnaŜanych wegetatywnie [opracowanie własne] 
 

Lp. Gatunek Organy rozmnaŜania 
Termin 
sadzenia 

Rozstawa 
w cm 

Termin 
zbioru 

1. 
Cebula z 
dymki 

cebulki: 
małe (Ø 5–10 mm) 
średnie (Ø 11–16 mm) 
duŜe (Ø 17–25 mm) 

 
1-10IV 
1-10IV 
1-10IV 

 

 
30 x 4–6 
30 x 6–8 
30 x 7–8 

 
VII 
VII 

V-VI 

2. 
Cebula z 

dymki na zbiór 
pęczkowy 

cebulki (Ø 17–25 mm) 
1-10IV 

 
20-25 x 4 V 

3. Rabarbar sadzonka karpa IX-X, III/IV 100 x 100 VI-VII 
4. Szczypiorek kępka IV, VIII 30 x 20 IV-V 

4) przyśpieszona uprawa warzyw w gruncie 
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Ze względu na wysokie koszty uprawy warzyw pod osłonami często stosuje się 
przyśpieszanie owocowania niektórych warzyw w gruncie, przykrywając je folią perforowaną 
lub agrowłókniną. Tę metodę stosuje się najczęściej w uprawie kapusty wczesnej, ogórka, 
rzodkiewki. Stosowanie osłon przyśpiesza plonowanie warzyw o 1-2 tygodnie oraz zwiększa 
plon o około 50%. Folia do przykrywania warzyw powinna mieć grubość 
0,04-0,06 mm. Produkowana jest w postaci rękawa o szerokości 80-100 cm, po rozcięciu 
moŜna nią przykryć zagon o szerokości 120 lub 150 cm. Perforowanie folii moŜna wykonać 
wiertarką lub przebijakiem o średnicy 1cm.Otwory w folii umoŜliwiają przesiąkanie do roślin 
wody deszczowej, chronią rośliny przed nadmiernym nagrzewaniem, umoŜliwiają dostęp 
tlenu. Folię zdejmuje się po 3-4 tygodniach. Zabieg ten naleŜy wykonać w dzień pochmurny, 
chłodny lub wieczorem, aby uchronić rośliny przed szokiem termicznym. 

 

 
Rys. 30. Wykorzystanie folii perforowanej 

w uprawie ogórka [7, s. 141] 
Efekt przyśpieszenia owocowania uzyskuje się równieŜ poprzez ściółkowanie gleby 

czarną folią, która umoŜliwia wcześniejsze nagrzewanie się gleby, utrzymuje glebę w stałej 
wilgotności i stałej strukturze oraz uniemoŜliwia wzrost chwastów. Grubość folii 
do ściółkowania wynosi od 0,05-0,1 mm, a szerokość 100-120 cm. Najczęściej ściółkuje się 
glebę w uprawie warzyw ciepłolubnych – ogórka, kawona. 
 
Planowanie uprawy warzyw 

Planując uprawy warzyw naleŜy wziąć pod uwagę następujące czynniki: 
− wymagania klimatyczno-glebowe poszczególnych gatunków, 
− długość okresu uprawy poszczególnych gatunków, 
− zmianowanie. 

Poszczególne gatunki warzyw róŜnią się długością okresu wegetacji, terminem siewu, 
w związku z tym na tym samym polu moŜna uprawiać w ciągu roku jeden lub kilka gatunków 
warzyw, np.: po uprawie sałaty na zbiór wczesny na tym samym polu moŜna uprawiać 
kapustę późną. Sałata uprawiana jest wtedy jako przedplon, a kapusta jako plon główny. 
Po zbiorze ogórków w lipcu lub sierpniu moŜna wysiać sałatę lub rzodkiewkę na zbiór 
jesienny. Ogórek stanowi wtedy plon główny, a sałata lub rzodkiewka - poplon. MoŜliwa jest 
równieŜ uprawa współrzędna warzyw, np.: w rzędy między rośliny pomidora moŜna 
wysadzać sałatę. W momencie silnego wzrostu pomidorów, sałata nadaje się do zbioru. 
Planując uprawę warzyw naleŜy koniecznie uwzględnić zmianowanie. W pierwszym roku 
po oborniku uprawia się warzywa o najwyŜszych wymaganiach pokarmowych, a w latach 
następnych gatunki warzyw o mniejszych wymaganiach pokarmowych. Nie naleŜy uprawiać 
po sobie tych samych gatunków warzyw lub gatunków pokrewnych atakowanych przez 
te same szkodniki lub choroby, np.: kapusty po kapuście lub marchewki po pietruszce. 
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Zabiegi agrotechniczne uprawy warzyw gruntowych 
Orka – jest jednym z najwaŜniejszych zabiegów agrotechnicznych. Największe znaczenie 

dla uprawy ma orka przedzimowa i zimowa. Głównym celem tej orki jest przykrycie 
obornika, zatrzymanie wody w glebie, poprawa struktury gruzełkowatej. Przy wczesnym 
zbiorze przedplonu wykonuje się orkę przedzimową przykrywającą obornik na głębokość 
18-20 cm. Orkę zimową wykonuje się po około 4 tygodniach po orce przedzimowej 
na głębokość 20-35 cm. W przypadku późnego zbioru przedplonu wykonuje się tylko orkę 
zimową połączoną z nawoŜeniem obornikiem na głębokość 20-25 cm z zastosowaniem 
pogłębiacza. W okresie wiosennym na glebach cięŜkich wykonuje się niekiedy orkę 
wiosenną, której celem jest przyśpieszenie nagrzewania się gleby oraz jej spulchnienie. 
NaleŜy unikać stosowania obornika i nawozów zielonych pod orkę wiosenną ze względu 
na nadmierne przesuszenie gleby. 

Włókowanie – wykonuje się w okresie wczesno-wiosennym w celu przerwania parowania 
wody z gleby. 

Kultywatorowanie – wykonuje się na wiosnę przed siewem lub sadzeniem roślin celem 
spulchnienia wierzchniej warstwy gleby. Zabieg ten zastępuje orkę wiosenną. 

Bronowanie – wykonuje się bezpośrednio przed siewem lub sadzeniem roślin w celu 
wyrównania powierzchni gleby i zniszczenia wschodzących chwastów. 

Ze względów ekonomicznych obecnie stosuje się zintegrowaną uprawę gleby polegającą 
na jednoczesnym spulchnieniu i wyrównaniu gleby przy uŜyciu agregatów maszynowych. 

 
Zabiegi pielęgnacyjne w uprawie warzyw gruntowych 

Odchwaszczanie gleby – jest to jeden z najwaŜniejszych i najbardziej pracochłonnych 
zabiegów pielęgnacyjnych. Na duŜych plantacjach warzyw odchwaszczanie międzyrzędzi 
wykonuje się mechanicznie, a w rzędach ręcznie. Rozstawę sadzenia lub siewu warzyw 
naleŜy wówczas dostosować do rozstawy narzędzi roboczych ciągnika. W uprawach warzyw 
nie wymagających spulchnienia gleby stosuje się odchwaszczanie chemiczne - herbicydami. 

Spulchnianie gleby stosuje się w uprawie warzyw na glebach cięŜszych łatwo 
zaskorupiających się. Celem tego zabiegu jest zniszczenie skorupy glebowej i umoŜliwienie 
dostępu tlenu do korzeni roślin oraz przerwania parowania wody z gleby. Spulchnianie gleby 
wykonuje się w międzyrzędziach mechanicznie, a w rzędach ręcznie. 
Ściółkowanie gleby – stosuje się w uprawach warzyw ciepłolubnych i płoŜących, 

np.: ogórka, arbuza. Zabieg ten polega na przykryciu powierzchni gleby czarną folią przed 
wysadzeniem rozsady. Ściółkowanie całkowicie eliminuje zachwaszczenie gleby, przyśpiesza 
nagrzewanie się gleby i zapobiega parowaniu wody z gleby. 

Podpieranie – stosuje się w uprawie warzyw o wiotkich pędach, np.: pomidora, fasoli 
tycznej, papryki. Najczęściej stosowane podpory to paliki, tyczki lub sznurki. Celem 
podpierania jest zabezpieczenie owoców przed bezpośrednim kontaktem z wilgotną glebą, 
co wpływa na ich zdrowotność i walory smakowe. 

Ochrona przed przymrozkami – w przypadku wczesno-wiosennej lub jesiennej uprawy 
warzyw, np.: sałaty, kapusty wczesnej, rzodkiewki, ogórka stosuje się osłony zabezpieczające 
te warzywa przed wiosennymi lub jesiennymi przymrozkami. Najczęściej stosowaną osłoną 
jest agrowłóknina lub folia perforowana, które rozkłada się na płask. Przy bardzo wczesnej 
uprawie, np.: kapusty stosuje się osłony z folii rozkładanej na pałąkach, tworząc niskie 
tuneliki. 

Podlewanie – stosuje się najczęściej podczas wysadzania rozsady na miejsce stałe. 
Gatunki warzyw o wysokich wymaganiach wodnych, np.: ogórek, warzywa kapustne, 
pomidor w okresie wiązania i wzrostu owoców powinny być podlewane, jeŜeli występuje 
ostry niedobór wody w glebie. 
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Przerywanie siewek – stosuje się przy uprawie warzyw z siewu wprost do gruntu. Zabieg 
ten wykonuje się ręcznie usuwając nadmiernie zagęszczone siewki. 

Ogławianie – polega na przycięciu wierzchołka wzrostu w celu szybszego wzrostu 
i dojrzewania owoców pomidora lub główek kapusty brukselskiej. 

 
Ochrona przed chorobami i szkodnikami 

Profilaktyczną metodą ochrony warzyw przed chorobami i szkodnikami jest 
zmianowanie, czyli planowane na kilka lat następstwo roślin po sobie na określonym polu. 
Uprawa na tym samym polu gatunku warzyw, które są atakowane przez te same szkodniki 
i choroby, prowadzi do zmęczenia gleby. Zjawisko to polega na jednostronnym wyczerpaniu 
gleby ze składników pokarmowych, nadmiernym rozprzestrzenianiu się chorób i szkodników 
zimujących w glebie. 

Choroby i szkodniki warzyw kapustnych: 
1) zgorzel siewek – choroba grzybowa powodująca przewęŜenie i gnicie podstawy łodyg, 

rozwojowi choroby sprzyja nadmierna wilgotność gleby i powietrza, 
2) kiła kapuściana – choroba grzybowa powodująca powstawanie na korzeniach guzowatych 

narośli, w wyniku czego roślina nie pobiera wody i zamiera, choroba kwarantannowa, 
której podstawową metodą zwalczania, jest zmianowanie, 

3) mączniak rzekomy kapustnych – choroba grzybowa atakująca młode rośliny zwłaszcza 
siewki, na dolnej stronie liści pojawiają się brunatne plamy pokryte białawym nalotem, 
zwalczanie polega na intensywnym wietrzeniu, odkaŜaniu podłoŜa, opryskiwaniu roślin 
fungicydami – Dithane M–45, Ridomil MZ58WP, 

4) śmietka kapuściana – szkodnik (mucha) atakujący młode rośliny, larwy wyŜerają korzenie 
i podstawę pędu głównego, w wyniku czego rośliny więdną i giną,. Zwalczanie polega 
na uprawie siewek i rozsady w podłoŜu z dodatkiem insektycydów oraz zaprawianiu 
korzeni rozsady przed sadzeniem środkami owadobójczymi – Phytosol, Primicid 30WP, 

5) mszyca kapuściana – szkodnik wieloŜerny atakujący wszystkie gatunki warzyw, 
szkodliwość mszyc polega na wysysaniu soków z liści, pędów, owoców, co prowadzi 
do osłabienia wzrostu a nawet zamierania roślin. Środki owadobójcze naleŜy stosować 
przemiennie ze względu na moŜliwość uodparniania się mszyc na działanie jednego 
preparatu, (Bi 58EC, Pirimor 50DP, Anthio), 

6) bielinek kapustnik – motyl, którego gąsienice wyŜerają dziury w liściach, powodują 
gołoŜery, zanieczyszczają rośliny odchodami, zwalczanie polega na opryskiwaniu roślin 
środkami – Owadofos płynny 50, Metox płynny 30, Nexion EC40. 
 
Choroby i szkodniki warzyw cebulowych: 

1) mączniak rzekomy cebuli – choroba grzybowa atakująca liście, na których pojawiają się 
plamy z szarym nalotem, zwalczanie – Dithane M-45, Pencozeb, Ridomil, 

2) śmietka cebulanka – szkodnik, którego larwy Ŝerują na korzeniach i wewnątrz cebul, 
rośliny Ŝółkną, więdną i zamierają, zwalczanie polega na zaprawianiu nasion, podlewaniu 
młodych roślin preparatem Basudin. 

 
Choroby i szkodniki warzyw liściowych: 

1) mączniak rzekomy sałaty – choroba grzybowa powodująca powstawanie na liściach plam 
pokrytych szarym nalotem, zwalczanie – Ronilan 50WP, Rowlal 50WP, 

2) szara pleśń – choroba grzybowa powodująca powstawanie gnijących plam pokrytych 
szarym, pylącym nalotem, zwalczanie – Benlate, Euparen, Ronilan, 

3) śmietka ćwiklanka – szkodnik, którego larwy minują liście, zwalczany np. przez 
Winylofos płynny 50. 
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Choroby i szkodniki warzyw psiankowatych: 
1) sucha zgnilizna wierzchołków pomidora – choroba fizjologiczna spowodowana 

niedoborem wapnia w roślinie, na wierzchołkach niedojrzałych owoców powstają suche, 
zapadnięte plamy, zwalczanie – oprysk Wuxalem, saletrą wapniową, 

2) zaraza ziemniaczana – choroba grzybowa powodująca powstawanie brunatnych, 
nekrotycznych plam na liściach, na owocach powstają wodniste, gnijące plamy, 
zwalczanie – zapobiegawczo Miedzianem, wyniszczająco Dithane M-45, Cynkotox, 

3) choroby wirusowe – liściozwój, kędzierzawka, smugowatość, zwalczanie polega 
na selekcji  negatywnej, 

4) stonka ziemniaczana – szkodnik, którego larwy zjadają liście powodując gołoŜery, 
zwalczanie – Decis 2,5 EC, Unden 50 WP. 

 
Choroby i szkodniki warzyw dyniowatych: 

1) kanciasta plamistość ogórka – choroba bakteryjna powodująca powstawanie na liściach 
jasnych, kanciastych plam, z czasem wykruszających się, na owocach plamy 
są wgłębione, a tkanka popękana, zwalczanie – zapobiegawczo Miedzian 50, 

2) mączniak prawdziwy ogórka – choroba grzybowa powodująca powstawanie na liściach 
i ogonkach liściowych drobnych plam pokrytych szarym nalotem, zwalczanie – Funaben 
50, Topsin M, Sandofan, 

3) przędziorki – szkodniki (pajęczaki) powodujące wysysanie soków z liści, zwalczanie – 
Roztoczol extra niszczący zarówno larwy jak i formy dorosłe, Ortus 05 S.C. niszczy 
formy ruchome. 

 
Choroby i szkodniki warzyw korzeniowych: 

1) mączniak prawdziwy baldaszkowatych – choroba grzybowa objawiająca się mączystym 
nalotem na wszystkich organach nadziemnych roślin w drugiej połowie lata i jesienią, 
zwalczanie – zmianowanie, ograniczenie nawoŜenia azotem, 

2) zgorzel siewek buraka – choroba grzybowa poraŜająca młode siewki, powoduje 
przewęŜenie szyjki korzeniowej i przewracanie się roślin, zwalczanie – zaprawianie 
nasion, płytki siew, 

3) połyśnica marchwianka –mucha, której larwy wgryzają się do korzeni roślin powodując 
ich robaczywienie, zwalczanie – Basudin 50EC, Owadofos 25EC. 

 
Choroby i szkodniki warzyw rzepowatych: 
1) śmietka brukwiana – szkodnik (mucha), którego larwy wgryzają się w zgrubienie 

rzodkiewki powodując ich robaczywienie, zwalczanie – podlewanie Basudin 25EC, 
Diazinon 25EC, 

2) warzywa rzepowate są atakowane równieŜ przez choroby i szkodniki roślin kapustnych 
(zgorzel siewek, śmietka kapuściana). 

 
Choroby i szkodniki warzyw strączkowych: 

1) antraknoza fasoli – choroba grzybowa powodująca powstawanie na liściach i strąkach 
brunatnych plam z czerwoną obwódką, zwalczanie - zapobiegawczo Miedzian 50, 
Cynkotox. 

2) askochytoza grochu i bobu – choroba grzybowa powodująca powstawanie na liściach 
i strąkach jasnobrunatnych palm otoczonych ciemną obwódką, zwalczanie – Dithane M-
45, Pencozeb 80WP, 

3) strąkowiec – szkodnik (chrząszcz) atakujący groch, bób, fasolę, larwy wgryzają się do 
nasion powodując ich robaczywienie, zwalczanie – Decis 2,5EC, Owadofos płynny 50. 
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4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń 
1. Jakich materiałów uŜywa się do ściółkowania gleby? 
2. Jakie są zasady pikowania? 
3. Jakie materiały słuŜą do zabezpieczania roślin przed przymrozkami? 
4. Jaki zabieg pielęgnacyjny naleŜy wykonać po wysadzeniu rozsady na miejsce stałe? 
5. Jakie korzyści wynikają ze ściółkowania gleby? 
6. W jakim terminie wysiewa się nasiona rzodkiewki na zbiór wczesny? 
7. Jakie cechy musi mieć podłoŜe do pikowania warzyw kapustnych? 
8. Jak zabezpiecza się rośliny przed zgorzelą siewek? 
 
4.2.2. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Wykonaj ściółkowanie gleby i wysadź rozsadę ogórka na miejsce stałe. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wymierzyć długość rzędów i przyciąć czarną folię z 40-centymetrowym zapasem, 
2) wyznaczyć szerokość zagonu, odejmując od szerokości folii 30 cm, 
3) na wyznaczonym obwodzie zagonu wykonać rowek o głębokości 10 cm, 
4) rozłoŜyć przycięty pas folii na zagonie, układając jej brzegi w rowkach, 
5) przysypać brzegi folii glebą, 
6) wyznaczyć na pasie folii rzędy i miejsca sadzenia roślin w rzędzie, 
7) w wyznaczonych miejscach wykonać nacięcia na krzyŜ o średnicy około 10 cm, 
8) wysadzić rozsadę w wyznaczonych miejscach, odchylając brzegi nacięć. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− czarna folia, 
− działka dydaktyczna, 
− sznurek do wyznaczania rzędów, 
− taśma miernicza, 
− narzędzia ogrodnicze, 
− rozsada ogórka, 
− odzieŜ ochronna. 
 
Ćwiczenie 2 

Wykonaj pikowanie siewek roślin kapustnych. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) przygotować podłoŜe do pikowania roślin, 
2) napełnić podłoŜem doniczki i ustawić je na stole produkcyjnym, 
3) podwaŜyć łopateczką i wyjąć siewki kapusty z podłoŜa, 
4) dokonać selekcji siewek, odrzucając rośliny słabe i chore, 
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5) uszczyknąć korzenie roślin, 
6) pikować siewki przy pomocy pikulca, 
7) doniczki z pikówkami przenieść na miejsce ich uprawy i obficie podlać rozproszonym 

strumieniem wody. 
 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− siewki kapusty lub kalafiora, 
− komponenty do sporządzenia podłoŜa, 
− naczynia do pikowania, 
− narzędzia ogrodnicze, 
− odzieŜ ochronna. 
 
Ćwiczenie 3 

Wykonaj wysiew nasion rzodkiewki na zbiór wczesny i zabezpiecz uprawę przed 
przymrozkami. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wyznaczyć szerokość zagonu - 30 cm mniejszą  niŜ szerokość agrowłókniny, 
2) na wyznaczonym obwodzie wykonać rowek na głębokość około 10 cm, 
3) wyznaczyć rzędy do wysiewu nasion, 
4) wykonać siew nasion rzodkiewki w wyznaczone rzędy, przykrywając nasiona 

dwucentymetrową warstwą gleby, 
5) przyciąć pas agrowłókniny o 40 cm dłuŜszy niŜ długość zagonu, 
6) rozłoŜyć agrowłókninę na obsianym zagonie, zagłębiając jej brzegi w rowkach, 
7) przysypać brzegi agrowłókniny ziemią. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− działka dydaktyczna, 
− nasiona rzodkiewki, 
− narzędzia ogrodnicze, 
− agrowłóknina, 
− znacznik lub sznurek do wyznaczania rzędów, 
− odzieŜ ochronna. 
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4.2.3. Sprawdzian postępów 
 

Czy potrafisz: Tak Nie 

1) określić warunki hartowania rozsady? � � 
2) określić cel i zasady pikowania roślin? � � 
3) dobrać sposób rozmnaŜania do gatunku warzyw? � � 
4) scharakteryzować zabiegi agrotechniczne w uprawie warzyw? � � 
5) scharakteryzować zabiegi pielęgnacyjne w uprawie warzyw? � � 
6) rozpoznać choroby i szkodniki warzyw? � � 
7) dobrać preparaty do zwalczania chorób i szkodników? � � 
8) zaplanować zmianowanie roślin? � � 
9) dobrać gatunki warzyw do uprawy współrzędnej? � � 
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4.3. Zbiór i przechowywanie warzyw uprawianych w gruncie 
 

4.3.1. Materiał nauczania 
 
Zbiór i przechowywanie warzyw kapustnych 

Termin zbioru warzyw kapustnych zaleŜy od gatunku i wczesności odmiany. Wczesne 
odmiany kapusty głowiastej zbiera się w czerwcu-lipcu, średnio wczesne w sierpniu, a późne 
w październiku-listopadzie. Kapusta odmian wczesnych i średnio wczesnych przeznaczona 
jest do bezpośredniego spoŜycia, natomiast odmiany późne kapusty przeznaczone są do 
przechowywania lub kiszenia. Kapusta do przechowywania powinna być zbierana ręcznie, 
główki zdrowe, zwarte, z trzema liśćmi ochronnymi, bez uszkodzeń mechanicznych. Do 
kiszenia kapustę zbiera się ręcznie lub kombajnem bez liści ochronnych. Kapustę brukselską 
zbiera się późną jesienią jednofazowo, wycinając całe pędy, a główki oddziela się od pędu 
ręcznie w pomieszczeniach. Do przechowywania lub mroŜenia przeznacza się główki o średnicy 
2-3 cm. 

RóŜe kalafiora zbiera się do bezpośredniego spoŜycia od końca czerwca do sierpnia. Zbiór 
jest wielofazowy, w miarę dorastania róŜ wycina się je ręcznie. RóŜe powinny być białe, 
zwarte, bez śladów Ŝerowania szkodników i omszenia. 

Brokuły zbiera się podobnie jak kalafiory, tuŜ przed pękaniem pąków kwiatowych. Zbiór 
jest ręczny, wielofazowy, najpierw wycina się róŜe na pędzie głównym, a później mniejsze 
róŜe na pędach bocznych. 

Warzywa kapustne przechowuje się w chłodniach w temperaturze 0-5°C. Długość okresu 
przechowywania zaleŜy od gatunku – kapustę głowiastą moŜna przechowywać aŜ do późnej 
wiosny, natomiast róŜe kalafiora, brokuła przechowuje się przez kilka dni. 

  

 
Rys. 31. Dołowanie kapusty [7, s. 20] 

 
Zbiór i przechowywanie warzyw cebulowych 
 

Faza zb io ru  cebu l i  za leŜy od  je j  p rzeznaczen ia .  
Do bezpośredniego spoŜycia zbiera się cebulę z zielonym 
lub obciętym szczypiorem. Termin zbioru przypada 
na miesiące maj – lipiec. Cebulę z zielonym szczypiorem 
sprzedaje się w pęczkach, a obcinaną na wagę. Do spoŜycia 
w okresie jesiennym i przechowywania zbiera się 
cebulę  z zaschniętym szczypiorem. Zbiór przeprowadza 
się w fazie, gdy szczypior jest załamany i częściowo zaschnięty. 
Na duŜych powierzchniach zbiór przeprowadza się 
kombajnem, a na małych ręcznie. Po zbiorze cebula musi 
być przez kilka dni przesuszona, na polu lub w przewiewnych 
wiatach, następnie przeprowadza się oczyszczanie cebul 
polegające na obcięciu zaschniętego szczypioru i korzeni. Cebula 

 
Rys. 32. Ręczny zbiór cebuli 

[7, s. 80] 
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przeznaczona do długotrwałego przechowywania powinna być twarda, niepopękana, o zabarwieniu 
łuski typowym dla odmiany. Cebulę przechowuje się w chłodniach w temperaturze 0-1°C. 

Szczypiorek zbiera się od kwietnia ścinając liście nad powierzchnią gleby. Zbiór 
przeprowadza się wielokrotnie w miarę odrastania szczypiorku i przeznacza 
do bezpośredniego spoŜycia w pęczkach. Przez kilka dni szczypior moŜna przechowywać 
w chłodni w temperaturze 0-1°C. 

Termin i faza zbioru pora zaleŜy od jego przeznaczenia. W czerwcu, lipcu zbiera się pora 
sprzedawanego w pęczkach. Odmiany letnie do bezpośredniego spoŜycia zbiera się 
w sierpniu-wrześniu, a odmiany późne przeznaczone do przechowywania zbiera się późną 
jesienią lub wiosną. Najczęściej pora przechowuje się w dołowniku, belgijkach, 
lub inspektach. Rośliny z korzeniami ustawia się pionowo lub lekko ukośnie i zabezpiecza 
przed mrozem ziemią i warstwą słomy. Przez całą zimę wyjmuje się warzywa partiami, 
przenosi do pomieszczenia i oczyszcza - skraca się korzenie, usuwa zewnętrzne uszkodzone 
liście. Por moŜe zimować w polu, zbiór następuje wiosną, jak tylko rozmarznie ziemia. 
W celu zabezpieczenia roślin przed przemarzaniem w okresie późno jesiennym naleŜy rośliny 
obredlić. 
 

 
Rys. 33. Dołowanie porów na zagonie [7, s. 78] 

 
Zbiór i przechowywanie warzyw liściowych 

Sałatę zbiera się ręcznie wycinając główki w miarę ich dorastania. W uprawie wiosennej 
zbiór następuje od końca kwietnia do końca maja, a w uprawie jesiennej sałatę zbiera się 
od września do późnej jesieni. Główki sałaty po wycięciu powinny być oczyszczone 
z dolnych Ŝółknących liści, czyste, bez śladów uszkodzeń, pleśni, resztek organicznych. 
Sałatę pakuje się w aŜurowe skrzynki lub kartony i przeznacza do bezpośredniego spoŜycia. 

Zbiór szpinaku przeprowadza się wielofazowo od końca czerwca do jesieni. Szpinak ścina 
się 5-7 cm od ziemi 2-3 razy w okresie wegetacji i przeznacza się do bezpośredniego spoŜycia 
lub mroŜenia. 

 
Zbiór i przechowywanie warzyw psiankowatych 

Owoce pomidora zbiera się w róŜnej fazie dojrzałości w zaleŜności od ich przeznaczenia. 
Do bezpośredniego spoŜycia zbiera się owoce róŜowe, czerwone lub zapalające się. W celach 
przemysłowych zbiera się owoce zielone lub w pełni dojrzałe. MoŜliwości przechowywania 
świeŜych owoców zaleŜą od fazy ich dojrzałości. Owoce zielone, bielejące lub zapalone 
moŜna przechowywać do 4 tygodni w temperaturze 12-21°C, natomiast owoce dojrzałe 
przechowuje się przez kilka dni w temperaturze 4-10°C. Zbiór owoców pomidora jest ręczny, 
wielofazowy. 

Owoce papryki zbiera się w pełni wyrośnięte, wybarwione lub zielone. Przechowywać 
je moŜna przez okres 2-3 tygodnie w temperaturze od 0-2°C i wysokiej wilgotności 
powietrza, poniewaŜ tracą jędrność. 
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Zbiór i przechowywanie warzyw dyniowatych 
Faza zbioru owoców ogórka zaleŜy od ich przeznaczenia. Do produkcji sałatek zbiera się 

owoce wyrośnięte, zielone, o gładkiej skórce. Do kwaszenia owoce powinny być wyrośnięte, 
ale nie zgrubiałe, bez wykształconych nasion. Ogórki konserwowe zbiera się, gdy osiągną 
długość 6-10 cm, a na korniszony owoce powinny mieć długość 2-6 cm. Częstotliwość zbioru 
zaleŜy od Ŝądanej wielkości zbieranych owoców. Owoce najmniejsze zbiera się codziennie, 
do kiszenia lub na sałatki zbioru dokonuje się co 2-3 dni. Na plantacji naleŜy zbierać 
wszystkie owoce, nawet krzywe i źle wykształcone, osłabiają one bowiem zawiązywanie 
następnych owoców. Ze względu na duŜą wraŜliwość owoce ogórka moŜna przechowywać 
przez okres 1 tygodnia w temperaturze 1-2°C i wysokiej wilgotności powietrza. Zbiór 
owoców ogórka jest ręczny, wielofazowy. 

Owoce arbuza zbiera się w pełni wyrośnięte, gdy przy naciskaniu palcami słychać 
trzeszczenie. Przechowywać je moŜna przez okres 3-4 tygodni w temperaturze 10-18°C. 

 
Zbiór i przechowywanie warzyw korzeniowych 

Faza zbioru marchwi zaleŜy od jej przeznaczenia. Odmiany wczesne do sprzedaŜy 
pęczkowej zbiera się, gdy korzenie osiągną średnicę powyŜej 1,5 cm. Zbioru dokonuje się 
ręcznie, korzenie wykopuje się razem z nacią, wiąŜe w pęczki i przeznacza do bezpośredniej 
sprzedaŜy. Marchew do długotrwałego przechowywania zbiera się jednofazowo ręcznie 
lub kombajnem. Jesienią, po zbiorze, naleŜy obciąć nać, a korzenie oczyścić i posortować. 
Dla celów przetwórstwa nadają się korzenie popękane, uszkodzone mechanicznie, ale zdrowe. 
Do przechowywania długoterminowego naleŜy przeznaczać korzenie zdrowe, czyste, 
bez uszkodzeń mechanicznych i śladów Ŝerowania szkodników. Zbioru naleŜy dokonywać 
przy suchej pogodzie. Długość okresu przechowywania marchwi zaleŜy od fazy zbioru. 
Marchew pęczkowaną moŜna przechowywać do 2 tygodni w temperaturze 0-1°C i wysokiej 
wilgotności powietrza. Korzenie marchwi odmian późnych przechowuje się aŜ do późnej 
wiosny w kopcach lub chłodni. 

Faza i metody zbioru korzeni pietruszki jest taka sama jak u marchwi. Ze względu na duŜą 
odporność pietruszki na niskie temperatury moŜe ona zimować w polu pod warstwą śniegu 
lub liści. Wiosną, po zbiorze, sprzedaje się ją razem z zieloną natką. 

Burak ćwikłowy - do bezpośredniego spoŜycia jako boćwinę zbiera się buraki razem 
z liśćmi w czerwcu i sprzedaje w pęczkach. Korzenie bez liści zbiera się sukcesywnie przez 
całe lato w miarę zapotrzebowania na rynku. Do zimowego przechowywania zbiór następuje 
jesienią przed nadejściem przymrozków. Do sprzedaŜy w okresie wiosennym buraki 
przechowuje się w kopcach, a do sukcesywnej sprzedaŜy w okresie zimy w chłodniach. 

 
Rys. 34. Sposoby przechowywania marchwi w kopcach zagłębionych [7, s. 163] 
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Rys. 35. Kopiec napowierzchniowy dla buraków [7, s. 179] 

 
Zbiór i przechowywanie warzyw rzepowatych 

Zbiór rzodkiewki jest ręczny, wielofazowy w miarę dorastania zgrubień. Sprzedawana jest 
w pęczkach razem z liśćmi. Okres przechowywania jest bardzo krótki i wynosi kilka dni 
w temperaturze 0-2°C. Zgrubienia rzodkiewki bez liści są pakowane w woreczki foliowe 
i mogą być przechowywane przez okres kilkunastu dni w temperaturze od 0-2°C. 

Rzepę zbiera się jesienią i przechowuje przez okres zimy w kopcach podobnie jak buraki. 
 

Zbiór i przechowywanie warzyw strączkowych 
Zbiór fasoli szparagowej odbywa się w fazie wyrośniętego strąka, jest wielofazowy, 

ręczny lub mechaniczny. Fasolę na suche ziarno zbiera się, gdy liście Ŝółkną, a strąki 
zasychają. Odmiany karłowe wyrywa się z korzeniami, dosusza w polu lub pod wiatami. 
Omłoty nasion wykonuje się mechanicznie. U odmian tycznych zbiera się ręcznie same strąki 
sukcesywnie w miarę ich dorastania. Omłotów nasion dokonuje się po zbiorze i wysuszeniu 
wszystkich strąków.  Fasola szparagowa przeznaczona jest do bezpośredniego spoŜycia 
lub dla przemysłu przetwórczego i moŜe być przechowywana przez okres kilku dni 
w  temperaturze 5-10°C rozłoŜona na cienkich pryzmach. Nasiona fasoli na suche ziarno 
nadają się do długotrwałego przechowywania w temperaturze 10°C i niskiej wilgotności 
powietrza. 

Faza zbioru grochu zaleŜy od jego przeznaczenia. Do bezpośredniego spoŜycia 
lub konserwowania zbiera się strąki w pełni wyrośnięte, z zielonymi nasionami. Zbiór grochu 
na suche ziarno odbywa się w pełnej dojrzałości fizjologicznej - liście Ŝółkną i zasychają, 
strąki przybierają barwę kremową. Zbiór jest mechaniczny jedno- lub dwufazowy. 
Przechowywanie suchych nasion grochu jest takie samo jak fasoli. 

Strąki bobu do spoŜycia bezpośredniego i dla przemysłu zbiera się ręcznie w fazie 
dojrzałości mlecznej nasion. Zbiór jest sukcesywny w miarę dorastania nasion. Na suche 
nasiona bób zbiera się w momencie, gdy strąki przybierają barwę szarą lub czarną. 
Po wysuszeniu strąków dokonuje się mechanicznego omłotu nasion. ŚwieŜe nasiona bobu 
przechowuje się w chłodni w temperaturze 0-1°C przez okres 2 tygodni. Suche nasiona bobu 
przechowuje się podobnie jak fasoli i grochu. 

 
Zbiór i przechowywanie warzyw wieloletnich 

Wypustki szparaga zbiera się sukcesywnie w momencie, gdy dorastają do powierzchni 
gleby. Wycina się je ręcznie i po umyciu pęczkuje. Przechowywać je moŜna przez kilka dni 
w temperaturze 1°C bez dostępu światła, poniewaŜ na świetle wypustki zielenieją. 

Rabarbar – ogonki liściowe wraz z liśćmi wyrywa się w miarę ich dorastania. Po obcięciu 
liści do spoŜycia przeznacza się tylko ogonki liściowe, które moŜna przechowywać przez 
okres 2 tygodni w temperaturze 1°C. 
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4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie cechy muszą mieć korzenie marchwi przeznaczone do przechowywania? 
2. Jakie znasz grupy uŜytkowe owoców ogórka? 
3. Jakie cechy owoców ogórka decydują o ich przeznaczeniu? 
4. Jakie znasz metody przechowywania warzyw? 
5. Jakie gatunki warzyw zbiera się w róŜnej fazie dojrzałości? 

 
4.3.3. Ćwiczenia 
 

Ćwiczenie 1 
Wykonaj zbiór rzodkiewki i przygotuj pęczki do sprzedaŜy. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) wyrwać ręcznie z kolejnych rzędów rzodkiewki o największych zgrubieniach i ułoŜyć  
je w plastikowych skrzynkach, 

2) przenieść zebrane rośliny do miejsca pakowania, 
3) ułoŜyć rzodkiewkę na sitach i dokładnie opłukać pod bieŜącą wodą, 
4) przełoŜyć wypłukaną rzodkiewkę do skrzynek i przenieść na miejsce pęczkowania, 
5) wykonać pęczkowanie rzodkiewki, wybierając rośliny o zdrowych, zbliŜonych pod 

względem wielkości zgrubieniach. Ilość roślin w pęczku nie moŜe być mniejsza niŜ 10, 
pęczkowanie naleŜy wykonać gumką recepturką, 

6) ułoŜyć pęczki rzodkiewki w aŜurowych skrzynkach zgrubieniami do góry. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− działka dydaktyczna lub plantacja rzodkiewki, 
− skrzynki plastikowe do zbioru rzodkiewki, 
− odzieŜ ochronna, 
− sita do płukania rzodkiewki, 
− gumki recepturki, 
− skrzynki do pakowania pęczków. 
 

Ćwiczenie 2 
Określ fazy zbioru, warunki i miejsce przechowywania następujących warzyw: fasola 

szparagowa, ogórek, burak ćwikłowy, rzodkiewka, sałata, kapusta głowiasta, bób. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) sporządzić tabelę wg wzoru, 

Lp. 
Gatunek 

 
1 

Fazy zbioru 
 
2 

Warunki 
przechowywania 

3 

Miejsce 
przechowywania 

4 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
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2) w kolumnie 1 wpisać podane gatunki warzyw, 
3) dla kaŜdego gatunku określić wszystkie fazy  zbioru i wpisać je do kolumny drugiej, 
4) określić warunki przechowywania kaŜdego gatunku w zaleŜności od fazy jego zbioru 

i wpisać je do kolumny trzeciej, 
5) określić miejsce przechowywania poszczególnych gatunków w zaleŜności od fazy ich 

zbioru i wpisać do kolumny czwartej, 
6) zaprezentuj wyniki ćwiczenia. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− arkusze papieru, 
− przybory kreślarskie, 
− poradnik dla ucznia. 
 

Ćwiczenie 3 
Wykonaj zbiór i sortowanie owoców ogórka na grupy uŜytkowe. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) określić parametry jakości i wielkości owoców ogórka dla kaŜdej grupy uŜytkowej, 
2) przygotować naczynie do sortowania owoców ogórka, 
3) dokonać selekcji owoców na grupy uŜytkowe wg norm i umieścić je w przygotowanych 

naczyniach, 
4) zaprezentować wyniki wykonanego zadania. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− plantacja ogórka, 
− partia owoców ogórka, 
− skrzynki do sortowania owoców, 
− odzieŜ ochronna, 
− kalibrownica do sortowania ogórków. 

 
4.3.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 

1) określić fazę zbioru poszczególnych gatunków warzyw? � � 
2) ustalić metodę zbioru do gatunków warzyw? � � 
3) określić miejsce i warunki do zimowego przechowywania warzyw? � � 
4) przygotować warzywa do przechowywania krótkoterminowego? � � 
5) wymienić gatunki warzyw zbieranych wielofazowo? � � 
6) przeprowadzić sortowanie warzyw wg grup uŜytkowych? � � 
7) określić gatunki warzyw zbieranych w róŜnej fazie dojrzałości? � � 
8) rozpoznać warzywa uszkodzone przez choroby i szkodniki � � 
9) określić termin zbioru poszczególnych gatunków warzyw? � � 
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4.4. Produkcja nasienna warzyw 
 

4.4.1. Materiał nauczania 
 

Produkcję nasion warzyw prowadzą wyspecjalizowane gospodarstwa, w których plantacja 
nasienna podlega systematycznej kontroli przez słuŜby fitosanitarne. Kontrola dotyczy 
czystości odmianowej, zdrowotności roślin oraz prawidłowej ich pielęgnacji. W przypadku 
stwierdzenia zachwaszczenia lub występowania chorób i szkodników na plantacji nasiennej 
uprawa moŜe być zdyskwalifikowana. Do zakładania plantacji nasiennych przeznacza się 
gleby strukturalne, ciepłe, o uregulowanych stosunkach wodno-powietrznych. Rośliny 
uprawia się w drugim roku po oborniku, a w nawoŜeniu mineralnym naleŜy zmniejszyć 
zawartość nawozów azotowych, a zwiększyć nawoŜenie fosforem i potasem. Konieczne jest 
równieŜ przestrzeganie zmianowania roślin i stosowania izolacji przestrzennej, która polega 
na zachowaniu odległości między uprawami tego samego lub pokrewnego gatunku, odmiany. 
W przypadku gatunków obcopylnych - kapusty, ogórka, cebuli, marchwi, buraka, rzodkiewki, 
szpinaku odległość ta powinna wynosić 500-1000 m. W uprawie gatunków samopylnych – 
pomidora, fasoli, grochu izolacja przestrzenna powinna wynosić 100-200 m. Celem izolacji 
jest zabezpieczenie roślin przed zapyleniem tym samym lub pokrewnym gatunkiem oraz 
przenoszeniem chorób i szkodników Ŝerujących na sąsiadujących gatunkach. Pędy nasienne 
warzyw są naraŜone na wyłamywanie, w związku z tym rzędy na plantacji powinny być 
wyznaczone w kierunku wschód-zachód, ze względu na silne wiatry najczęściej wiejące 
z tych kierunków. 

 
Uprawa warzyw dwuletnich na nasiona 

W pierwszym roku uprawa warzyw dwuletnich na nasiona nie róŜni się od uprawy tych 
gatunków przeznaczonych do spoŜycia. Organy zimujące warzyw, przeznaczone 
do zakładania plantacji nasiennych, nazywają się wysadkami - rośliny kapusty, korzenie 
marchwi, pietruszki, buraka. 

Uprawę kapusty głowiastej na nasiona moŜna prowadzić systemem główkowym 
lub bezgłówkowym. System główkowy polega na przechowywaniu całych roślin w kopcach 
i powtórnym wysadzeniu ich do gruntu wiosną następnego roku. Jesienią przy wykopywaniu 
roślin naleŜy przeprowadzić selekcje polegającą na wyborze do przechowywania roślin 
zdrowych, o główkach twardych, nie uszkodzonych, typowych dla danej odmiany. Rośliny 
z kilkoma liśćmi okrywającymi przechowuje się w kopcach w pozycji pionowej lub lekko 
ukośnej. Wczesną wiosną przed wysadzeniem ich do gruntu przeprowadza się drugą selekcję 
odrzucając rośliny gnijące, chore. Kapustę zagłębia się w glebie po samą główkę, dobrze 
obciskając glebę wokół korzeni. Nacinanie na krzyŜ główek ułatwia wybijanie pędów 
nasiennych. Pielęgnacja polega na systematycznym odchwaszczaniu, spulchnianiu gleby, 
ochronie. W momencie wybijania pędów nasiennych naleŜy rośliny obsypać w celu 
zabezpieczenia nasienników przed wyłamywaniem. System bezgłówkowy stosuje się 
w uprawie na nasiona kapusty odmian bardzo wczesnych i wczesnych. W pierwszym roku 
uprawy rozsadę wysadza się na miejsce stałe w sierpniu w płytkie redliny. Przed nadejściem 
zimy rośliny powinny znajdować się w początku zwijania liści. Późną jesienią obredla się 
rzędy przysypując całe rośliny glebą. Wiosną rośliny wybijają w pędy kwiatostanowe. 
Ten sposób uprawy moŜliwy jest tylko w rejonach nadmorskich o łagodnych śnieŜnych 
zimach. Przy duŜych spadkach temperatury i małej okrywie śnieŜnej rośliny mogą 
przemarzać. 

Przygotowanie do przechowywania wysadków roślin korzeniowych odbywa się jesienią 
przed nadejściem przymrozków. Wykopane korzenie sortuje się, przeznaczając 
do przechowywania korzenie średniej wielkości, zdrowe, nie uszkodzone, typowe dla danej 
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odmiany. Liście ścina się kilka centymetrów ponad głową korzeni. Przechowywanie 
wysadków odbywa się w kopcach. Wiosną przed wysadzeniem ich do gruntu przeprowadza 
się drugą selekcję, odrzucając korzenie zwiędnięte, ze śladami zagniwania. Do gruntu 
wysadza się korzenie w rozstawie 60 x 30 cm lub 60 x 40 cm. Głowy powinny być przykryte 
kilkucentymetrową warstwą ziemi. Po wybiciu pędów kwiatostanowych rośliny naleŜy 
obredlić w celu zabezpieczenia pędów przed wyłamywaniem. 

 
Uprawa warzyw jednorocznych na nasiona 

Technologia uprawy warzyw jednorocznych uprawianych z siewu wprost do gruntu jest 
taka sama jak przy uprawie ich do celów konsumpcyjnych. Ze względu na duŜą powierzchnię 
potrzebną do prawidłowego wzrostu pędów nasiennych stosuje się szersze międzyrzędzia 
około 60 cm oraz większą odległość roślin w rzędzie 20-25 cm. Podczas wzrostu roślin 
naleŜy systematycznie przeprowadzać kontrolę plantacji i usuwać rośliny nietypowe 
dla danego gatunku i odmiany oraz rośliny z objawami chorób wirusowych. Po wybiciu 
pędów kwiatostanowych naleŜy rzędy roślin obredlić w celu zabezpieczenia nasienników 
przed wyłamywaniem. Produkcja nasion warzyw jednorocznych uprawianych z rozsady 
jest taka sama jak do celów konsumpcyjnych. 

 
Zbiór i przechowywanie nasion 

Na plantacjach warzyw, które wybijają w pędy nasienne – kapustne, cebulowe, 
korzeniowe, strączkowe zbiór nasion przeprowadza się jednofazowo mechanicznie 
lub ręcznie. Ścina się nasienniki lub wyrywa całe rośliny, np.: fasoli i dosusza się w polu 
lub pod wiatami. Omłoty nasion wykonuje się mechanicznie. Czyszczenie i sortowanie nasion 
wykonuje się mechanicznie z zastosowaniem fotokomórki. 

Zbiór nasion psiankowatych i dyniowatych przeprowadza się ręcznie wielofazowo. 
Owoce pomidora zbiera się w fazie pełnego wybarwienia, a owoce ogórka w fazie 
przebarwienia ich na kolor Ŝółty lub brązowy. Bezpośrednio po zbiorze wydrąŜa się nasiona 
z owoców i poddaje kilkudniowej fermentacji w celu rozłoŜenia miazgi. Oddzielenie nasion 
od gnijącej miazgi odbywa się poprzez przepłukanie nasion na sitach bieŜącą wodą, po czym 
nasiona poddaje się procesowi suszenia. Suszenie nasion odbywa się na powietrzu, 
w przewiewnych pomieszczeniach lub suszarniach. Zawartość wody w nasionach powinna 
wynosić od kilku do kilkunastu procent w zaleŜności od gatunku. 

Nasiona przeznaczone do reprodukcji powinny mieć następujące cechy charakterystyczne 
dla kaŜdego gatunku i odmiany: 
− kształt i wielkość. 
− barwę, 
− zapach, 
− smak, 
− określoną energię i siłę kiełkowania. 
Niektóre cechy nasion, takie jak: kształt, wielkość, barwę, zapach, smak moŜna ocenić 
za pomocą narządów zmysłu - smaku, węchu, dotyku, wzroku. Taka metoda oceny nasion 
nazywa się metodą organoleptyczną i jest wykorzystywana przy ocenie niewielkich partii 
nasion przeznaczonych do uprawy amatorskiej. Przechowywanie nasion odbywa się 
w magazynach suchych, odkaŜonych, zabezpieczonych przed szkodnikami, zwłaszcza przed 
gryzoniami. 
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4.4.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie cechy nasion moŜna ocenić metodą organoleptyczną? 
2. Jakie cechy powinny mieć nasiona przeznaczone do wysiewu? 
3. W jakiej fazie zbiera się owoce ogórka na nasiona? 
4. W jaki sposób oddziela się nasiona ogórka i pomidora od galaretowatej miazgi? 
5. W jakich warunkach przeprowadza się suszenie nasion? 
6. Jakie cechy muszą mieć korzenie warzyw przeznaczone do produkcji nasiennej? 
7. W jakich warunkach przechowuje się wysadki warzyw? 
8. Jak obcina się nać warzyw korzeniowych przeznaczonych do produkcji nasiennej? 

 

4.4.3. Ćwiczenia 
 

Ćwiczenie 1 
Wykonaj ocenę organoleptyczną nasion fasoli. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) wyeliminować nasiona uszkodzone mechanicznie, przebarwione, źle wykształcone, 
2) odrzucić nasiona o nietypowym dla gatunku smaku lub zapachu, 
3) porównać wyselekcjonowane nasiona z wzorcową partią nasion, 
4) zaprezentować wyniki wykonanego zadania. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− arkusze papieru, 
− nasiona fasoli, 
− lupa. 
 
Ćwiczenia 2 

Wykonaj zbiór nasion ogórka. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zebrać dojrzałe owoce ogórka z plantacji, 
2) wykonać sortowanie owoców, 
3) przekroić owoce wzdłuŜ i wydrąŜyć nasiona z komór nasiennych, 
4) umieścić wydrąŜone nasiona w naczyniach w celu fermentacji, 
5) wyłoŜyć nasiona na sita i przepłukać je pod bieŜącą wodą, 
6) rozłoŜyć oczyszczone nasiona na przewiewnym materiale i określić warunki ich suszenia, 
7) zaprezentować wyniki ćwiczenia. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− plantacja ogórka, 
− naczynia do zbioru owoców, 
− narzędzia ogrodnicze, 
− naczynia do fermentacji nasion, 
− sita do przepłukiwania nasion, 
− materiał do suszenia nasion. 
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Ćwiczenie 3 
Wykonaj zbiór korzeni marchwi i przygotuj je do przechowywania. 
 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) podkopać korzenie marchwi widłami amerykańskimi, 
2) wydobyć korzenie wraz z nacią z gleby, 
3) dokonać selekcji korzeni uwzględniając ich wielkość, zdrowotność, cechy odmianowe, 
4) obciąć nać 2-3 cm nad głową marchwi, 
5) zaprezentować i omówić wykonane zadanie. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− plantacja marchwi, 
− narzędzia ogrodnicze, 
− skrzynki drewniane. 

 
4.4.4. Sprawdzian postępów 
 
Czy potrafisz: Tak Nie 
1) przygotować wysadki warzyw do przechowywania? � � 

2) określić cel izolacji przestrzennej? � � 

3) ustalić zabiegi pielęgnacyjne na plantacji nasiennej? � � 

4) określić fazę zbioru nasion poszczególnych grup warzyw? � � 
5) określić miejsce i warunki suszenia nasion? � � 

6) ocenić wartość nasion metodą organoleptyczną? � � 
7) przeprowadzić zbiór nasion poszczególnych gatunków warzyw? � � 
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5 SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 

INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
 
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych 
4. Test zawiera 20 zadań. Do kaŜdego zadania dołączone są cztery moŜliwości odpowiedzi. 

Tylko jedna jest prawidłowa. 
5. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce 

znak X. W przypadku pomyłki naleŜy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Jeśli udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóŜ jego rozwiązanie 

na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
8. Na rozwiązanie testu masz 35 min. 

Powodzenia! 
 

Materiały dla ucznia: 
− instrukcja, 
− zestaw zadań testowych, 
− karta odpowiedzi. 
 
ZESTAW ZADA Ń TESTOWYCH  
 
1. Liście są częścią jadalną następujących gatunków warzyw 

a) sałaty, marchwi. 
b) szczypiorku, kapusty. 
c) szparaga, szpinaku. 
d) rzodkiewki, cebuli. 
 

2. Do roślin dwuletnich naleŜą 
a) burak ćwikłowy, rzodkiewka. 
b) kapusta głowiasta, rabarbar. 
c) sałata, marchew. 
d) marchew, pietruszka. 
 

3. Do roślin dnia długiego naleŜą 
a) cebula, szczypiorek. 
b) sałata, rzodkiewka. 
c) sałata, marchew. 
d) marchew, fasola. 
 

4. Zjawisko jarowizacji występuje u 
a) selera, kapusty wczesnej. 
b) szczypiorku, fasoli. 
c) sałaty, rzodkiewki. 
d) ogórka, pomidora. 
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5. W celu zahartowania rozsady naleŜy 
a) obniŜyć temperaturę i ograniczyć podlewanie. 
b) obniŜyć temperaturę i ograniczyć dostęp światła. 
c) ograniczyć podlewanie i dostęp światła. 
d) ograniczyć nawoŜenie i cieniować rośliny. 
 

6. Wegetatywnie rozmnaŜa się 
a) cebulę, rzodkiewkę. 
b) cebulę, szpinak. 
c) pomidora, rabarbar. 
d) rabarbar, szczypiorek. 
 

7. Z rozsady uprawia się 
a) groch. 
b) kapustę głowiastą. 
c) rzodkiewkę. 
d) marchew. 
 

8 Na glebach lekkich obornik stosuje się w okresie 
a) wiosennym. 
b) letnim. 
c) jesiennym. 
d) dowolnym. 
 

9. Podpieranie stosuje się w uprawie 
a) marchewki, pietruszki. 
b) pietruszki, selera. 
c) fasoli, pomidora. 
d) buraka, szczypiorku. 
 

10. Ogławianie stosuje się w uprawie 
a) kapusty pekińskiej. 
b) kapusty brukselskiej. 
c) ogórka. 
d) kapusty głowiastej. 
 

11. Bób do bezpośredniego spoŜycia zbiera się w fazie 
a) wyrośniętych strąków. 
b) dojrzałości mlecznej nasion. 
c) przebarwienia strąków na kolor czarny. 
d) przebarwienia nasion na kolor kremowy. 
 

12. Kwiaty są częścią jadalną 
a) kalafiora i cebuli. 
b) brokuła i czosnku. 
c) kalafiora i brokuła. 
d) brokuła i szczypiorku. 
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13. Kombajnem moŜna zbierać 
a) kalafiory. 
b) cebulę. 
c) ogórki. 
d) pomidory. 
 

14. W polu mogą zimować 
a) por i marchew. 
b) pietruszka i cebula. 
c) kapusta i burak ćwikłowy. 
d) pietruszka i por. 
 

15. Połyśnica marchwianka powoduje 
a) robaczywienie korzeni marchwi. 
b) uszkodzenia liści marchwi. 
c) podgryzanie korzeni marchwi. 
d) wysysanie soków z korzeni marchwi. 
 

16. Bezgłówkowy system uprawy na nasiona stosuje się u 
a) cebuli. 
b) kapusty. 
c) ogórka. 
d) sałaty. 
 

17. Izolacja przestrzenna w uprawie warzyw obcopylnych wynosi 
a) 100-200 m. 
b) 200-500 m. 
c) 500-1000 m. 
d) 1000-1500 m. 
 

18. Zgorzel podstawy łodyg poraŜa rośliny w fazie 
a) produkcji rozsady. 
b) kwitnienia. 
c) owocowania. 
d) w kaŜdej fazie wzrostu. 
 

19. Wielofazowy zbiór nasion występuje w uprawach 
a) fasoli na suche ziarno. 
b) kapusty. 
c) cebuli. 
d) pomidora. 
 

20. Nasion warzyw nie przechowuje się 
a) w chłodni. 
b) w kopcach. 
c) pod wiatami. 
d) w ogrzewanych magazynach. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………. 
 
 
Uprawa roślin warzywnych na gruncie 
 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź 
 
Nr zadania Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  
10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  

Razem:  
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